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ادامه ی مشکالت بودجه ای شرکت نفت کویت 

احتمال کاهش فعالیت پاالیشگاه های خاورمیانه

از اواخر ســال2۰15 همزمان با کاهش 
شــدید قیمت نفت در جهــان تاکنون 
شــرکت های نفتی به ویژه در کشورهای 
مهــم صادرکننده ی نفت با مشــکالت 
بودجه ای و اجرای طرح های توســعه ای 
صنعــت نفــت و عمرانی خــود روبرو 
هســتند. با شیوع بیماری کرونا از اوایل 
تشدید شد  مشــکالت  این  سال جاری، 
به طوری کــه حتی شــرکت نفت کویت 
)KPC( در آن کشور ثروتمند، از كاهش 
25درصــدي بودجــه ی خــود )معادل 
هفت ميليــارد دالر(، براي پنج ســال 
آينــده خبر داد. این شــركت همچنین 
اعالم كرده است که برنامه ی كاهش  در 
بودجه ی ســاالنه، بر اهداف استراتژيك 
شــرکت در ميان مدت تاثيري نخواهند 
داشــت. اگرچه این شرکت پيش از اين 
نيز كاهش 18درصــدي در هزينه هاي 

عملياتي خود داشته است. 
در ايــن ميــان، انتظار مــي رود به علت 
كاهــش توليد نفت به دنبــال پيروي از 

توافق كاهش توليد اوپك پالس، بودجه ی 
دولت براي سال های 21-2۰2۰، تا میزان 
2/۹ميليــارد دينار كويــت )۳۰ميليارد 
دالر( كاهــش داشــته باشــد. درآمــد 
پيش بيني شــده ی این کشــور از محل 
صدور نفت و بر اســاس قيمت متوسط 
55دالر در هر بشــكه براي ســال مالی 
21-2۰2۰ در حال حاضر 14/8ميليارد 
دينار كويت است در حالي كه هزينه هاي 
پيش بيني شده ی آن 22/5ميليارد دينار 
برآورد می شــود. به عبارتی، به علت عدم 
ثبات بازارهای جهانی نفت از سال2۰16 
همچنان قيمت سربه سري براي نفت در 
بودجه و اقتصاد کشورهای صادرکننده ی 
نفت حاصل نشــده و هر سال نسبت به 
سال قبل مشکالت بیشتری را در اجرای 
برنامه هــای توســعه ای و عمرانــی آنها 
موجب شــده که برای سال های پیش رو 
نیــز ادامــه دارد. کویــت در بودجه ی 
ســال جاری خــود قیمت سربه ســری 
نفت صادراتــی را معادل 86دالر در هر 

بشــكه در نظــر گرفته که بــا توجه به 
شــرایط نامعلوم تاثیر کرونا بر بازارهای 
جهانی انرژی و به ویژه نفت، دســتیابی 
به این قیمت نه تنها بــرای کویت بلکه 
برای بیشتر کشورها و شرکت های مهم 
صادرکننده ی نفت نیز امکان پذیر نیست.

توافــق اوپك پــالس مســتلزم كاهش 
2۳درصــدي از ســطح توليــد پايه در 
عربستان  به جز  است،  سال2۰18  اكتبر 
سعودي و روسيه كه میزان تولید پایه ی 
آنها یكســان و معادل 11ميليون بشكه 
در روز توافق شده است. البته، همچنان 
توافق كاهش توليد ۹ميليون و 7۰۰هزار 
بشکه در ژوئيه نيز اجرا مي شود و پس از 
آن به 7ميليون و  7۰۰هزار بشكه در روز 
مي رسد. سهم  نفت تولیدی كويت براي 
ژوئيه، 2/17ميليون بشــكه در روز است 
که براي ادامه ی ســال به 2/۳۰ميليون 

بشكه در روز افزايش خواهد یافت.

پاالیشــگاه های خاورمیانه اخیــرا و در پی 
افزایش تقاضای فرآورده، میزان تولید خود 
را افزایش دادند، اما به دلیل افزایش قیمت 
نفت خــام، نگرانی هایــی پیرامــون کاهش 
تولیــد آنها و کاهش عرضــه وجود دارد. از 
طرفــی، با توجه به  توافــق و اعالم کاهش 
تولید نفت از ســوی OPEC، انتظار کاهش 
تولید پاالیشگاه های نفت عربستان سعودی 
نیز وجــود دارد. اطالعات به دســت آمده 

نشــان می دهد که به دلیل کاهش تقاضای 
فرآورده هــای نفتی و رونــد نزولی و منفی 
حاشیه ی سود، بیشتر پاالیشگران از جمله 
در عربســتان نیز متمایل بــه کاهش نرخ  

مصرف خوراک نفت خام خود شده اند. 
آژانــس بین المللــی انــرژی)IEA( نیز در 
گزارش ماهانه ی خود اشاره کرده است که 
کاهش عرضه ی نفت خام، پاالیشــگران را با 
چالش هایی روبرو خواهد کرد که حتی سود 

ناشی از افزایش تقاضا را نیز تحت الشعاع قرار 
خواهــد داد. در این گزارش همچنین آمده 
است که کاهش تولید اوپک پالس منجر به 
افزایش بهای نفت خام ترش و ســنگین نیز 
شده است و در پی آن پاالیشگاه های پیچیده 
نیز تقریبا همانند پاالیشگاه های ساده تر از 
این موضوع متضرر می شوند، چراکه تخفیف 
قیمتی نفت خام سنگین به عنوان خوراک و 
حق مرغوبیت محصوالت ســبک تولید در 
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کوتاه

پاالیشــگاه ها کمتر شده اند. به همین دلیل، 
در پی اعالم افزایش قیمت نفت خام در ماه 
ژوئیه، پاالیشگاه Sitra بحرین که اخیرا با 
بهبود شــرایط اقتصادی نرخ خوراک خود 
را تا ۹۰درصد ظرفیــت  افزایش داده بود، 
احتماال مجددا به نرخ فعالیت8۰-7۰درصد 

قبلی تنزل خواهد داد. 
در ادامه ی شــیوع ویروس کرونا و کاهش 
 Yasref پاالیشــگاه های  نیــز،  تقاضــا 
عربســتان سعودی و Jebel Ali در امارات 
متحده عربی نیز نــرخ تولید خود را کاهش 

داده اند و انتظار می رود این روند در شرایط 
جاری ادامه داشــته باشــد. البتــه در این 
شرایط این انتظار نیز وجود دارد که نه تنها 
پاالیشــگران منطقه ی خاورمیانه به ِویژه در 
خلیج فــارس بلکه هیچ پاالیشــگر دیگری 
در جهان تولید خــود را افزایش ندهد. این 
در حالی اســت که بیشــتر پاالیشگران بنا 
بــه عادت همه ســاله و آمادگی خود برای 
عرضه ی هرچه بیشتر فرآورده در تعطیالت 
تابســتانی )سه ماهه ی ســوم سال( نواحی 
مصرف، شــرایط خود را برای ورود به بازار 

 Ruwais مهیا ســازند، از جمله: پاالیشگاه
در اوایل مــاه مه با تمامی ظرفیت خود که 
مورد انتظار در نیمه ی دوم سال بود، شروع 
بــه کار کرد. پاالیشــگاه  Rabigh  نیزدر 
ماه مــه و پاالیشــگاه Sitraی بحرین نیز 
در اوایــل ژوئن به مدار تولید بازگشــتند. 
پاالیشگاهMina al-Ahmadi کویت نیز 
واحدهای سولفورزدایی خود را از اواخر ماه 

مه بازگشایی کرد.

اعالم سهمیه ی جدید نفت خام وارداتی توسط پاالیشگران چینی 

آمادگي اوپک براي جلوگیري از ایجاد تنش مجدد در بازار نفت

وزارت بازرگاني چين بسته ی سوم از برنامه ی 
ســهميه بندی شــده ی واردات نفت خام را 
به  به ميــزان مجموعا 26/7۹ميليــون تن 
16پااليشــگر واجد شرايط کشور اختصاص 
داده و به آنها اعالم کــرد. وزارت بازرگاني 
این کشــور مقدار فوق را که معادل حدود 
واردات  ســهميه ی  بشكه  1۹6/۳7ميليون 
نفت خــام برای مجموعه ی پاالیشــگاه های 
موردنظر فــوق بوده در روز نهــم ژوئيه بر 
برنامه ی تنظیمی به 15پااليشگاه  اســاس 
دولتــي  پااليشــگاه  يــك  و  خصوصــي 
)ChemChina(، ارسال كرده است. اين 
به  قابل توجهی  به طور  سهمیه ی تخصیصی 
پاالیشــگاه های موردنظر کمک خواهد کرد 
تا کمبود خــوراک خود را جبــران كنند، 
به ويژه پس از آنكه این وزارتخانه در ماه مه، 

سهميه ی واردات نفت خام در دومين گروه 
تخصيصی را به 1۳پااليشگاه ارسال نکرد. 

در چيــن پااليشــگاه هاي دولتي شــامل: 
 Sinopec، PetroChina، CNOOC
واردات  حجــم  نظــر  از   Sinochem و 
نفت محدودیــت نداشــته و به عبارتی، به 
نفت خــام  واردات  جهــت  ســهميه بندی 
نيــاز ندارنــد. اما ســاير پااليشــگاه ها از 
جمله پااليشــگاه هاي خصوصــي و برخی 
واردات  جهــت  دولتــي،  پاالیشــگاه های 
نفت خــام نياز به اعالم ســهمیه از ســوی 
دولت مرکزی دارند. با اجرای برنامه ی فوق 
و اجــرای ســهمیه های تخصيصي جديد، 
ميزان نفت خام وارداتی تعیین شده توسط 
44پااليشــگاه واجد شــرايط را به مجموع 
17۹/4۰ميليون تن در سال2۰2۰ مي رساند 

كه ۹۹درصد سقف سهميه ی ساالنه ی آنها 
محسوب مي  شود. واردات ماهانه ی نفت خام 
ابتداي سال جاری  از  پااليشــگاه های چین 
تاكنــون به طور متوســط 6/14ميليون تن 
بوده است، علي رغم اينكه واردات در ماه مه 
به باالترين ميزان 18/71ميليون تن رسيده 

بود. 
در ميــان 44پااليشــگاه فوق، پاالیشــگاه 
 Dragon بــا نام قبلی( Fuhaichuang
Aromatics(، تنها شــركتي اســت كه 
سهميه ی كافي براي رسيدن به 1۰۰درصد 
سقف سهميه ی ساالنه اش را دريافت نكرده 
است. شركت Baota نیز خارج از فهرست 
تخصيص ســهميه بود و تنها شركتي است 
كه هیچ سهميه  اي را در سال2۰2۰ دريافت 

نكرده است.

تولیدکننــدگان نفت عضــو اوپك پالس و 
عربستان سعودي  به رهبري  آن  هم پيمانان 
و روسيه، موفق شــدند تا از طريق كاهش 

بي سابقه ی توليد نفت در شرایط حاد بازار، 
قيمت آن را در طول چند ماه گذشــته به 
دو برابر افزایش دهند و هم اکنون نیز آماده 

اســت تا برای ثبات بهتر بــازار، بر تولید و 
عرضه ی نفت خود در بازار بیفزاید. 

شــدن  برداشــته  به دنبــال  طرفــی،  از 
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محدوديت هاي شیوع ویروس كرونا و بهبود 
تقاضا، توليدكنندگان عمده ی نفت نیز قصد 
دارند تا توليد نفــت خود را به مقداری که 
ثبات بازار را حفظ کنــد، افزایش دهند. با 
این حــال اگرچه، موج دوم شــيوع ويروس 
كرونا تهديد ديگري براي کاهش شدید در 
میزان مصرف جهانی نفت اســت، در عين 
حــال از دور اول شــیوع کرونــا )و کاهش 
تقاضا و مصرف(، حجم زیادی بالغ بر صدها 
میلیون بشــکه که به ســمت ذخیره سازی 
شناور و خشکی روانه شده بودند، همچنان 
بدون تقاضا در این مخازن نگهداری شده و 
محبوس هســتند. اگر اوپك پالس با بهبود 
شــرایط بازار، اقدام به افزايش عرضه كند، 
ممكن است قيمت ها بار ديگر سقوط كنند. 
اما در جلسه ی مجازی که در روز 15ژوئيه 
کمیته ی نظارتی اوپــک برگزار کرد، مقرر 
شد تا اقداماتي جهت ايجاد تعادل در بازار را 
بررسی كنند. از آنجا که اوپک بیشتر نگران 
اثر منفی موج دوم ویــروس کرونا و تداوم 
روند افزایش ســطح ذخیره سازی های نفت 

است، لذا، تصمیم گرفت تا ذخیره سازی ها 
را در حــد میانگین پنج ســاله یــا کمتر 
از آن حفــظ کنــد. در ســناریوی کنونی، 
اوپــک پیش بینی کرده اســت که ســطح 
ذخیره ســازی کشــورهای عضو ســازمان 
)OECD( اقتصادی توسعه و همکاری های 

حجمی حدود 1۰4میلیون بشــکه کمتر از 
سطح میانگین ذخیره سازی پنج ساله ی این 

سازمان تا پایان سال2۰2۰ خواهد بود.
بدون شــک با بهبود تقاضا، تمايل اعضا به 
گزينه ی افزايش توليد بيشــتر مي شود. در 
روســيه، تاثيرگذارترين عضو غيراوپك اين 
اتحاد، شــركت هاي بزرگ نفتــي در حال 
آمادگي بــراي افزايش توليــد در ماه اوت 
هســتند. در اوایل ژوئیه نماینده ی روسيه 
در اوپک پالس نیز اعالم کرده بود که هنوز 
هيچ تصميمي براي افزايش توليد توســط 
این کشور اتخاذ نشده است و تاكيد كرد كه 
بهتر اســت تا اوپك پالس بر سر تصميمات 
پيشين خود باقي بماند. اوپک پالس انتظار 
دارد پس از افت روزانه ۹میلیون بشــکه ای 

نفت در سال جاری، تقاضای نفت 7میلیون 
بشــکه در روز بهبود یابد. اوپک قصد دارد 
در سال2۰21 ســطح تولید کنونی خود را 

6میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
 Rapidan بنيان گــذار   ،Bob McNally  
Energy Group و يكي از مقامات اسبق كاخ 

سفيد نیز گفت: اوپك پالس مي تواند بدون 
لطمه به بــازار و در چارچوب افزايش هاي 
برنامه ريزي شــده ی خود، پيــش برود. در 
صورت تــداوم فعاليت هــاي اقتصادي، در 
ســه  ماهه ی ســوم، تقاضاي جهاني حدود 
18درصد افزايش مي يابد و به ۹5/7ميليون 
بشكه در روز خواهد رسید، كه اين موضوع 
منجــر خواهد شــد تــا مقداري از فشــار 
موجودي ذخاير، به مقدار 5/6ميليون بشكه 
در روز، كم شــود. وي افزود: محاســبات، 
حاكي از كمبودهاي شديد نفت در بازار در 
سه ماهه ی ســوم و چهارم سال هستند و 
بنابراين بــازار می تواند اين افزايش توليدها 

را به خوبي مديريت  كند.

 Bouri ایتالیا برای توسعه ی میدان فراساحلی  Eni تصمیم شرکت ملی نفت لیبی و

شــركت نفــت Eni ايتاليا و شــركت ملي 
نفت ليبي در حال بررســي پروژه اي جهت 
توســعه ی ميدان مهم نفتي در سواحل آن 
)میدان Bouri( است. به گفته ی مدیرعامل 
Eni، در حال حاضر این دو شرکت در حال 

ارزيابي چگونگی توســعه ی بيشتر با هدف 
پتانســيل ميدان فوق که  حداكثرســازي 
در آب های نواحي توســعه نيافته ی غرب و 
شمال لیبی واقع شده، هستند. اين موضوع 
پــس از مالقات مديرعامل Eni با مشــاور 
رياســت جمهوري دولت ليبي و مديرعامل 

شرکت ملی نفت لیبی مطرح شد. 

الزم به یادآوری اســت که ميادين دريايي 
ليبــي تقريبا تنها منبع صــادرات نفت اين 
كشور هستند. ميدان Bouri در عمق 145 
تا 18۳متري ســاحل لیبــی در مديترانه 
قرار دارد. در اولين پــروژه ی تولید نفت از 
بستر دريا در ســواحل ليبي، ميدان نفتي 
Bouri در ســال1۹88 به کمک دو سكوي 

توليدي، يك نفتکش شــناور ذخیره ســاز 
و كشــتي تخليه ی بار، تولیــد خود را آغاز 
کرد. این ميدان در بلــوك NC -41 واقع 
شده است كه شامل يك مخزن نفتي و دو 
مخزن گازي اســت و در ابتــدا برای توليد 

روزانه حجمی بالغ بر حدود 15۰هزار بشكه 
نفت طراحي شــده بود. این ميدان توسط 
شرکت Eni اداره مي شود و ۳۰درصد سهام 
آن را در مشاركت با شرکت ملی نفت لیبی 
دارا می باشــد. ليبي در حــال حاضر روزانه 
حجمی بالغ بر  1۰۰هزار بشكه نفت خام از 
این میــدان توليد مي كند كه کاهش تولید 
آن نیز به علت کاهــش فعالیت بندر نفتي 
مرتبط با این میدان توسط گروه هاي نظامي 

تحت كنترل ارتش ملي ليبي است. 
ميدان Farwah نیــز از دیگر میادین نفتی 
مهم در آب های ســاحلی این کشور است. 
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Petrobras تغییرات قوانین زیست محیطی و تعطیلي چهار سکوي دریایي

پیش بینی افزایش بهای 4 دالری هر بشکه نفت خام در نیمه ی دوم سال

 ،Petrobras ،شــركت نفت دولتي برزيــل
اعــالم كرد كــه از اوایل مــاه ژوئیه توقف 
 Linguado در ميدان P-12فعالیت سكوي
را آغاز كرده اســت. این سکو بر روی اولین 
میــدان از مجموعه ی چهار ميــدان نفتی 
توليد دريايي آن شــرکت است که قرار بود 
فعالیت آن در نيمــه ی دوم2۰2۰ متوقف 
 ،)ANP( شــود. آژانس ملــي نفت برزیــل
موسســه ی تنظيم مقررات محيط زيســتي 
فــدرال IBAMA و نيــروي دريايي برزيل 
توقف فعالیت ســکوی فوق را كــه از نوع 
پایه ثابت اســت، تاييــد كرده اند. عالوه بر 
آن، فعالیــت ســكوهاي P-۰7 و P-15 در 
حوضــه ی Campos نیز کــه کار توليد و 
 FPSO ذخيره سازی شــناور نفت به صورت
Piranema را انجــام می دهند و همچنین 

فعالیت كشــتي ذخیره ســازی شــناور در 

حوضــه یSergipe-Alagoas  را تــا پایان 
سال جاري متوقف کند. 

طبق برنامه، قرار است اين سكوها در حراج 
عمومي  كــه متعاقبا در مــاه ژوئيه برگزار 
مي شــود، به فروش برســند. انتظار مي رود 
كه مياديــن دريايي برزيل تا ســال2۰25 
به مجموعه ای شــامل ۹6 واحد تاسيسات 
مجــزا مشــتمل بــر 1۰مرکــز FPSO يا 
FSO، 12واحد توليد شــناور و 74سكوي 

 Petrobras ثابت، تغییر یابد. شــرکت نفت
همچنين برنامه هايــي جهت توقف فعالیت 
18ســكو )تحت برنامه ی سرمايه گذاري در 
ســال های2۰2۰ تــا 2۰24(، تعيين كرده 

است. 
تاكنون آژانــس ملی نفت برزیل برنامه هاي 
بستن ســكوهاي دريايي را براي 1۹ مرکز 
تاسیســاتی مجزا، تاييد كــرده و همزمان 

در حــال ارزيابي پنج درخواســت ديگر در 
این زمینه اســت. حجم زياد تعطيلي هاي 
برنامه ريزي شده، منجر به افزايش نگراني در 
برزيل شده است، چراكه نياز است تا قوانين 
و مقررات در این خصوص نیز به روزرســاني 
شــوند. از سال1۹۹7 كه اين كشور توليد و 
اكتشــاف نفت را به بخش خصوصي سپرد، 
قوانين و مقررات، به روزرســاني نشــده ا ند. 
ANP پيش نويســي از مقــررات و الزامات 

جديد را منتشر كرده بود اما شیوع ويروس 
كرونا و مقــررات فاصله گــذاري اجتماعي 
باعث شــد تا قانون گذاران مجبور باشند در 
جلسه اي عمومي در مورد معيارهاي جديد 
بحث كنند. ANP انتظار دارد كه جلسه ی 

عمومي را پيش از پايان2۰2۰ برگزار كند.

اداره ی اطالعات انــرژی آمریکا )EIA(، در 
گــزارش ماهانه ی خود کــه در اوایل ژوئیه 
منتشر کرده است، اشــاره کرده که در پی 
کاهش عرضه ی نفت از ســوی اوپک پالس 
و افزایش تقاضای ناشــی از برداشته  شدن 
مرتبط  منطقه ای  از محدودیت های  بخشی 
با شــیوع ویــروس کرونا، افزایــش بهای 
نفت خام به میزان 4دالر به ازای هر بشکه را 
برای نیمه ی دوم سال2۰2۰ و 2دالر در هر 
بشکه را برای سال آتی، پیش بینی می کند. 
بدین ترتیب، متوســط بهای نفت برنت در 

مقایســه با سال2۰1۹ )64/۳7دالر به ازای 
هر بشکه(، در سال2۰2۰ به رقم4۰/5۰دالر 
و در ســال2۰21 نیز برابر با 4۹/7۰دالر به 
ازای هــر بشــکه تخمین زده اســت. این 
 WTI موسســه انتظار دارد بهای نفت خام
نیز در مقایسه با سال2۰1۹ که 57/۰2دالر 
به ازای هر بشــکه بــوده، بــا کاهش، در 
ســال2۰2۰ برابــر ۳7/55دالر به ازای هر 
بشکه و در ســال2۰21 نیز 7۰/ 45دالر به 
ازای هر بشکه باشد. این موسسه همچنین 
چشــم انداز خود در مورد میزان تولید نفت 

ایاالت متحده ی آمریکا را کمی افزایش داده 
و انتظار دارد در ســال2۰2۰ متوسط تولید 
این کشــور 11/6۳میلیون بشــکه در روز 
)7۰هزار بشــکه در روز بیشتر از پیش بینی 
ماه ژوئن( و در سال2۰21 نیز 11/۰1میلیون 
بشکه در روز )17۰هزار بشکه در روز بیشتر 
از آخرین ماه ســال2۰2۰( باشــد و از ماه 
از 1۰/۹۰7میلیون  کمتر  به  ژوئیه ی2۰21 
بشکه در روز برسد. این اداره کاهش میزان 
تقاضای جهانی نفت در سال2۰2۰ را معادل 
8/15میلیون بشکه در روز برآورد کرده که 

Eni مهم ترین شــركت بين المللي  شرکت 
توليدكننده ی نفت و گاز است که در ليبي 

فعالیت می کند. جايي كــه در حال حاضر 
حجمــی بالغ بــر 17۰هزار بشــكه در روز 

معادل نفت، گاز، از طريق خط لوله به اروپا 
عرضه مي شود.
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در ماه گذشــته این میــزان 8/۳4میلیون 
 EIA ،بشــکه در روز بود. در مجمــوع نیز
انتظار دارد متوســط تقاضای جهانی نفت 
در سال2۰2۰ برابر 8۹/۹2میلیون بشکه در 
روز و در سال2۰21 به میزان ۹۹/88میلیون 
بشکه در روز باشد، در حالی که این رقم در 
ســال2۰1۹ برابر با 1۰1/۰4میلیون بشکه 

در روز بوده است. 

بــر اســاس بــرآورد اداره ی EIA آمریکا، 
میــزان تقاضای جهانی نفــت در ماه ژوئن 
و در مقایســه با آوریل، در پی ازســرگیری 
فعالیت های اقتصادی پس از برداشته شدن 
محدودیت ها، به میزان 1۰میلیون بشکه در 
روز افزایش داشــته اســت. در همین حال 
عرضــه ی نفت خــام در این بــازه ی زمانی  
12میلیون بشــکه در روز کاهش داشته که 

ناشی از کاهش تولید اتحاد تولیدکنندگان 
اوپک پالس و بسته شــدن چاه ها و کاهش 
تولیــد نفت در آمریکا و کانادا بوده اســت. 
بــه گفته ی این اداره شــرایط بــازار نفت 
تغییر کرده است. EIA انتظار دارد به دنبال 
افزایش تقاضا تا پایان سال2۰21، مجموع 

ذخایر تجاری نفت جهان نیز کاهش یابد.

صف طوالنی نفتکش های حامل نفت آمریکا برای تخلیه در بنادر چین 

نفت خام هــای  عرضــه ی  ثبــات  عــدم 
صادراتی از خاورمیانــه به ویژه منطقه ی 
نفت خام هــای  ارزانــی  و  خلیج فــارس 
موجب شد  آمریکای شمالی  از  صادراتی 
تا کشــورهای واردکننده ی نفت درآسیا 
هندوســتان  حتی  کره جنوبی،  )چیــن، 
طوالنی  مســیر  وجــود  علی رغــم  و...( 
بــازار آمریــکا و هزینه ی حمل  تا مبدا 
صادرکنندگان  بــا  مقایســه  در  باالتــر 
خاورمیانه،  به دلیل باز شــدن دریچه ی 
اختالف  فرصــت  از  )اســتفاده  آربیتراژ 
بــازار مختلف(  یــک کاال در دو  قیمت 
بازار در مقایســه  با آن  بازار مقصد  بین 
خود  واردات  بر  خلیج فارس،  منطقه ی  با 

بیفزایند.  بازار   آن  از 
در این میان، ســهم نفت وارداتی چین 
بــا دیگر  نیــز در مقایســه  آمریــکا  از 
واردکنندگان از رقــم باالتری برخوردار 
بــود به طوری که در مــاه ژوئن و در پی 
ازســرگیری واردات نفت خام های شمال 
نفتکش حامل محموالت  آمریکا، چندین 
نفت خام هــای صادراتــی آن وارد بنادر 
چیــن شــدند اما اســتمرار شــلوغی و 
ترافیک در بنــادر تخلیه، مانع پهلودهی 
نفتکش هــای  محمــوالت  تخلیــه ی  و 
وارداتی از سایر نقاط از جمله محموالت 

وارداتی از آمریکای شــمالی در مخازن 
مســتقل  پاالیشــگران  پاالیشــی  مراکز 
چینی شــده اســت. به عبارتی، فقط در 
فاصله ی ســه روزه ی ســوم تا ششم ماه 
با  نفتکش  فرونــد  چهــار  تعــداد  ژوئن 
تن  متریک  6۳1هــزار  معــادل  حجمی 
)حــدود 4/7میلیــون بشــکه( نفت خام 
در بنــادر چیــن در یک صــف طوالنی 
تخلیــه ی محموالت  نوبــت  انتظــار  در 
خود بودند. این در حالی اســت که این 
نفتکش هــا از اوایل ماه ژوئن در لنگرگاه 
منطقــه ی موردنظر، در انتظار نوبت دهی 
بوده اند.  خود  محمــوالت  تخلیه ی  برای 
قابــل توجه آنکه، پاالیشــگاه های بخش 
خصوصــی چین کــه بعــد از یک دوره 
وقفه ی پنج ماهــه واردات نفت خام های 
شــمال آمریــکا را به عنــوان خــوراک 
پاالیشــی مورد اســتفاده قرار می دهند، 
نفت خام  واردات  مجدد  ازسرگیری  برای 
پاالیشــگران  از  در ســال2۰2۰  آمریکا 
بخــش دولتی ســبقت گرفتــه و اولین 
در  را  آمریــکا  نفت خــام  محمولــه ی 
مــاه مه ســال جاری دریافــت کرده اند. 
گفتنی اســت که به منظور بهره گیری از 
بازار، چین در  ارزان نفت در  قیمت های 
11/۳4میلیون  یا  ماه مه بیشترین مقدار 

بشــکه در روز انواع  نفت خام از سراسر 
جهان وارد کرد که در مقایســه با سال 
می دهد.  نشــان  افزایش  1۹درصد  قبل، 
در ایــن میان پاالیشــگران مســتقل و 
کوچــک در این کشــور نیز با تشــویق 
و ترغیــب دولت و در راســتای افزایش 
کارآیــی خود حجمی بالغ بر 2/5میلیون 
بشــکه نفت خــام ارزان آمریــکا را وارد 
کردند که شــامل نفت خام مخلوط ترش 
مــارس )Sour Mars Blend( و نفت خام 
همچنیــن  و   WTI Midland شــیرین 
نفت خام شــمال آالسکا ANS بوده و در 
مقایســه با مجموع واردات نفت خام های 
آمریکا توســط چیــن در ماه مه )حدود 
4میلیــون بشــکه( رقــم قابل توجهی را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد. نکته ی 
حائزاهمیــت دیگر آن اســت که بخش 
در  پاالیشــگران  و مســتقل  خصوصــی 
56نوع  بالغ بر  این کشــور در ماه ژوئن 
نفت خــام وارد کرده که در مقایســه با 
۳۰ تا 4۰نوع نفت خام وارداتی ماه مه از 
تنوع بیشــتری برخوردار است. از جمله 
می توان  جدیــد  وارداتی  نفت خام هــای 
بــه نفت خام Hibernia کانــادا، نفت خام 
DFC دانمــارک، نفت خام Kikeh مالزی 

و نفت خام Bonga نیجریه اشــاره کرد.
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کاهش تولید نفت شیل آمریکا به کمترین مقدار در دو سال گذشته

LNG  تهدید نگرانی های اقلیمی و کرونا در توسعه ی پروژه های

در آخرین گزارش ماهانه ی اداره ی اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA( از جهان انرژی که در 
ماه ژوئیه انتشــار یافته، برآورد تولید نفت 
شیل این کشور را برای ماه اوت به کمترین 
مقدار در دو سال گذشته اعالم کرده است.

تولید نفت شــیل در آمریکا توســط هفت 
شرکت نفتی انجام می شــود که با کاهش 
56هــزار بشــکه در روز در مــاه اوت بــه 
7/4۹میلیون بشــکه در روز خواهد رسید. 
از این مقدار، بیشــترین کاهــش تولید در 
حوضه ی ایگل فورد تگزاس انجام می شــود 
که با کاهش 2۳هزار بشــکه در روز، حجم 
تولید آن به 1/1میلیون بشکه در روز خواهد 
رســید کــه کمترین مقــدار از اوت2۰17 
تاکنون خواهد بود. انتظار می رود که تولید 
نفت شیل از حوضه ی نفت خیز Permian و 

New Mexico نیز برای پنجمین ماه پیاپی 

کاهش یابد و با کاهش تولید روزانه معادل 
۳هزار بشــکه به 4/15میلیون بشکه در روز 
برســد. در این میان، تنهــا میدانی که در 
ماه اوت تولید نفت در آن روندی افزایشــی 
 Bakken خواهد داشــت در حوضه ی نفتی
در داکوتای شــمالی و مونتانــا خواهد بود. 
کاهــش تولید نفت از این میــدان از اوایل 
ســال جاری و همزمان با کاهش قیمت های 
نفت به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع 
ویروس کرونا اتفاق افتاده که انتظار می رود 
با افزایش قیمت نفت تولید از آن میدان نیز 

افزایش یابد.
در گزارش فوق همچنین اشــاره شده است 
که تولید گاز طبیعی آمریکا نیز در ماه اوت 
بــرای پنجمین ماه پیاپــی کاهش خواهد 

یافت و به 7۹میلیــون و 6۰۰هزار میلیارد 
فوت مکعب خواهد رســید که مقدار آن از 
برآورد پیشــین این موسسه برای ماه ژوئیه 
کمتــر خواهد بود. این در حالی اســت که 
تولید گازشیل از میدان های بزرگ شیل در 
نوامبر سال گذشته به باالترین سطح یعنی 
86میلیارد و 4۰۰میلیون فوت مکعب در روز 

رسیده بود.
قرار بود تولید منطقه ی آپاالچیا، بزرگ ترین 
ناحیه ی تولید گازشیل در آمریکا، در ماه اوت 
برای چهارمیــن ماه پیاپی کاهش یابد و به 
روزانه ۳2میلیارد و 7۰۰میلیون فوت مکعب 
برســد که 2۰۰میلیون فوت مکعب در روز 

کمتر از ماه ژوئیه است.

گسترش و توســعه ی مصرف سوخت های 
فســیلی حدود بیش از دو دهه اســت که 
نگرانی هایی را برای شــرایط اقلیمی کره ی 
زمین ایجــاد کرده اســت و هم اکنون نیز 
شیوع بیماری کرونا بر این نگرانی ها افزوده 

است. 
بر اســاس گزارش دیدبان انــرژی جهان، 
افزایــش نگرانی ها از تغییــرات آب وهوایی 
و اقلیمــی، اعتراضات عمومــی و تاخیرات 
به وجــود آمده به دلیــل همه گیری ویروس 
کرونا، سبب شده اســت تا چشم اندازهای 
تقریبا نیمی از پروژه های احداث تاسیسات 
زیرساختی مایع ســازی گاز طبیعی، انتقال 
و ســاخت پایانه های تبدیل گازمایع به گاز 
مصرفی در جهان در ماه های اخیر با تاخیر 

روبرو شــود. به عبارتی، از تعداد 45پروژه ی 
اصلی صادرات گازطبیعــی مایع در جهان 
که در فاز توســعه و قبل از ساخت وســاز 
بوده اند، حداقــل 2۰پروژه ی آن با هزینه ی 
ســرمایه گذاری حــدود 2۹۳میلیارد دالر 
اســت که اکنون با تاخیــر در تامین اعتبار 
روبرو هســتند. این موضوع به معنی فاصله 
گرفتن ســرمایه گذاران از آنچه که بسیاری 
از آنها بازار امیدوارکننده ی ســوخت تلقی 
می کردند، اســت که پیش از ایــن نیز به 
دلیل رشــد کندتر تقاضــا و افزایش رقابت 
در فناوری هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر 
و گســترش دامنه ی مخالفت ها با انتشــار 
نفت  گلخانــه ای صنعــت جهانی  گازهای 
تضعیف شــده بود. به همین دلیل است که 

بانک سرمایه گذاری اروپا نیز در نوامیر سال 
گذشته به پیروی از برخی دیگر از بانک های 
کشورهای اروپایی ارائه ی تسهیالت را برای 
سرمایه گذاری در بخش سوخت های فسیلی 
و از جملــه گاز، محدودتر کرده اند. این در 
حالی اســت که هم اکنون نیز فعالیت های 
توســعه ای پایانه های LNG در برخی نقاط 
جهان به دلیــل همه گیری ویــروس کرونا 

حداقل برای 18ماه مسکوت خواهند ماند.
نیــز  کشــورها  از  بســیاری  در  البتــه، 
ســرمایه گذاری در صنعت LNG از حمایت 
دولت ها برخوردار بوده و شرکت های نفتی 
آمریکایی و دیگر نقاط جهان همچنان قصد 
دارنــد صــادرات LNG را در طول دهه ی 

آینده تقویت کنند.
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از طرفــی، اگرچــه بــا گســترش مصرف 
کمتری  دی اکسیدکربن  میزان  گازطبیعی، 
در مقایسه با فرآورده های نفتی و ذغال سنگ 

تولید خواهد شــد، اما دانشــمندان علوم 
تحقیقات اقلیمی هشــدار داده اند که رشد 
ســریع این صنعت و همچنین نشت متان 

به عنوان یک گاز قوی گلخانه ای، پیشــرفت 
برنامه ی محدود کردن تغییرات آب وهوایی 

را تهدید خواهد کرد.

خروج شرکت BP  از صنعت پتروشیمی در جهان

شــرکت نفــت BP انگلســتان بــا هدف 
انرژی هــای کم کربن،  حرکت در مســیر 
تجــارت جهانی  تا  اســت  گرفته  تصمیم 
بخــش پتروشــیمی خــود را بــه ارزش 
اینئــوس  شــرکت  بــه  دالر  5میلیــارد 
)INEOS( بفروشــد و از صنایع شیمیایی 
و پتروشــیمی کــه محرک اصلی رشــد 
تقاضــای نفت در دهه های آینده اســت، 
خارج شــود. این بخش از شرکت فوق با 
برخــورداری از تعــداد 17۰۰کارمند در 
ســال2۰1۹ حجمی بالغ بــر ۹/7میلیون 
تولید  پتروشــیمی  فــرآورده ی  انواع  تن 

داشت.
ایــن اقدام غافل گیرانه ی شــرکت BP به 
این معنا اســت که شرکت نفت انگلستان 
هدف خود برای فــروش 15میلیارد دالر 
از دارایی هایش را یک سال پیش از موعد 
محقــق کرده و موفق شــد تــا موقعیت 
خود را برای حرکت به ســمت انرژی های 
کم کربن زودتــر آماده کند. البته، پس از 
آنکه شــرکت BP  در ماه هــای اخیر و با 

توجه به رکود بی ســابقه ی تقاضا به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا، دوباره شــرایط 
فروش ســهام نفت و گاز در تاسیســات 
نفتی در نواحی آالســکا و دریای شــمال 
اهداف  به سمت  پیشــروی  تغییر دهد،  را 

یافت.  این شرکت کاهش  فروش 
BP بر این  برنارد لونی مدیرعامل شرکت 
اعتقاد است که از نظر اهداف استراتژیک 
و راهبــردی، هم پوشــانی ایــن بخش از 
شــرکت با ســایر بخش های BP محدود 
اســت و بــرای رشــد آن به ســرمایه ی 
قابل توجهــی نیــاز اســت. وی همچنین 
توافق امروز را یــک گام آگاهانه ی دیگر 
در ساخت شرکتی )بی پی( که می تواند از 
طریق انتقال به ســمت انرژی تجدیدپذیر 

بپردازد، خواند. موفقیت  و  رقابت  به 
در   BP ســهام  شــامل  تجــارت  ایــن 
در  واقــع  پتروشــیمی  مجتمع هــای 
ایاالت متحده ی آمریکا، ترینیداد و توباگو، 
انگلیــس، بلژیک، چین، مالزی و اندونزی 
اســت. به عبارتی، مجتمع های پتروشیمی 

شــرکت  نفتی  پاالیشــگاه های  به  متصل 
در گلسنکرشــن و مولهایــم در آلمانــف 
نمی شــود. شرکت  واگذاری  این  شــامل 
اینئــوس بــرای تکمیل معاملــه ی فوق، 
پیش پرداخت  دالر  4۰۰میلیــون  مبلــغ 
خواهد کــرد و ۳میلیــارد و 6۰۰میلیون 
دالر دیگر را نیز تا پایان ســال پرداخت 
می کنــد و یک میلیارد دالر باقی مانده در 
پرداخت  اقساط  به صورت  و  ســال2۰21 

می شود.
کرده  اعالم  اخیرا  BP همچنین  شــرکت 
از نیروی کار  اســت که حدود 15درصد 
خــود معــادل 1۰هــزار نفــر از مجموع  
کنونی  کارکنــان  1۰۰نفری  و  7۰هــزار 
شــرکت را در واکنش به بحران شــیوع 
ویــروس کرونــا و همچنیــن همســو با 
تحقق اهــداف خود برای گام برداشــتن 
از صنعت نفت و گاز به ســمت انرژی های 

می دهد. کاهش  کم کربن،  و  تجدیدپذیر 


