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اوج عدم اطمینان در بازار علی رغم وجود منابع مالی زیاد 

موسســه ی وود مکنــزی اخیــرا و در 
اجــالس جهانــی انــرژی بر اســاس 
گزارشــی ضمن تمرکز بیشتر بر بخش 
باالدستی صنعت جهانی نفت به برخی 
از مهم ترین مشــکالت پیــِش روی آن 
نیز پرداخته و اینکه صنعت باالدســتی 
چگونــه از یــک تریلیــون دالر منابع 
مالی باد آورده ی خود اســتفاده خواهد 
باید تالش  آیا دولت های آسیایی  کرد؟ 
تولید گاز  احیای کاهش  برای  بیشتری 
انجام دهند؟ و آینده ی اکتشاف در این 

منطقه چگونه خواهد بود؟
باالدســتی  قبلی، صنعت  دوره های  در 
الگوی مشــابهی داشــت. بــه عبارتی، 
باالتــر و جریان نقدی بیشــتر  درآمد 
منجر به افزایش هزینه های باالدســتی 
می شــد، اما دوره ی کنونــی یا دوره ی 
"گذار انرژی"، چشم انداز تولیدکنندگان 

نفت و گاز را در این صنعت به هم زده و 
قوانین بازی را نه تنها برای شرکت های 
برای  بلکــه   ،)IOC(نفتــی بین المللــی 
شــرکت های داخلی و ملی و همچنین 
دولت هــای میزبــان آنها تغییــر داده 
است، زیرا حاال دیگر تصمیمات اساسی 
در مــورد تخصیص ســرمایه، ســرعت 
کربن زدایی و چگونگی برنامه ی سیاست 
انرژی برای آینده از پارامترهای بســیار 
مهم و ضروری در این خصوص به شمار 

می روند.
کاویتا جاداو، مدیر تحقیقات موسسه ی 
مورد اشاره، معتقد است: "با قیمت های 
باالی نفت در بازار، صنعت باالدســتی 
یک موقعیت مهــم از نظر حجم باالی 
منابــع نقــدی ایجاد خواهد کــرد." به 
عبارتی، برآورد می شود که اگر قیمت ها 
باالتر از 50 دالر در هر بشــکه باشــد 

فقــط 42 شــرکت بــزرگ بین المللی 
نفــت، درآمدی بیش از یــک تریلیون 
دالر را کســب خواهند کرد، اما چگونه 
این منابع را ســرمایه گذاری  می توانند 
نفــت 80 دالری  بــرای مثال،  کنند؟ 
برای شــرکت ها فرصت هــای زیادی را 
برای انجام همه نوع کار ایجاد می کند. 
بــه عبارتــی، بازگرداندن پــول نقد به 
ســهامداران، حفظ ســرمایه گذاری در 
نفت و گاز و یا تسریع سرمایه گذاری در 
طرح هــا و پروژه های کم کربن، می تواند 
یک فرصت مهم را برای تغییر شــرایط 
موجود و ایجاد آینده ای بسیار متفاوت 

برای جوامع بشری مهیا کند.
البتــه دوره ی "گذار انــرژی"، یک عدم 
مــورد  در  را  بی ســابقه ای  اطمینــان 
نیز  بلندمــدت نفــت و گاز  تقاضــای 
ایجــاد کرده و انتظارات ســهامداران و 
استراتژی  شرکت های نفتی را تا حدود 
زیادی تغییر داده اســت. اینجاست که 
ایجاد یک مدل کســب وکار مناسب که 
هم انعطاف پذیر و هم پایدار باشد، یک 
چالش بسیار مهم برای حرکت به سوی 

آینده خواهد بود.
جاودا معتقد اســت: »یکی از معضالت 
ایجاد یک کسب وکار باالدستی مناسب 
و سودآور آن است که هم زمان در مسیر 
حــذف تولید کربن باشــد.« وی افزود: 
»اکنون کربن نشان دهنده ی یک تهدید 
جدی از نظر تاثیرپذیری دارایی ها برای 
 )IOC( شرکت های بین المللی مهم نفتی
است.« به عبارتی، وود مکنزی تخمین 
می زنــد که با قیمت کربن 150 دالر به 
ازای هر تن، 38 شرکت بزرگ نفتی در 
جهان حجمی بالغ بر 465 میلیارد دالر 
از ارزش کل دارایی های  یا 27درصــد 

خود را از دست خواهند داد.
به هر ترتیــب، با افزایــش قیمت های 
جهانی نفت و گاز، یک سود بادآورده ی 
اما در  موقت نصیب شــرکت ها شــده 
مقابل، ســواالت مهمی را برای دولت ها 
در کشــورهای آســیایی ایجــاد کرده 
اســت. به عبارتی، در چند ماه گذشته 
قیمت LNG در آسیا بیش از چهار برابر 
شــده و به باالتر از 30 دالر به ازای هر 
میلیون بی.تی.یو رســیده است. از آنجا 
کــه نگرانی ها در خصوص امنیت انرژی 
بار دیگر در سراســر جهان طنین انداز 
شــده، آیا دولت های آسیایی باید برای 
جبران کاهش تولید گاز، سرمایه گذاری 
بیشــتری انجام دهند؟ زیــرا در حال 
حاضر، شکاف بین تولید و تقاضای گاز 
در آســیا حدود 5 میلیون بشکه معادل 
نفت در روز است. با توجه به اینکه تقاضا 
قوی بوده اما تولید در مسیر نزولی قرار 
دارد، به نظر می رسد این شکاف تا سال 
2040 به 17 میلیون بشکه معادل نفت 
در روز برســد. این به آن معنا است که 
آسیا در دو دهه ی آینده همچنان موتور 
 LNG تقاضای جهانی  افزایش  محرکه ی 
خواهد بــود. اگرچه، ایــن خبر خوبی 
برای تولیدکنندگان LNG اســت، اما با 
توجه به ورود به دوره ی "گذار انرژی"، 
دولت های داخلی را بیشــتر در شرایط 
نوســانات قیمت های جهانی و خطرات 
عرضــه ی گاز قرار می دهــد. از طرفی، 
آســیا منابع گازی کم ندارد، به همین 
منظور دولت هــا باید در مورد چگونگی 
ســرمایه گذاری های  برای  انگیزه  ایجاد 
جدید، افزایش تشویق ها برای تولید گاز 

و کربن زدایی بیشتر، تجدیدنظر کنند.

کوتاه
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یارانه ی جهانی سوخت چقدر است؟

نگرانی آرامکو از کمبود سرمایه    گذاری در نفت

دبیر برنامه ی توســعه ی ســازمان ملل 
متحــد اعالم کــرد: »دولت های جهان 
ســاالنه رقمــی بالغ بــر 423 میلیارد 
دالر به عنوان یارانه ی ســوخت هزینه 
می کنند و این مسئله مانعی مهم برای 
کشورها در حرکت به سمت انرژی  های 
پاک اســت.« آکیم استینر، در مورد به 
راه  افتــادن کمپین " انقراض را انتخاب 
نکن"، گفت که به  شدت نگران شرایط 
جاری اســت زیــرا، در یــک موقعیت 

تاریخی خاص قرار گرفته  ایم. 
برای  ابزارها  »همــه ی  می گویــد:  وی 
تغییــرات آب وهوایی فراهم اســت اما 

کشــورها اراده ی الزم برای انجام آن را 
در دســتور کار قرار نداده  اند.« کمپین 
مورد اشــاره با هدف مقابله با تخصیص 
یارانه به حوزه ی ســوخت به راه افتاده 
و اســتینر می گوید ایــن اقدام با هدف 
عالقه   منــد  کــردن افراد جــوان، پیر و 
کســانی که فکر می کنند این مسئله به 

آنها ربطی ندارد، ایجاد شده است. 
به اعتقاد ایــن مقام ســازمان  ملل، با 
ادامه ی استفاده از سوخت های فسیلی، 
می شــود  کشــیده  ســمتی  به  جهان 
کــه دیگر راه بازگشــتی بــرای مقابله 
با تغییــرات آب وهوایی باقــی نخواهد 

گذاشت. استینر معتقد است، تخصیص 
423 میلیــارد دالر راه درســتی برای 

خرج کردن مالیات مردم نیست. 
وی می گوید:»دولت هــا بــا این عنوان 
که می خواهند انرژی ارزان تر به دســت 
مــردم کم  درآمد برســد، تخصیص این 
منابع پولی را توجیه می کنند اما زمانی 
کــه اطالعــات و داده هــای موجود را 
بررســی می کنیم، می  بینیم که در واقع 
افراد ثروتمند به شــکلی نابرابر و بیشتر 
نســبت به اقشــار کم  درآمــد از منافع 

تخصیص یارانه ها سود می  برند.«

دولتی  مدیرعامل شــرکت  ناصر،   امین 
نفــت عربســتان )آرامکــو(، کاهــش 
ظرفیــت تولید نفت در ســطح جهان 
را مایــه ی نگرانــی خواند و خواســتار 
سرمایه   گذاری  های بیشتر در این زمینه 
شــد. وی افزود: »اگــر فعالیت صنعت 
هواپیمایــی نیز مانند ســایر صنایع به 
تدریج به بازار برگردد، به دلیل عرضه ی 
محــدود نفت، تولید مازاد جاری نیز در 
زمــان کوتاه تری مصرف خواهد شــد و 
بازار شرایط کاهش عرضه ی بیشتری را 

شاهد خواهد بود.«
آرامکو در شرایطی  اظهارات مدیرعامل 
در ســال جاری  کــه  مطرح می شــود 
به ســال  نســبت  نفــت  قیمت هــای 
افزایش  70 درصــد  حــدود  گذشــته، 
یافتــه و به 85 دالر در هر بشــکه نیز 
رسیده   اســت. به همین دلیل است که 
بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ شامل 
آمریکا، چیــن، هند و حتی ژاپن نیز از 

تولیدکنندگان نفت، عرضه ی بیشــتر را 
درخواست کرده اند.

آژانس بین المللــی انرژی ظرفیت مازاد 
تولیــد را به عنــوان تولیــدی تعریف 
می کند که می توانــد در مدت 30 روز 
به بازار عرضه شــده و تا مدت حداقل 
90 روز ادامه پیــدا کند. آرامکو نیز که 
بزرگ ترین شــرکت نفتی جهان است، 
بــرای افزایش ســریع ظرفیــت تولید 
روزانه ی خود از 12میلیون بشکه در روز 
به 13 میلیون بشکه، میلیاردها  کنونی 
دالر سرمایه   گذاری خواهد کرد و انتظار 
دارد که با پیگیری های الزم، این پروژه 

حداقل تا سال 2027 تکمیل شود.
امین ناصر، اوایل  ماه اکتبر در کنفرانس 
برنامه ی  اعــالم  انــرژی ضمن  جهانی 
اظهار  همچنین  تولید،  ظرفیت  افزایش 
برنامه هــای تولید  کرده بود کــه: »ما 
25 ســاله را برای پروژه های جدید نیز 
تدوین و دنبال می کنیم زیرا، فلسفه ی 

آرامکو فراهــم کردن نفت و گاز پاک تر 
برای بلندمدت اســت. ما تولید را نه در 
کوتاه مدت بلکه برای بلندمدت توســعه 

می دهیم.«
البتــه، دســت اندرکاران صنایع نفت و 
گاز نیز از دولت ها و سازمان های فعالی 
اکتشــافات  یافتن  پایان  که خواســتار 
جدید نفت و گاز شــده اند، انتقاد کرده 
و هشــدار داده  انــد که بــا ادامه ی این 
وضعیت، بازار جهانی انرژی در 10 سال 
آینده با کمبود مواجه خواهد شــد، اما 
در بلندمدت خطر کمبود وجود نخواهد 
داشت. در واقع، اغلب کارشناسان انرژی 
انتظار دارند، تا مارس سال 2022 بازار 
همچنان با مــازاد عرضه ی حجمی بالغ 
بر حدود یک میلیون بشکه در روز روبرو 
باشــد، در حالی کــه هم اکنون نیز این 

رقم  1/5میلیون بشکه در روز است.
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کاهش قیمت گاز، استرتژی بلندمدت روسیه 

قطر در کانادا نیز به دنبال گاز است 

دولت روســیه با هدف تثبیت بلندمدت 
بــازار صادراتی گاز خــود در منطقه ی 
اروپا  خواهان کاهش 60 درصدی قیمت 

شاخص گاز در آن بازار شده است. 
مقامات آگاه در سیاســت انرژی کشور 
بــر ایــن اعتقاد هســتند کــه افزایش 
طوالنی  مــدت قیمت ســبب می شــود 
تقاضای گاز کشور با کاهش روبرو شود.

به همین دلیل، روســیه انتظار دارد که 
قیمت هــای گاز طبیعی در بــازار اروپا 
حدود 300 تــا 400 دالر برای هر هزار 

مترمکعب باشد. 
ایــن محدوده ی قیمتی بــه صنعت گاز 
روسیه کمک می کند تا حتی در شرایطی 
که کشــورهای اروپایی در حال "گذار به 
ســمت منابع انرژی پاک  تر" هســتند، 
کنترل خــود را بر بازار آن منطقه حفظ 
کند. البته، این موضوع در تضاد شــدید 
با قیمت   کنونی شاخص  ها در اروپا است 
که در هفته های اخیر و هم زمان با وقوع 
بحران انرژی، بارها و به طور بی  سابقه  ای 

افزایش یافته است. 
به عبارتی، شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 

بخش زیــادی از فعالیت های اقتصادی، 
منجر به کاهش شــدید مصرف انرژی و 
به ویژه گاز در این منطقه شده است که 
شــرکت های انرژی را مجبور به کاهش 
ذخیره ســازی گاز کــرد، اما بــا اجرای 
واکسیناســیون و بازگشت سریع بخشی 
از فعالیت ها، به دلیل جریان  محدود گاز 
در خطوط لوله های وارداتی و هم زمانی 
آن بــا عدم وجــود ذخایر مناســب در 
منطقــه که  در پایین  ترین ســطح خود 
در یک دهه ی گذشــته قرار داشــت، بر 
نگرانی های ناشی از کمبود عرضه ی گاز 
قبل از زمستان افزود و در تشدید رقابت 
با سایر بازارها به ویژه در شرق آسیا برای 
دریافت محموله هــای گاز طبیعی مایع 
)LNG(، روند صعودی قیمت ها را در بازار 

شدت بخشید. 
البته، رئیس کمیسیون اروپا نیز هشدار 
داده است که قیمت فعلی گاز، هزینه ی 
برق را در سراسر اتحادیه ی  اروپا افزایش 
داده  ، به طوری که بسیاری از خانواده ها 
توان پرداخت آن را ندارند و حتی خطر 
تعطیلی برای کسب وکارهای این منطقه 

را نیز افزایش داده   است.
قیمت شاخص  گاز اروپا در بازار هلند، در 
واخر اکتبر به حدود 1150 دالر به ازای 
هر هزار مترمکعب معامله شد که بسیار 
باالتر از رقم  های پیشنهادی بود، اما پس 
از آنکه شــرکت گازپروم اعــالم کرد از 
 ماه آینده شــروع به پُر کردن تاسیسات 
زیرزمینی ذخیره ی گاز اروپا )یوجی  اس( 
خواهد کرد، قیمت گاز به زیر هزار دالر 
به ازای هر هزار مترمکعب کاهش یافت. 
مدیرعامل گازپروم، الکسی میلر، در این 
رابطه گفت: »این شرکت بعد از پرکردن 
گاز  ذخیره سازی  زیرزمینی  تاسیســات 
روسیه، آماده اســت تا در  ماه نوامبر، پر 
کردن تاسیسات ذخیره سازی گاز اروپا را 

نیز آغاز کند.«
میلر افزود: »این اقدام باعث خواهد شد 
تا تامین گاز در فصل زمســتان پیِش رو 
با ثبات و اعتماد بیشــتری انجام شود.« 
طبق گفته ی میلر، ســطح کنونی ذخایر 
گاز اروپا و در تاسیســات زیرزمینی آن 
در کشورهای اتریش و آلمان در حداقل 

مقدار ممکن قرار دارند.

اجرای  به منظــور  شــرکت قطرانرژی 
نخســتین عملیات اکتشــافی خود در 
آب های ســاحلی کانــادا، در اواخر ماه 
اکتبر قراردادی با شرکت اکسون موبیل 
امضا کرد. بر اساس این قرارداد، شرکت 
دولتی نفت و گاز قطــر ) قطر انرژی(، 

40درصد از ســهام یکــی از پروژه های 
اکتشــافی دریایی اکســون در کانادا را 
در اختیــار خواهد گرفــت. قطرانرژی 
در بیانیــه  ای اعالم کــرد: »این قرارداد 
نخستین تالش شــرکت برای اکتشاف 
در آب های کانادا است.« بر اساس این 

اکتشاف در  اجازه ی  قرارداد، قطرانرژی 
آب هــای عمیق و تــا 450 کیلومتری 
نیوفاندلند و البرادور را خواهد  سواحل 
داشــت. بقیه ی ســهام ایــن پروژه ی 
نمایندگی  شــعبه ی  به  نیز  اکتشــافی 
اکســون موبیل در کانــادا تعلــق دارد. 

کوتاه
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تالش عربستان برای دستیابی به تعهدات اقلیمی )کربن صفر(

تا  عربستان ســعودی متعهد شده است 
انتشار گازهای گلخانه ای خود را در این 

کشور تا سال 2060 به صفر برساند. 
ایــن تصمیــم نقطــه ی عطفــی برای 
بزرگ تریــن صادرکننــده ی نفت جهان 
اســت که دولت آن همــواره با کاهش 
سرمایه   گذاری در ســوخت های فسیلی 
مخالفت کرده و فعاالن اقلیمی را مسئول 
انرژی در سال جاری  افزایش قیمت های 

اعالم کرده است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
این خبر را در آیین افتتاح کنفرانســی 
در این رابطــه اعالم کرد. کشــورهای 
را  عربستان ســعودی  آمریکا،  و  اروپایی 
که یکی از کشورهایی است که بیشترین 
ســرانه های آالیندگی در جهان را دارد، 
برای تســریع تالش  ها در محدود کردن 
انتشار آالینده ها و سرمایه   گذاری بیشتر 
تحت  فشــار  تجدیدپذیر  انرژی های  در 

قرار داد    ه  اند. 
انگلیس  نخســت وزیر  بوریس جانسون، 
نیــز در مذاکره ای تلفنی کــه با محمد 
بن سلمان داشــت، ابراز امیدواری کرده 
بود که هرچه ســریع تر تعهد این کشور 
را بــرای صفر کردن آالینده ها شــاهد 
باشد. این تصمیم در آستانه ی کنفرانس 
اقلیمی COP 26 که  ماه نوامبر در گالسکو 
انگلســتان برگزار می شــود، اعالم شده 

است. 

هدف از صفر کــردن آالینده ها لزوما به 
 معنای آن نیســت که عربستان سعودی 
بایــد تولید نفت خــود را کاهش دهد، 
زیــرا این وضعیت مربوط به آالینده  های 
مربوط به جغرافیای آن کشــور اســت. 
طبق مقررات سازمان ملل متحد، موضوع 
مورد اشاره به انتشار آالینده  های مربوطه 
به موارد خارج از عربســتان به  حســاب 

نمی  آیند. 
دولت عربســتان تصمیم گفته شــده را 
چند روز پــس از آن اعالم کرد که خبر 
از برنامه ی افزایــش ظرفیت تولید نفت 
خــود از 12  میلیون بشــکه در روز به 
13  میلیون بشــکه را داده است. انتظار 
می رود این پروژه شش سال طول بکشد. 
به هر حال، عربســتان این تصمیم را بر 
اســاس طرح هایی از جمله، دســتیابی 
به انتشــار گازهای گلخانــه ای "خالص 
صفر" تا ســال 2060، کاشت  میلیاردها 
درخت در خاورمیانه در دهه های آینده و 
راه اندازی یک پروژه ی انرژی پاک 10/4 
میلیارد دالری برای منطقه، مدنظر قرار 

داده است. 
اگرچه، این کشور و دیگر تولیدکنندگان 
سنتی انرژی معتقدند که: بستن شیرهای 
نفــت و گاز در حال حاضــر غیرواقعی 
است، زیرا برای عبور از "دوره ی گذار" و 
رسیدن به دوره ی انرژی های تجدیدپذیر 
به ســوخت های  آینده  دهه هــای  طی 

فسیلی نیاز خواهد بود.
البته، عربســتان ســعودی پیش از این، 
طرح هایــی را برای ســاخت بزرگ ترین 
نیروگاه هیدروژن ســبز جهان به کمک  
انرژی های خورشــیدی و بادی در شهر 
آینــده "نئوم" برنامه ریــزی کرده بود به 
عالوه آنکه، ریاض اعالم کرده اســت که 
برای اجرای برنامه ی "ابتکار ســبز" خود 
تا سال 2030 نیز بیش از 700 میلیارد 
ریال )187 میلیارد دالر( سرمایه گذاری 

خواهد کرد. 
این کشور، دهمین انتشاردهنده ی بزرگ 
دی اکســید کربن در جهان اســت و در 
بزرگ ترین   ،G 20 میان کشورهای گروه
سرانه ی آالیندگی را دارا است. از طرفی، 
رسیدن به سطح "کربن صفر" به  معنای 
معکوس کــردن جــدی رونــد افزایش 
آالیندگی است که در دو دهه ی گذشته 

انجام شده است.
امارات  متحــده ی عربی نیز در اوایل ماه 
اکتبر اعالم کرد: »این کشور در نظر دارد 
تا با سرمایه گذاری حجمی بالغ بر 160 
میلیارد دالر، اولین کشور در خلیج فارس 
باشد که تا سال 2050 به انتشار خالص 

"کربن صفر" دست می یابد.« 

روســیه نیز کمتر از یک هفتــه بعد از 
این اقدام امــارات، مهلت موردنیاز خود 
را برای دســتیابی به هدف گفته شده تا 

سال 2060 اعالم کرد.

شرکت قطرانرژی فعالیت های توسعه ای 
خود را در دو سال اخیر در سراسر دنیا 
گســترش   داده و تالش کرده است تا از 
طریــق امضای قرارداد با شــرکت های 

بزرگ انــرژی از جمله اکســون موبیل، 
ســهام پروژه های نفت و گاز در مناطق 
مختلف دنیــا را نیز کســب کند. قطر 
بزرگ تریــن عرضه  کننده ی گاز طبیعی 

مایع )LNG(   در جهان است و قصد دارد 
تولیــد خود را تا ســال 2027 ، از 77 
میلیــون تن کنونی به 127 میلیون تن 

افزایش دهد.
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آسیا بار دیگر به دنبال نفت و گاز آمریکا است 

دولت ترکیه آماده می شــود تا با هدف 
تمرکززدایــی بخــش انــرژی، کاهش 
هزینه هــا و افزایش کارآیی، دارایی های  
برخی از شرکت های فعال در این بخش 
را از طریق بازار ســهام به شرکت های 
خصوصی واگذار کند. منابع آگاه در این 
خصوص افزودنــد: »دولت ترکیه، قصد 
شــرکت های  فعالیت  روی  عمدتا  دارد 
مهم انــرژی از جمله، واردکنندگان گاز 
و اداره کنندگان عملیات خطوط لوله ی 

شرکت دولتی بوتاش متمرکز شود.«
دولت ترکیــه مطابق بــا قانون مربوط 
به آزادســازی بازار گاز، مصمم اســت 
تا شــرکت بوتــاش را بــه بخش های 
فعالیت های  و  تبدیل کرده  کوچک تری 
تجاری و عملیــات انتقال نفت و گاز را 
قالب کسب وکار  لوله در  توسط خطوط 

جداگانه  ای سازماندهی کند. 
هــدف از اصالحات برنامه ریزی شــده، 
جایگزین کردن تفکر ســازمانی مبتنی 
اقدامــات کنترلی  بر ســود به جــای 
هزینه بر و ســختگیرانه ی دولتی در این 

شرکت ها می باشد. این اصالحات بخشی 
از تالش هــای چند دهــه ی  اخیر برای 
شــرکت های  زیان دهی  متوقف کــردن 
دولتــی ترکیه بوده که اجــرای آن بر 
عملکرد و بازدهی شــرکت های دولتی 
خارج از بخش انــرژی نیز تاثیر خواهد 

گذاشت. 
البته، این شــرکت ها نیز بعد از سودآور 
شــدن و تولید منابع مالی برای تامین 
بودجه ی دولت مرکــزی، می توانند در 
مرحله ی بعــد برای عرضــه ی اولیه ی 

عمومی یا خصوصی سازی آماده شوند.
البتــه در بخش انرژی اکثر شــرکت ها 
از جملــه شــرکت تولیدکننده ی نفت 
در   
ترکیه نیز کــه در حال اجرای پروژه ی 
توسعه ی میدان گازی عظیم در دریای 
 سیاه است، متعلق به صندوق سرمایه ی 

دولتی آن کشور هستند.
فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اوایل ماه 
اکتبر اعالم کرده بود که شــرکت های 
بوتــاش و Tpao بــرای امنیــت انرژی 

اتهامات  و  هســتند  حائزاهمیت  ترکیه 
اینکه،  بــر  رهبر حــزب مخالف مبنی 
دولت آماده ی فروش هر دو شــرکت به 
شرکت های خارجی می شود را رد کرد. 
دولــت ترکیه همچنین قرار اســت در 
این خصوص،   برنامه ی خود در  ادامه ی 
فروش و عرضه ی عمومی سهام شرکت 
دولتی انتقال برق کشــور )Teias( را نیز 
تا پایان ســال 2022 به مرحله ی اجرا 

گذارد. 
بــر اســاس اطالعات ارائه شــده، هیچ 
شرکت دولتی بزرگی در سال های اخیر 
ســهمی برای عرضه و فروش نداشــته 
خصوصی سازی  ســازمان  آمار  اســت. 
کشــور نیز نشــان می دهد کــه درآمد 
خصوصی ســازی ترکیه در سال 2020 
فقط 22 میلیون دالر و کمترین میزان 
در 33 ســال اخیر بوده اســت که در 
مقایســه با رکــورد 12/5 میلیارد دالر 
ســال 2013، بیشترین کاهش را نشان 

می دهد.

تشــدید کمبود نفت و گاز موردنیاز در 
مناطق مختلــف اروپا و آســیا به ویژه 
چیــن و به دنبــال آن افزایش شــدید 
قیمت ها، خریداران آسیایی را وادار کرد 
تا در ماه های اخیر بیشتر به دنبال خرید 
محمــوالت ارزان تر نفت و گاز )LNG( از 
بازار آمریکا باشند، زیرا در شرایط جاری 
قیمت محمــوالت نفت و گاز آمریکا در 
مقایســه با محموالت خاورمیانه و غرب 

آفریقا به پایین ترین رقم طی یک ســال 
گذشته رسیده  است.

افزایش تمایل آســیا بــه ویژه چین به 
نفت خام آمریکا به دنبال بهبود فعالیت 
حمل ونقــل جاده ای کشــور و در پیش 
بودن فصل زمســتان، تقاضا برای نفت 
را باال برده اســت. در این میان، کمبود 
عرضه ی جهانی ســوخت های فســیلی 
باعث افزایش قیمت آنها شده  است، زیرا 

به دنبال محدود شدن عرضه ی نفت از 
ســوی اوپک و متحدانش در پاســخ به 
همه گیــری کرونا، در روزهــای پایانی 
اکتبــر قیمت نفت خام برنت از 85 دالر 
در هر بشکه گذشت. البته، وزیر انرژی 
عربســتان در اوایل اکتبــر اعالم کرده 
بود که: »ائتالف اوپک پالس به رویکرد 
افزایش تدریجی تولید خود ادامه خواهد 
داد.« از طرفی، پیش بینی می شــود که 

کوتاه
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قدرت واقعی اوپک برای افزایش تولید چقدر است؟ 

جن ساکی، سخنگوی کاخ  سفید اخیرا 
اعــالم کرد: »اگرچه آمریــکا عضوی از 
اوپک نیســت اما از تاثیر افزایش قیمت 
سوخت بر زندگی مردم خود آگاه است 
و بــه همین دلیل در کنار کشــورهای 
چین، هند و ژاپن به فشارهای خود علیه 
اوپک پالس بــرای ترغیب آن به کاهش 
مشــکل عرضه ی نفت ادامه می دهد، به 
طوری که رئیس  جمهــور آمریکا از هر 
فرصتی اســتفاده کرده و بارها از اوپک 
خواســته تا تولید خود را بیش از آنچه 
این گروه قبال برنامه ریزی کرده اســت 
)افزایش تولید 400 هزار بشکه در روز 

در ماه(، افزایش دهد.«
بــه عــالوه، افزایــش قیمــت نفت در 
بازارهــای جهانی با آغــاز معامالت در 
ادامــه پیدا کرد،  اکتبــر همچنان  ماه 

اما بــا ادامه ی بحران در بــازار جهانی 
انرژی بــه ویــژه بــازار گاز و افزایش 
شــدید قیمت آن، قیمت نفت خام روند 
صعودی شدیدتری به خود گرفت، زیرا 
مصرف کنندگان به دنبال جایگزینی آن 

به جای گاز هستند. 
در واقــع، یک اتفــاق غیرمتعارف روی 
داده  اســت، تولیدکننــدگان بــرق از 
گاز طبیعــی گران قیمــت به نفت روی 
که  اقدامی  برعکس  درســت  آورده اند، 
دهه هــا اســت انجام می دهنــد، یعنی 
انتقــال از نفــت گران  بــه گاز طبیعی 

ارزان تر و پاک تر. 
ایــن رویکــرد می توانــد تقاضــا برای 
نفت خام را در طول مــدت کوتاه چند 
هفته ای تا میزان 2 میلیون بشــکه در 
روز افزایش دهد و متعاقب آن، ادامه ی 

افزایش قیمت نفت را حتی تا 100 دالر 
در هر بشکه موجب شود.

از طرفی، بازار نفت در بیش از یک سال 
توانسته  اوپک پالس  مدیریت  با  گذشته 
از محــدوده ی قیمت های حداقلی  بود 
خود خارج شود و هم اکنون نیز روزهای 

نسبتا خوبی را می گذراند. 
این ائتــالف همچنان برای اداره ی بهتر 
تنظیم  بــرای  بازار، هر  ماه جلســه ای 
میــزان افزایش عرضه ی نفــت به بازار 
برگزار می کند. با این حال، این ســوال 
وجــود دارد که اوپکی هــا واقعا چقدر 

قدرت افزایش تولید نفت را دارند؟
در آخریــن جلســه ای کــه وزیــران 
اوپک پالس در اوایل ماه اکتبر داشتند، 
بدون توجه به وضعیت بحران بازار گاز، 
تاکیــد کردند که بر اســاس توافق ماه 

نواحی اروپا و آســیا در زمستان پیِش رو 
حجمی بالغ بر 700 هزار بشــکه در روز 
تقاضای بیشــتری برای نفت خام داشته 
باشــند که بــه دلیل افزایش شــدیدتر 
قیمــت گاز، تمایل به مصــرف نفت به 
 جای آن نیز بیشتر شده است. به عالوه، 
با افزایش روند قیمت ها پیش بینی شده 
اســت که صادرات نفــت آمریکا در  ماه 
اکتبر به حدود 3/2 میلیون بشکه در روز 
برســد که از 2/6 میلیون بشکه ی صادر 

شده در  ماه سپتامبر بیشتر است.
در مورد گاز نیز منابع آگاه اعالم کردند 
که حداقل پنج شــرکت چینی شــامل 
شــرکت های دولتی بزرگ ســینوپک، 
شــرکت ملی نفت فالت قــاره ی چین 

بــرق  توزیــع  شــرکت    و   )CNOOC(
»ژیجیانگ انرژی« نیــز مذاکراتی را با 
صادرکننــدگان آمریکایی LNG به ویژه 
و   )Cheniere Energy. Inc.( چنیرانــرژی 
ونچر گلوبال )Venture Global( داشــته اند. 
امضای  بــه  می تواند  مذاکــرات  ایــن 
قرارداد هایی به ارزش ده ها میلیارد دالر 
منتهــی شــود و واردات LNG  چین از 
آمریــکا را در ســال های آینده افزایش 

دهد.
در اوج جنگ تجاری آمریکا و چین در 
ســال 2019، تجارت گاز بین دو کشور 
برای مدت کوتاهی متوقف شد. از طرفی، 
 LNG تاسیسات صادرات  اگرچه ساخت 
سال ها زمان می  برد با این حال، چندین 

آمریکای شــمالی در دســت  پروژه در 
اقدام است و انتظار نمی  رود صادرات از 
آنها تا اواسط دهه ی جاری آغاز شود. از 
 LNG طرفی، مذاکرات با صادرکنندگان
آمریکا از اوایل ســال جاری آغاز شــده 
اما در ماه هــای اخیر و هم زمان با یکی 
از بزرگ تریــن کمبودهای تولید برق و 
سوخت گرمایشی در چند دهه ی اخیر، 

شتاب زیادی گرفته است. 
قیمت گاز طبیعی در آســیا هم اکنون 
بیــش از پنج  برابــر افزایــش یافته و 
نگرانی  هــا نســبت به کمبــود برق در 
نیز شدت بخشیده  را  زمســتان جاری 

است.
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ژوئیه، تولیــد ماهانه ی نفت را تا آوریل 
ســال 2022 همچنان بــه میزان 400 
هــزار بشــکه در روز افزایش دهد تا به 
بشکه  میلیون   5/8 عرضه ی  محدودیت 
در روز اتخاذ شده از قبل، خاتمه دهد. 
بــه عبارتی، اوپک پالس هنوز ســقوط 
شــدید قیمت ها را در ســال گذشته از 
یاد نبرده و نگران اســت که با افزایش 
ناگهانــی یــا بیش از حــد تولید، روند 

جاری قیمت ها مجددا متالطم شود.
 اما شــاید بــازار، قدرت ایــن گروه را 
در افزایــش ظرفیــت تولیــد، بیش از 
اســت، زیــرا آخرین  حد تخمین زده 
بررسی ها نشــان می دهد که تنها شمار 
معدودی از اعضای اوپک یا به عبارتی، 
متحده ی   امــارات   عربستان ســعودی، 
عربــی، کویــت، عــراق و جمهــوری 
که  هســتند  موقعیتی  در   آذربایجــان 
می توانند تولید جــاری نفت خود را با 
افزایش  تعیین شده  به سهمیه ی  توجه 
دهند، در حالی که هشــت عضو دیگر 

احتماال به علت افت شدید تولید و عدم 
سرمایه گذاری به موقع و مناسب، برای 

افزایش تولید با مشکل روبرو هستند.
نیســتند  اوپک  تولیدکنندگان  تنها  اما 
که برای افزایش تولید با مشــکل روبرو 
هســتند، زیرا روند کاهــش تولید نفت  
شــیل نیز به دلیل کاهش چشــمگیر 
اجتناب  غیرقابل  تقریبا  سرمایه گذاری، 
بوده و افزایش مجدد آن با روند کنونی 

ممکن نیست. 
به عبارتــی، افت تولیــد چاه های نفت 
بوده و عرضه ی  شیل، فوق العاده سریع 
از دســت رفته نیز زمان بر و با حفاری 

مستمر جبران خواهد شد.
انرژی،  به عالوه، موسســه ی ریســتاد 
اخیــرا هشــدار داد که بــه دلیل عدم 
اکتشــافات جدید توســط شرکت های 
نفتی، ممکن است ذخایر قطعی  بزرگ 
آنها در 15 ســال آینــده، کاهش یابد. 
نیز  ایــن خصوص  برآوردها در  آخرین 
نشــان می دهد که ذخایــر نفت و گاز 

شل،  بی پی،  اکسون موبیل،  شرکت های 
شــورون، توتــال و انــی ایتالیا همگی 
کاهــش پیــدا کرده اســت، زیــرا در 
سال های اخیر اکتشافات جدیدی انجام 
نشده تا جایگزین میادین قدیمی شوند. 
بدیهی اســت، این امر در بلندمدت یک 
مشــکل مهم خواهد بــود که اثرات آن 
ممکن اســت به این زودی قابل درک 
نباشــد. با این حال، افزایش مخالفت ها 
توســط  جدید  ســرمایه  گذاری های  با 
موسسات مالی و اعتباری در بخش های 
نفــت و گاز، تغییر روند گفته شــده را 

دشوارتر کرده است. 
نفت  تولیدکننده ی  شــرکت های  حتی 
شیل در آمریکا نیز پس از اینکه کاهش 
بدهی و تقویت ســود نقدی سهامداران 
را به حفاری هــای جدید اولویت دادند، 
اکنــون با یــک دو راهــی واقعی برای 
افزایش تولید روبرو شده اند و بهره  وری 

چاه های آنها نیز سیر نزولی دارد.
 

در شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای 
بلندمــدت خرید گاز خــود را که موعد 
آنها تا آخر سال جاری به پایان می رسد، 
افزایش  وقــوع  اســت،  نکــرده  تمدید 
گاز طبیعی  بــرای  تقاضا  غیرمنتظره ی 
در سال جاری، این کشور را مجبور کرده 
اســت تا خرید در بازارهای تک محموله 

)LNG( را نیز افزایش دهد. 
عالوه بــر آن، فاتح دونمــز، وزیر انرژی 

ترکیه اخیرا نیز اعالم کرد که کشــورش 
در ماه اکتبر یک قرارداد بلندمدت خرید 
برای تحویــل حجمی بالغ بر 11 میلیارد 
مترمکعــب گاز طبیعــی از طریق خط 
لولــه ی "باکو ـ تفلیــس ـ ارزروم" برای 
مدت ســه ســال )تا پایــان 2024( با 
جمهوری  آذربایجان امضا کرده اســت. 
وی همچنین تالش ها بــرای ایجاد این 
دیــدگاه کــه ترکیه هم زمــان با وجود 

محدودیت های انرژی در جهان با مشکل 
روبرو است را رد کرد. 

وزیــر انــرژی ترکیه در ایــن خصوص 
نزدیک شــدن  افــزود: »با  همچنیــن 
زمستان، ادامه ی مذاکرات خرید گاز به 
منظور تامیــن تقاضای اضافی احتمالی، 

پیشرفت مثبتی داشته  است.«
وی با اشــاره بــه قرارداد بــا جمهوری 
کرد:»مقامــات  اظهــار   آذربایجــان 

کوتاه
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به گفته ی وزیر نفت عراق، این کشــور 
در حال مذاکره برای امضای قراردادهای 
زمینه ی   در  مشــترک  ســرمایه گذاری 
انــرژی بــا عربستان ســعودی به ارزش 
ده ها میلیارد دالر اســت. این دو کشور 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت اوپک 
هســتند و در حــال مذاکــره درباره ی 
قراردادهایی در بخش انرژی، نمک زدایی 

آب و پتروشیمی هستند. 
عراق همچنین در حال مذاکره با آرامکو 
برای اجرای مشارکت بالقوه در زمینه ی 
اکتشاف و توسعه ی میادین گاز طبیعی 
در صحرای غربی این کشور است. عراق 
علی رغم داشــتن ذخایــر عظیم نفت و 
گاز، در تامین انــرژی و برق موردنیاز، 

خودکفا نیست. 
از طرفی، به دلیل عدم ســرمایه گذاری 

مناســب در شــبکه های انتقال خود، از 
قطعــی و اختالالت برق رنج می برد. این 
کشور برای تولید و تامین برق موردنیاز 
خود به واردات برق و گاز طبیعی از ایران 
متکی است و علی رغم تحریم های آمریکا 
علیه تهران، به دفعــات معافیت هایی از 
آمریکا برای ادامه ی واردات برق و گاز از 

ایران دریافت کرده است.
عــالوه بر تالش های بــاال، در ماه اکتبر 
شــرکت Total Energies قراردادهایــی را 
با مقامــات عراق برای ســرمایه گذاری 
بلندمدت در بخش انرژی آن کشور امضا 

کرد. 
این شــرکت در تاسیساتی برای بازیابی 
گاز از مشــعل های گازی کــه در ســه 
میدان نفتی عراق بی هدف می ســوزد، 
سرمایه گذاری می کند و به این ترتیب، 

از گاز حاصلــه در فــاز اول برای تولید 
برق با ظرفیت 1/5 گیگاوات اســتفاده 
خواهد کرد که در فاز دوم به 3 گیگاوات 

خواهد رسید. 
این شرکت فرانسوی همچنین قرار است 
ساخت تاسیسات مربوط به یک پروژه ی 
نیروگاه خورشــیدی را با ظرفیت تولید 
یک گیگاوات برق برای تامین شــبکه ی 

برق منطقه  ی بصره را اجرا کند. 
ایــن دو پروژه به اضافــه ی احداث یک 
واحــد تصفیــه ی  آب دریــا در مقیاس 
بزرگ بــرای افزایش ظرفیت تزریق آب 
در میادیــن نفتی جنوب عراق، مجموعا 
سرمایه گذاری در حدود 10 میلیارد دالر 

را نیاز دارد.

کشور هایی نیز که ما از آنها گاز می خریم، 
اعالم کرده اند که ارسال گاز به ترکیه را 

افزایش خواهند داد.«
ترکیه یکــی از بزرگ ترین واردکنندگان 
گاز در اروپا است، اما عالوه بر گازی که 
از روسیه، ایران و جمهوری  آذربایجان از 
طریق خط لوله وارد می کند، به واردات 
گاز  طبیعــی مایــع )LNG( از نیجریــه، 
الجزایر و بازارهای تک محموله ی  آن نیز 

متکی می باشد. 
این کشور چهار قرارداد بلندمدت واردات 
گاز به میــزان کل 16 میلیارد مترمکعب 
در ســال دارد که تا پایان سال منقضی 

می شوند.

پرویز شــهبازوف، وزیر انرژی جمهوری 
 آذربایجــان نیز در رابطه با قرارداد مورد 
اشاره گفت: »این کشور قرارداد جدیدی 
با ترکیــه بــرای تامیــن گاز از میدان 
فراســاحلی "شــاه دنیز-1" امضــا کرده 
است.« جمهوری  آذربایجان تامین گاز از 
ایــن میدان به ترکیه را در آوریل و پس 
از پایان مدت قرارداد قبلی خود متوقف 

کرده بود.
جمهوری  آذربایجان در سال های اخیر با 
سرمایه  گذاری های عظیمی که به کمک 
کشورهای دیگر و شرکت های بین المللی 
انجام داده، توانسته است خود را به یکی 
از مهم تریــن بازیگران بازار گاز منطقه و 

جهان تبدیل کند. 
اقتصاد این همســایه ی  شمالی، شدیدا 
به درآمدهای گازی وابســته است و به 
همین منظور با ســاخت خطوط لوله ی 
اســتراتژیک در منطقه ی قفقاز، جایگاه 
خود را به عنوان تولیدکننده ای قابل  اتکا 
تثبیت کرده و حاال به دنبال گســترش 
تهاجمی مدنظر علی اف،  برنامه ی گازی 

رئیس جمهور کشور است.
برنامه ی باکو برای سبقت گازی از ایران 
در منطقــه، بازارهــای کنونی تهران در 
آنکارا و بغداد را نیز هدف قرار داده و در 
حال گســترش به سوی آسیای  میانه از 

شرق و اروپا از غرب است.


