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سرمايه گذاري 4/2 ميليارد دالري مصر براي توسعه ی ميادين نفتي

سودآوری نفت روسيه با نفت 25-20 دالري 

وزارت نفت مصر در گزارش ســاالنه ی 
خود برای سال 2021 اعالم کرد که اين 
وزارتخانه در سال جاري در حال اجراي 
شش پروژه جهت توسعه ی ميادين نفت 
و گاز با سرمایه ای حدود 4/2 ميليارد  دالر 
و همچنین تعدادی پروژه ی پتروشيمي 

به ارزش 8 ميليارد  دالر بوده است.
مجموع نفت و گاز تولیــدی آن نیز در 
این سال به دليل افزايش 1۷/2درصدي 
در توليد گاز در مقايســه با سال 2020 
به میزان 8/4درصد افزايش يافته است. 
عالوه بر آن، مصر در ســه ماهه ی سوم 
صادركننده ی  بزرگ ترين  ســال جاری، 
گاز طبيعــي مايــع )LNG( در ميــان 
كشــورهاي عربي بوده بــه عالوه آنکه 

در این ســال، پنج رشــته خط لوله به 
طــول بيش از 185 كليومتــر نیز براي 
پشــتيباني از شــبكه ی ملي گاز کشور 

راه اندازي كرده است.
با این همه، سرمایه گذاری مصر در بخش 
نفت و گاز در ســال مالــی 2020-21 
نسبت به ســال قبل با 26درصد کاهش 
روبرو بوده و از ۷/3 میلیارد  دالر در سال 
مالی 20-2019 به 5/4 میلیارد  دالر در 
سال 2021 رســیده، اگرچه این کشور 
انعطاف  پذیرتریــن اقتصاد خاورمیانه را در 
دوره ی همه گیری کووید-19 داشته است.

بــه عنــوان  در ســال 2020، مصــر 
مقاوم ترین اقتصاد خاورمیانه ظاهر شد، 
زیرا این کشــور در برابر هرگونه انقباض 

در تولیــد ناخالص داخلــی واقعی خود 
مقاومت کرد و دولت آن نیز از بســیاری 
از محدودیت های شــدیدتر اعمال شده 
در مقایسه با کشــورهای همسایه برای 
کوویــد-19  گســترش  از  جلوگیــری 
اجتنــاب کرد. در نتیجــه، مصر پس از 
دســتیابی به نرخ تولید ناخالص داخلی 
واقعــی 3/6درصدی در ســال 2020 و 
علی رغم محرومیت های جهانی ناشی از 
موقعیت  در یک  کووید-19،  همه گیری 
اقتصادی نسبی مناســب در مقایسه با 
سایر کشــورهای منطقه به سوی سال 

2021 حرکت کرد.

الكســاندر نــواك، معاون نخســت وزير 
روســيه در آخرین تحلیل خود از بخش 
انرژی کشــور اشاره کرده است که: نفت 
و گاز تولیدی روســیه بــه دالیل حجم 
باالی ذخایر و موقعیت اســتراتژیکی آن 
در بازارهــای جهانی انــرژی، همچنان 
در زمــره ی رقابتي ترين محصوالت باقی 
خواهــد ماند، زیرا، هزينــه ی توليد این 
دو در روســيه جزو كمترين  مقادیر در 

مقایسه با بیشتر نقاط در جهان است. 
حتي در صــورت كاهش قيمت نفت در 
محدوده ی 25-20 دالر در هر بشكه نیز، 
بيش از 50درصد توليدات هیدروکربوری 
کشــور همچنان رقابتــي خواهند بود. 

بنابراين، روســيه قادر خواهد بود تا هر 
زمانــي که تقاضا بــراي منابع نفتي آن 
موجود باشد، به بازار پاسخ مناسب دهد، 
حتي مي تواند سهم خود را در بازارهاي 
بين المللي سوخت هاي فسيلي در شرايط 

خاص نیز افزايش دهد.
علی رغــم  تحلیلگــران،  گفتــه ی  بــه 
نگرانی هــای مســتمر مســکو در مورد 
چشــم انداز تقاضا و در دســترس بودن 
ظرفیت مازاد، کاهــش قیمت های نفت 
نسبت به نقطه ی سربه سر ممکن است به 
روسیه و تولیدکنندگان اصلی اوپک در 
خلیج فارس کمک کند تا سیاست تولید 
خود را در ســال 2022 بهتر هماهنگ 

کنند. به همین منظور اســت که نواک، 
در مصاحبــه ی اخیر خــود اعالم کرد، 
این کشور می تواند با افزایش تالش های 
خود، در ســال 2022 به ســطح تولید 
نفت در قبل از همه گیری کرونا برســد 
و رقم آن را به 540 تا 550 میلیون تن 
افزایش داده و حتی به بیشــتر از ســال 
انتظار دارد که  2021 برساند. روســیه 
تقاضا برای نفت همچنان به رشــد خود 

ادامه دهد. 
نــواک افــزود: »بــه دلیــل اقدامــات 
مشترک روسیه و سایر کشورهای عضو 
اوپک پالس است که در حال حاضر، بازار 
از نظر عرضه و تقاضا متعادل می باشد.«
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کوتاه

تحلیلگــران موسســه ی پالتس، قیمت 
عربستان سعودی  نفت  تولید  سربه سری 
را در ســال 2021 معــادل ۷9 دالر در 
هر بشــکه برای نفت خام برنت تخمین 
می زدند که از 8۷ دالر در هر بشــکه در 

سال 2020 کمتر است. 
در ایــن رابطه، قیمت نفــت برنت برای 
روســیه در ســال 2021 نیز به میزان 
69 دالر در هر بشــکه برآورد شده که از 

96 دالر سال 2020 کمتر است. 
اگرچــه، این رقم در مقایســه با قیمت 
سربه سری باالتر از 52 دالر در هر بشکه 
)میانگیــن قیمت برنت در ســال مالی 
19-2018 و پیش از همه گیری کرونا(، 

بیشتر می باشد.
پالتس همچنین  موسسه ی  کارشناسان 
معتقدند: »کاهش نیازهای مالی مربوط 

به دو عضو مهم اوپک پالس )عربســتان 
و روسیه( احتماال نشان دهنده ی انسجام 
بیشتر در استراتژی تولید اعضای ائتالف 
اوپک نسبت به سال 2019 است، زمانی 
که شکاف قیمت سربه سری از 30 دالر 

در هر بشکه بیشتر بوده است.«
در گذشته، روســیه مکررا برای افزایش 
سهمیه ی تولید خود در ائتالف با اوپک، 
به بازار نفت بی ثباتی و تالطم زیادی وارد 
می کرد، اما پس از آن و از اوایل دسامبر، 
در بحبوحه ی نگرانی های فزاینده مبنی بر 
اینکه گسترش نوع جدید کرونا )اُمیکرون( 
بر تقاضا در سال 2022 ضربه خواهد زد، 
سیاســت تولید خــود را در همراهی با 

اوپک، بیشتر مدنظر قرار داد.
ظرفیت تولید پایدار نفت روســیه بدون 
احتساب میعانات گازی که از سهمیه ی 

اوپک پــالس معاف اســت، حدود 10/5 
میلیون بشکه در روز برآورد شده است. 
ایــن مقدار، حجمی بالغ بــر 240 هزار 
بشــکه در روز کمتــر از باالترین رکورد 
تاریخ کشور در دسامبر 2018 می باشد. 
اما، بر اساس پیش نویس سند توسعه ی 
این بخش تا ســال 2035 نیز که توسط 
مجلس دوما بررسی شده و قرار بود نهایی 
شــود، اســتراتژی بازنگری شده ی نفت 
روســیه بر حداکثر کردن درآمد حاصل 
از صادرات نفت قبل از رســیدن به اوج 
تولید جهانی آن در سال های 202۷-29 
و کاهش تقاضای جهانی متمرکز خواهد 
بود. سیاستی که ســایر کشورهای مهم 
از  نفــت در خاورمیانه  تولیدکننــده ی 
جملــه کویت، امــارات متحده ی عربی، 

عربستان و... نیز اتخاذ کرده اند.

افزايش توليد نفت شيل در چين 

تولید نفت شيل در ميدان نفتي داگانگ 
در تيانجيــن )شــمال چين( در ســال 
2021 به بيش از 100 هزار تن رســيده 
)متوسط روزانه تا 300 تن( و اين اولين 
بار اســت  كه ميزان توليد نفت شیل در 
این ميدان نفتي از مقــدار مورد انتظار 

پيشي گرفته است. 
چین با توليد نفت شــيل از دو حلقه چاه 
در ميدان نفتي داگانگ در ســال 2019 
توليد نفت شــيل را نیز آغاز كرد. پس از 
آن توسعه ی صنعتي نفت شيل در شرق 
کشور در خليج بوهاي را نیز دنبال کرد. 
به گفته ی مسئولین در ميدان داگانگ، 
به كمك برخــي از فناوري هاي جديد، 
كارآيي توليــد را نیز افزايــش داده اند. 
ميدان نفت متعــارف داگانگ نیز كه در 

سال 1964 کشــف شد، سومين ميدان 
نفتي چين پس از ميادين نفتي داكينگ 

و شنگلي مي باشد.
در اوایل نوامبر نیز یکی از شــرکت های 
بزرگ نفت و گاز دولتی چین، سینوپک، 
ذخیره ی نفت شــیل با حجمــی بالغ بر 
458 میلیون تن )3/34 میلیارد بشکه( 
را در میدان شــنگلی کشف کرده است. 
شــنگلی در استان شــاندونگ، یکی از 
بزرگ ترین میادیــن نفت و گاز متعارف 
چین است، اما سینوپک در تالش برای 
تقویت تولید خود، در حال اکتشــاف در 
حوضــه ی جی یانگ در این منطقه برای 

منابع نفت غیرمتعارف است. 
در سال 2019، این شرکت که بزرگ ترین 
پروژه ی گاز شیل چین در چونگ کینگ 

را اجرا می کرد، موافقت کرد تا پتانسیل 
نفت شــیل را نیز در حوضه ی دونگینگ 
در منطقه ی شــنگلی با رویال داچ شل 

مطالعه و ارزیابی کند.
شــرکت ملی نفت چین )CNPC(، رقیب 
ســینوپک نیز در ماه اوت اعالم کرد که 
قصد دارد تا ســال 2025 ساالنه تا یک 
میلیــون تن نفت شــیل در داکینگ در 
اســتان هیلونگ جیانگ در شمال شرقی 

چین تولید کند.
نفت شــیل در چیــن از منابع مهم نفت 
غیرمتعارف اســت و مجمــوع منابع آن 
تا ۷20 میلیارد تن برآورد شــده که در 
80 میدان و 4۷ حوضه ی نفتی شیل قرار 

دارند.
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نفت 62 دالري در بودجه ی 2022 نيجريه 

آزادسازی ذخاير استراتژيک نفت در کشورهای مهم مصرف کننده  

مجلس قانون گــذاری نیجریه، بودجه ی 
38 میلیــارد دالری این کشــور را برای 
سال 2022 تصویب کرد. این بودجه بر 
مبنای قیمت 62 دالر در هر بشکه برای 

نفت خام تنظیم شده است. 
ایــن رقــم بیشــتر از قیمــت 5۷ دالر 
در هر بشــکه بود که محمــد بوهاری، 
رئیس جمهــور نیجریه در اوایل اکتبر به 
مجلس پیشــنهاد کرده بود و همچنین 
باالتر از شــاخص قیمــت نفت 40 دالر 
در هر بشــکه بود که توسط دولت برای 

بودجه ی 2021 تصویب شده بود. 
رئیس مجلس ســنای این کشور نیز در 
رابطه با قیمت نفت در بودجه ی ســال 
2022 اعــالم کرد کــه افزایش قیمت 
نفت  فعلی  ارزش  منعکس کننده ی  نفت 

در بازارهای بین المللی اســت و می تواند 
برای  ایجادکننــده ی فرصتی مناســب 
توســعه ی بخش هــای مهــم اقتصادی 

نیجریه باشد.
الزم به ذکر است، صادرات نفت نیجریه 
حدود 80درصد از درآمد ارزی آن کشور 
را تشکیل می دهد. با این حال نیجریه با 
کاهش شــدید درآمد در شرایط کاهش 
تولید دســت وپنجه نرم کرده اســت. بر 
اســاس اعالم اوپک، متوسط تولید نفت 
کشور در ماه نوامبر، 1/42 میلیون بشکه 
در روز گزارش شــده که قرار بود تا آخر 
سال به 1/8 میلیون بشکه در روز برسد.

مجلــس نیجریــه هــدف تولیــد نفت 
1/88 میلیون بشکه در روز، شامل تولید 
میعانات گازی 400–300 هزار بشکه در 

روز را به منظور محاســبه ی درآمد خود 
در ســال 2022 در نظــر گرفته که بر 
مبنای تولید 1/86 میلیون بشکه در روز 
که دولت برای سال مالی 2021 تعیین 

کرده بود، می باشد.
گفته می شود که نیجریه ظرفیت تولید 
تا 2/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات 
گازی را دارد، امــا در ماه هــای اخیر بر 
اســاس اهداف اوپک پالس و سهمیه ی 
تعیین شده برای اعضا در بازار و به ویژه 
مشکالت  کم،  ســرمایه گذاری  دلیل  به 
تعمیــر و نگهــداری مــداوم و خــروج 
شــرکت های بین المللی انرژی از کشور، 
تولید آن به زیر 1/55 میلیون بشکه در 

روز کاهش یافته است.

با ادامــه ی روند صعودی قیمت نفت در 
اخیر،  ماه های  در  بین المللــی  بازارهای 
مقامــات انــرژی در کشــورهای ژاپن، 
آمریکا و کره ی جنوبی نیز همانند چین 
و هند اقدام به آزادسازی بخشی از ذخایر 
استراتژیک نفت خام و فرآورده های نفتی 
خود و عرضه ی آن به پاالیشگران داخلی 

و مراکز توزیع فرآورده کردند.
وزير صنايع ژاپن در اوایل دسامبر اعالم 
كرد: »علی رغم كاهــش جزئی اخير در 
آزادسازي  براي  ژاپن  برنامه ی  قيمت ها، 
نفت از ذخاير استراتژيك همگام با آمريكا 
مهم مصرف كننده،  و ساير كشــورهاي 

بدون تغيير باقي مي ماند.«
قيمت هاي جهاني نفت از اواخر نوامبر و 
بعد از خبر شيوع ويروس كروناي جديد 
"اُمیکرون"، كاهش شديدي يافت. دولت 
ژاپن قرار است بر اساس برنامه ی تعیین 
شده مقادیری از ذخاير نفتي خود را به 
بازار داخلــی عرضه کند که جزئيات آن 
هنوز در حال بررسي است، زيرا، اين امر 
انواع نفت خام  مستلزم تغيير در تركيب 

ذخيره شده در ذخاير ملي است.
چند روز پس از آن، وزارت انرژي اياالت 
متحــده ی آمریکا نیز اعــالم كرد كه به 
عنوان بخشي از برنامه ی قبلي خود براي 

كاهش قيمت بنزين، 18 ميليون بشكه 
 )SPR(نفت خام از ذخاير استراتژيك نفت
خود را در اواسط دسامبر خواهد فروخت. 
دولت بايدن قبــال و در ماه نوامبر اعالم 
كــرد كه براي مبارزه با افزايش هزينه ی 
ســوخت، حدود 50 ميليون بشــكه از 
ذخاير خود را همراه با ســاير كشورهاي 
مصرف كننده از جمله چين، ژاپن، هند و 

كره ی جنوبي آزاد خواهد كرد.
كاخ ســفيد در تــالش اســت نگراني 
آمريكايي ها را در مورد هزينه هاي باالي 
ســوخت و تورم مرتفع ســازد، هرچند 
رئيس جمهــور بایدن، بــراي مواجهه و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

4.
10

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.194.10.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3226-fa.html


72

کوتاه

کنترل قيمت نفت که رقم آن تحت تاثیر 
عوامل متعدد در بازارهای جهانی تعیین 
می شود، ابزارهاي چندانی در دست ندارد. 
البته، دولت بایدن با ارائه ی بیشــترین 
حمایت عمومی از تولیدکنندگان داخلی 
نفــت، از آنها خواســت تولید و حفاری 
این کاالی اســتراتژیک و راهبردی را در 
اراضی دارای مجوز فدرال افزایش دهند. 
وزارت انــرژی کــره ی جنوبــی نیز در 
اواخر دســامبر اعالم کرد که این کشور 
1۷/3 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک 
نفت خــود را از ماه ژانویه ی 2022 آزاد 
خواهــد کرد و بنا اســت با ایــن اقدام 
حرکت آمریکا را برای کاهش قیمت های 

بین المللی نفت تقویت کند. 

بر اساس برنامه ی گفته شده، اعالم شد 
که قرار اســت از ژانویه ی ســال آینده 
به مدت ســه ماه 2/08 میلیون بشــکه 
نفت خــام و 1/09 میلیون بشــکه انواع 

فرآورده  در کشور عرضه شود. 
البته، مقرر شد که نفت خام در قالب وام 
یک ساله به پاالیشگاه های داخلی تحویل 
داده  شــود، در حالی کــه فرآورده هاي 
نفتی شــامل نفــت ســفید و پروپان از 

طریق مزایده به فروش برسند. 
الزم بــه ذکر اســت، مقامــات کره ی 
جنوبــی بــه دنبــال اجــرای راه های 
ســازنده تر برای مقابله با تورم فزاینده ی  
مصرف کننده و کمک به کاهش فشــار 
با  بــر مصرف کنندگانــی هســتند که 

سوخت،  خرده فروشی  باالی  قیمت های 
با مشکل روبرو هستند.

البته، کشــورهای مورد اشــاره بارها از 
ایجاد  بــرای  تا  اوپک پالس خواســتند 
ثبات و کاهش نســبی قیمت ها در بازار، 
تولید خود را افزایش دهــد اما، از آنجا 
که اوپک پالس به درخواســت های مکرر 
گفته شــده پاســخی نداد، این کشورها 
نیز برنامه ی آزادســازی بخشی از ذخایر 
نفــت و فرآورده ی خــود را در بازارهای 
داخلی اتخاذ کردند و هيچ برنامه اي نیز 
براي تجديدنظــر در تصميم خود براي 
آزادسازي از ذخاير استراتژیک نفت خام 

و یا فرآورده ندارند.

کاهش قابل توجه اکتشاف نفت و گاز در جهان طی 75 سال گذشته 

موسســه ی ریســتاد انرژی بر اســاس 
یافته های خود در ماه دسامبر اعالم کرد: 
در صورتی که فعالیــن صنعت نفت در 
جهان در ماه دسامبر نتوانند به اکتشافات 
قابل توجهی در زمینه ی  نفت و گاز دست 
یابند، اکتشــافات جهانی نفت و گاز در 
ســال 2021 در پایین ترین سطح خود 
طی ۷5 سال گذشته قرار خواهد گرفت.

اطالعات به دست آمده نشان می دهد تا 
پایان ماه نوامبــر، مجموع حجم جهانی 
نفت و گاز کشــف شــده در سال جاری 
معــادل ۷/4 میلیــارد بشــکه بــوده و 
صنعــت در این زمینــه بدترین رکورد 
خــود را از ســال 1946 تاکنــون ثبت 
کرده اســت. به ویژه آنکه در مقایسه با 
ســال 2019، کاهــش قابل توجهی نیز 
در این مورد شــاهد هســتیم. البته، در 

برخی از گزارش ها تاکید شــده اســت 
که میزان اکتشــاف تا پایان سال جاری 
میالدی افزایــش خواهد یافت، اما حتی 
یک کشــف قابل توجه نیز ممکن نیست 
بتواند به حجم کشف  شده ی سال جاری 
حتی نسبت به ســال قبل بیفزاید. این 
رقم در ســال 2020، حدود 12 میلیارد 
و 500 میلیون بشــکه معادل  نفت بود 
قابل توجه  که نشــان دهنده ی کاهــش 
اکتشــاف نفت و گاز نیز نسبت به سال 
2019 می باشــد. بر همین اساس است 
که موسسه ی مورد اشاره، حجم تجمعی 
نفت کشــف  شده برای ســال 2021 را 
کمترین میزان در دهه های اخیر ارزیابی 

می کند.
اطالعــات به دســت آمــده همچنین 
نشــان می دهند که در ماه نوامبر تعداد 

هفت میدان اکتشــافی جدید با حجمی 
معادل 219 میلیون بشــکه معادل نفت 
گزارش شــده و میانگین ماهانه ی حجم 
نفت و گاز اکتشــاف  شــده در این سال 
نیز به حدود 424 میلیون بشکه معادل  
نفت خام می رسد، اگرچه تاکنون و چند 
روز مانده به آخر دسامبر، هیچ اکتشاف 

قابل  توجهی گزارش نشده است.
در  اکتشــافی جهان  میدان  بزرگ ترین 
نوامبــر 2021 نیــز متعلق به شــرکت 
لوک اویــل روســیه در غرب ســواحل 
مکزیک بوده که پیش بینی شده ظرفیت 
آن حدود ۷5 میلیون بشکه معادل  نفت 

باشد.
الزم بــه ذکر اســت کــه وزیــر انرژی 
عربستان ســعودی نیــز در ایــن رابطه 
بارها هشــدار داد کــه در صورت عدم 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  194 

تا سال 204۹ اروپا قراردادهاي بلندمدت خريد گاز را کنار خواهد گذاشت 

اتحادیه ی اروپا در حال برنامه ریزی یک 
ضرب االجل ســخت برای پایان دادن به 
قراردادهای بلندمدت واردات گاز طبیعی 
به عنوان بخشــی از حرکت آن به سوی 
انرژی سبز اســت که خود یک شکست 
بزرگ برای تامین کننده ی اصلی گاز آن 

یعنی روسیه نیز می باشد. 
بر اســاس اطالعات اعالم شــده، بازوی 
اجرایــی اتحادیه ی اروپــا می خواهد از 
تمدید چنین قراردادهایی پس از ســال 
2049 جلوگیری کند و بازارهای انرژی 

خود را بازنگری کند.
کمیســیون اروپا همچنیــن اقداماتی را 
پیشــنهاد  امنیت عرضه  تقویــت  برای 
خواهد کرد زیرا مجموعه ی کشــورهای 
باال در زمســتان جاری بــا قیمت های 
انرژی  بی سابقه و کمبود شــدید منابع 

مواجه شده اند.
البته ایــن طرح که اخیرا اعالم شــده، 
برخالف درخواســت روســیه است که 
حدود یک ســوم گاز موردنیــاز اروپا را 

تامین می کند. 
این کشور که در حال استقرار نیروی های 
نظامی در مرز با اوکراین اســت، مدت ها 
است به نفع قراردادهای بلندمدت بحث 
کرده و مکررا از اتحادیه ی اروپا خواسته 
است تا قراردادهای مدت دار بیشتری را 
به عنوان شرط تمدید توافق برای انتقال 

سوخت از طریق این کشور امضا کند.
بــا توجــه بــه نگرانی هــای برخی از 
بر اســتفاده ی  کشــورهای عضو مبنی 
کرملیــن از گاز بــه عنوان یک ســالح 
سیاســی، پیشــنهاد اجرایی اتحادیه ی 
اروپا همچنین به کشورها امکان می دهد 
تا در بحران ها واکنش موثرتری نشــان 
دهند، زیرا علی رغم نیاز گاز بیشــتر در 
این فصل سال، روسيه، همچنان تنها به 
تامين آنچــه كه دقيقا طبق قراردادهاي 

بلندمدت متعهد شده، اقدام مي کند. 
اين امر باعث شــده اســت تا برخی از 
اعضــای اتحاديه را محتاط تــر و آنها را 
بیشــتر مصمم کند تا وابستگي خود به 

گاز روسيه را كاهش دهند.
از طرفــی، به طور معمــول قراردادهاي 
بلندمدت بــراي تامين انرژي، باصرفه تر 
از قراردادهای کوتاه مدت هســتند، زيرا 
مي تواند عالوه بر ایجاد امنیت بلندمدت 
قيمت هاي  موردنیاز،  انرژی  عرضه ی  در 
خــاص و معموال کمتــر از بازار جاری و 
روز را براي بلندمــدت اعمال و ضمانت 
بخشد. همان گونه كه بحران گاز در آسيا 
در اوايل سال جاري نشان داد، وابستگي 
 )spot( بيش از حد به بــازار تك محموله
در مقایســه با خریدهای مــدت دار )به 
ویژه بلندمدت( هزینه ی باالیی داشته و 

مطلوب نبوده است.
زیرا به خاطر کاهش بیش از حد ذخایر 
گازی در کشورهای واردکننده در دوران 
کرونا و افزايــش ناگهانی و همه جانبه ی 
تقاضــا از نقــاط مختلف جهــان برای 
ماه های سرد در اوايل 2022، خريداران 
آسيايي شاهد افزايش شديد قيمت هاي 

گاز در بازار تك محموله بودند.

ســرمایه گذاری کافــی در اکتشــاف و 
اســتخراج نفت، بازارهای جهانی ممکن 
است با دوره ی خطرناکی از کمبود نفت 
روبرو شوند به طوری که می تواند تولید 
نفت را تا میزان 30 میلیون بشکه در روز 

تا سال 2030 کاهش دهد. 
وی در این رابطه افــزود: »اگر هزینه ی 
بیشتری برای ســرمایه گذاری  به منظور 
حفــظ و افزایش ظرفیــت تولید انجام 
نگیرد، بحران انرژی وقوع پیدا می کند« 
و هشدار داد که: »با این غفلت، ظرفیت 

مــازاد تولید از میــان خواهد رفت.« در 
حالی کــه، ظرفیت مازاد تولید، ســپر 
مهمی برای تولیدکنندگان در بازار نفت 
اســت، زیرا به آنها اجــازه می دهد تا در 
برابر اختالالت برنامه ریزی نشده ی تولید 
که می تواند باعث کمبود عرضه در بازار 
و نوسان شدید قیمت ها شود، به سرعت 

واکنش نشان دهند.
مجمع بین المللی انرژی )IEF( مســتقر 
در عربستان سعودی و شرکت آی اچ اس 
مارکــت نیز، در اواســط دســامبر و در 

گزارشی اعالم کردند که سرمایه گذاری ها 
در بخش باالدســتی نفت و گاز تا پایان 
دهه ی جاری باید به حدود 525 میلیارد 
دالر در ســال افزایش پیــدا کند تا این 
صنعــت بتواند توازن عرضــه و تقاضا را 

تضمین کند. 
در حالی که سرمایه گذاری های باالدستی 
ســال 2021 برای دومین ســال کمتر 
بوده و حــدود 341 میلیارد دالر برآورد 

می شوند.
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کوتاه

به عبارتــی، وضعيتي مشــابه آنچه که 
اكنون در بازار اروپا اتفاق افتاده است. با 
اين حال، به نظر مي رسد كه بحران گاز 
آسيا درسي داشــت كه اروپا از آن بهره 
نبرد، زیرا در مقایسه با آسیا، برنامه های 
اروپا منجر به آن شد که منطقه اطمينان 
از اين داشــته باشــد که پيش از شروع 

زمستان ذخاير كافي گاز دارد.
براي انجام ايــن كار، اتحاديــه ی اروپا 
بايد با پيشــنهاد آنچه كــه يك رويكرد 
اســتراتژيك ناميده مي شود، كشورهاي 
عضو را ملزم كند تا ســطح ذخيره سازي 
گاز و همچنين خطرات بالقوه ی مربوط 
به امنيــت عرضه ی گاز موردنیاز خود را 
ســریع تر و از قبل تجزيه وتحليل کرده و 

راهکارها را شناسايي كند.
به همین منظــور، اقدامات متقابل براي 
شــناخت خطرات مورد اشــاره شــامل 
الزام شــركت هاي فعال در تاسيســات 

ذخيره ســازي براي تامین حداقل ميزان 
گاز بــراي عرضــه و عقــد قراردادهای 
موردنیــاز در ایــن رابطه اســت. البته، 
نبایــد فراموش کرد که یکــی از عوامل 
مهم این تصمیم در زمان اعالم شــده، 
اقداماتی اســت که از سال گذشته و به 
دلیل تاثیرات شیوع کرونا بر بازار منطقه 
داشــته که موجب شــد تا ذخایر انرژی 
و به ویــژه گاز موردنیاز خــود را نیز به 

حداقل ممکن کاهش دادند.
به عــالوه، افزایــش تعــداد پروژه ها و 
طرح هایی که تا آن زمان اروپا در جهت 
تولید انرژی های تجدیدپذیر به مرحله ی 

اجرا می گذاشت. 
بــه عبارتی اروپــا در حــال حاضر، هر 
ســال ســریع تر از ســال قبل و با ورود 
برنامه ی  جدیــد،  ســرمایه گذاری های 
تغییــر الگــوی انرژی مصرفــی خود را 
از ســوخت های فســیلی و از جمله گاز 

طبیعی به سمت انرژی های غیرآالینده ی 
تجدیدپذیر )و با کربن صفر( به مرحله ی 
اجرا در می آورد، به ویژه آنکه اواخر سال 
2021 و اوایل سال 2022 و هم زمانی آن 
با آغاز سال نو و ورود موج سرما همراه با 
کاهش سطح ذخایر، ضربه پذیری منطقه 
را در مقابــل کاهش عرضه ی انرژی و به 

ویژه گاز بیشتر کرده است.
بــا این حــال، می توان گفت کــه اروپا 
می تواند تا 2040 سهم زیادی از انرژی 
موردنیــاز خود را  بــه کمک انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کند که در آن صورت 
انتظــار مــی رود از وابســتگی و نیاز به 
حجمــی از گاز به میــزان امروز نیز رها 
شــود و در نتیجــه عقــد قراردادهای 
مدت دار نیــز حداقل به میــزان حجم 
کنونی دیگر جایگاهــی در اقتصاد اروپا 

نداشته باشد.

هاليبرتون: جهان در حال ورود به دوره ی کمبود نفت است 

شــركت خدمات نفتــي هاليبرتون در 
اواســط دسامبر هشــدار داد که پس از 
هفت ســال کمبود ســرمایه گذاری در 
اکتشاف و استخراج سوخت هاي فسيلي 
)پس از کاهش شــدید قیمــت نفت از 
100 دالر در هر بشکه در سال 2014(، 
جهان به سمت دوره اي از كمبود انرژي 

پيش مي رود. 
جف ميلر، مدير اجرايــي هاليبرتون در 
این رابطه اعالم كرد: »بــراي اولين بار 
پس از مدت ها شاهد آن خواهيم بود كه 
به جای آن كه يك بشكه نفت به دنبال 
خريدار باشد، خريدار به دنبال يك بشكه 

نفت خواهد بود.« ميلر همچنین در این 
رابطه گفت: »ممكن اســت حدود يك 
دهه طول بكشد تا بحران عرضه فروکش 

کند.«
از طرفی، قيمت نفت آمريكا در ماه اكتبر 
به باالترين ســطح خــود در طي هفت 
ســال گذشته افزایش یافته و به 85 دالر 
در هر بشــكه رســيد که به دلیل بهبود 
اوضاع اقتصادی پس از همه گيري كرونا 
و افزایش تقاضا بــراي نفت اتفاق افتاد. 
منتقدان این روند قیمت نفت، جایگزینی 
سريع انرژي  هاي تجديدپذير برای مقابله 
بــا افزایش قیمت را که نتیجه ی فشــار 

دولت هــا )و به ویــژه اوپک پالس( براي 
كاهش توليد ســوخت  هاي فسيلي بوده، 

توصیه کرده اند. 
با اين حال، ميلر نیاز به تغییر منابع انرژي 
را انکار نكرده و بیان داشت كه: »در واقع 
بایستی گام های ســريع تری برداشت تا 
اين امر به كاهــش قيمت  باالی نفت و 
گاز كمك كند.« او همچنین اضافه كرد: 
»واقعيت اين اســت كه در حال حاضر، 
انرژي جایگزین به میــزان كافي وجود 

ندارد. 
اگر منابع جايگزين کافی وجود داشــت، 
شــاهد افزايش جهشی در قيمت كاالها 
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دو برابر شدن بودجه ی انرژي های تجديدپذير در انگلستان 

دولت انگلیس در اواســط دسامبر، خبر 
ادامه ی اجرای بزرگ ترين طرح حمايتي 
خود از پروژه های انرژي هاي تجديدپذير 
در کشــور را به ارزش 3۷۷ ميليون دالر 

در سال اعالم کرد.
همچنین اشاره شده که دولت اجرای این 
دوره از قراردادهــای مربوط به این طرح 
را با روش متفاوتي تنظیم كرده به اميد 
آنكه در فاز چهارم برنامه ی مورد اشاره، 
را  انرژي هاي تجديدپذير کشور  ظرفيت 
در مقایسه با اقدامات انجام شده در سه 
فــاز قبلی به میــزان 12 گيگاوات دیگر 

افزايش دهد.
بنا به اعالم دولت انگلستان، اين رقم بيش 
از ظرفيت اعالم شده در مناقصه های سه 

دور قبلي طرح اســت. از این رقم، مقدار 
بيشتر آن معادل 265 ميليون دالر برای 
فراساحلي  بادي  نيروي  افزايش ظرفيت 
هزینه خواهد شــد و حدود 99 ميليون 
دالر بقیــه نیز برای آنچــه دولت آن را 
تحت عنوان "فناوري هاي نوظهور" مانند 
جريان جزرومد و نيروهاي بادي دريايي 
شناور نامیده، سرمايه گذاري خواهد شد. 
مصــرف بخش دیگر بودجــه، در حدود 
1۷ ميليون دالر نیز برای توسعه ی انرژي 

خورشيدي و بادي استفاده خواهد شد.
دولت بريتانيــا از نگاه خــود، برخي از 
بلندپروازانه تريــن اهــداف انرژي هــاي 
تجديدپذيــر را در تالش بــراي تبديل 
کشــور به یک اقتصاد مناســب دنبال 

می کند و معتقد اســت، با تولید بیشتر 
انرژی های تجدیدپذیر در داخل، می تواند 
با دور شدن از قیمت های بی ثبات جهانی 
ســوخت های فسیلی، اســتقالل انرژی 
بیشــتری را برای اقتصاد خود تضمین 
کرده و در عین حال هزینه ی انرژی های 

جدید را نیز کاهش دهد.
 افزايــش اخيــر قيمت گاز بــه اقتصاد 
انگلستان شــوک بزرگی وارد و بسياري 
از شــركت هاي تولید برق را ورشکست 
کرده، به طــوری که کشــور را مجبور 
بــه راه انــدازي مجدد يــك كارخانه ی 
زغال سنگ به منظور تامين برق موردنیاز 

کرده است.

نبوديم.« در آمريكا بسياري از شركت ها 
در پــی فشــار ســرمايه گذاران بــراي 
تمركز بر افزايش بازده خروجی، ســطح 
توليــد خود را در ســال آينده ثابت و يا 
با رشــدی محدود حفــظ می كنند. بر 
اساس پيش بيني اداره ی اطالعات انرژي 
آمريكا، امكان دارد توليد نفت این کشور 
با رشــد 800 هزار بشــكه اي نسبت به 
سال 2021، به رقم 11/9 ميليون بشكه 

در روز در سال 2022 برسد.
ميلــر انتظــار دارد كه در ســال آينده 
هالیبرتون  نفت  توليدكننده ی  مشتريان 
تا 20درصد يا بيشتر بر روی پروژه های 
جديد نفت و گاز هزينه کنند و هشــدار 
داد كه بازار خدمات به دليل عرضه ی كم 
تجهيزات، تحت فشار قرار خواهد گرفت. 
ایــن در حالــي اســت كــه هاليبرتون 

فناوری هــای  در  ســرمايه گذاري  بــه 
تجهیزات شكســت  تامین  مانند  جديد 
اما ســرعت  ادامه مي دهد،  هيدروليكی 
آن كندتر خواهد شد، به ویژه اكنون كه 
حاشيه ی سود براي شركت هاي خدماتی 

میدان های نفتی کاهش یافته است. 
او در ادامه اضافه كرد: »نرخ سرمايه  گذاري 
مجــدد ما به ميــزان قابل توجهي کمتر 
است، اما اعتقاد نداريم كه اين چرخه به 
اندازه اي كه در گذشــته بوده، پا نخواهد 

گرفت.«
اما یک روز پس از هشدار مقامات شرکت 
هالیبرتــون در مورد کمبود قریب الوقوع 
نفــت، رقیــب بزرگ تــر آن، شــرکت 
بیکر هیوز، چشم انداز امیدوارکننده ای را 

از بازار نفت ارائه کرد.
لورنزو ســیمونلی، مدیر اجرایی شرکت 

بیکر هیوز، دومین شــرکت پیمانکاری 
نفتــی در جهــان در مصاحبه ای گفت: 
»ما در حال حاضر کمبودی در بازار نفت 
نمی بینیم. مــا خواهیم دید که چگونه 
بازار به بهبود خود ادامه می دهد. اگرچه، 
کشــورهایی مانند عربستان ســعودی و 
همچنین امارات هســتند کــه توانایی 

افزایش تولید را دارند.«
او گفــت که بیکر هیــوز در حال آماده 
شــدن برای افزایش 20درصدی فعالیت 
خود در میادین نفتی آمریکای شمالی در 
سال2022 و افزایش حداقل 15درصدی 

در سایر نقاط است. 
البتــه، این دورنما بر اســاس این فرض 
پیش بینی می شــود که قیمت نفت خام 
بیــن ۷0 تا 85 دالر در هر بشــکه قرار 

گرفته باشد.
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کوتاه

نقش آمريکا در آينده ی بازار انرژی 

برنامه ی هند جهت کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

بانک سرمایه گذاری و خدمات مالی آمریکا 
 
در اوایل ماه دسامبر اعالم کرد: با توجه 
به افزایــش قیمت های جهانی انرژی در 
آینده، این کشــور با عرضه ی بیشــتر از 
منابع ارزان قیمت نفت و گاز خود، نقشی 

مهم در بازار انرژی خواهد داشت.
پیش بینی می شــود که با تغییر جهت به 
سمت انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در 
آسیا و اروپا، به طور اجتناب ناپذیر قیمت 
سوخت های فسیلی ثبات خود را از دست 

داده و روندی افزایشی را تجربه کنند.
بنــا بر اعالم BofA، این ســناریو به نفع 
تولیدکننــدگان و صدور نفــت و گاز با 
هزینــه ی تولید کــم در آمریکا خواهد 
بــود. مدیرعامل تحقیقات جهانی کاالها 
در ایــن بانک همچنین اعــالم کرد که 
انتظار می رود آمریکا در دهه ی جاری و 
تــا حدودی دهه ی آتــی در بازار نفت و 

گاز، عملکرد خوبی داشته باشد. 
چندین موسســه ی تحلیلگــر دیگر، از 
جمله JP Morgan نیز اشاره به قیمت های 

باالیی بــرای منابــع هیدروکربوری در 
سال های پیِش رو کرده که BofA نیز آن 
را تایید می کند. ایــن روند می تواند در 
سال های آینده آمریکا را به سمتی سوق 

دهد که بر بازار انرژی مسلط شود.
الزم به ذکر است که تحلیلگران موسسه ی

JP Morgan در گــزارش جدیدتــری نیز 

پیش بینی کرده اند که نفت می تواند در 
سال آینده به بشــکه ای 125 دالر و در 

سال 2023 به 150 دالر نیز برسد.

هنــد  نفتــي  دولتــي  شــركت 
 تصمیم گرفته 
اســت که طی ســه ســال آينده تعداد 
10 هزار ايستگاه شارژ خودروي برقی را 
در سطح کشور راه اندازي کند و هم اکنون 
نیز در حال طراحــي برنامه هايي جهت 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از 
فعاليت هاي خود جهت به صفر رساندن 
توليد كربن )Zero Carbon( تا سال 20۷0 

مي باشد. 
نخست وزير هند در این رابطه اعالم کرد 
که کشــورش قصد دارد تا سال 2030 
ســهم انرژي های تجديدپذير هند را در 
كل ســبد انرژي هاي مصرفی کشــور از 

افزايش  38درصد کنونی بــه 50درصد 
دهد و پيش بيني مي  شــود که انتشــار 
كربن نیز تا يك ميليارد تن كاهش يابد.

 شرکت نفت IOC ، بزرگ ترين خرده فروش 
فرآورده هاي نفتي و بزرگ ترين پااليشگر 
در كشور است که كنترل حدود يك سوم 
از ظرفيت پااليشــي 5 ميليون بشكه اي 

هندوستان را در دست دارد. 
البته، شــركت هاي بزرگ نفــت و گاز 
دیگری نیز در ســطح جهان برنامه هايي 
را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

تا سال 2050 اعالم كرده اند. 
مديرعامل اين شركت در يك كنفرانس 
خبــري اعــالم کرد كــه در سراســر 

پااليشــگاه هاي خــود در حــال انجام 
اقداماتي اســت تا میزان انتشار كربن را 
در محــل خط توليد به صفر برســاند و 
اضافه كرد: »با اين حال تا اجرايي شدن 
انتشــار  برنامه های خــود براي كاهش 
گازهاي گلخانه اي مرتبط با اســتفاده از 
بنزين،   مانند  پااليش شــده  محصوالت 
ســوخت جت و ســوخت دیزل، هنوز 

فاصله ی زيادي داريم.« 
وي در ادامــه اعالم کرد كــه: »البته، از 
توزيع شبكه ی برق براي افزايش ظرفيت 
تامين انرژي پاك نیز اســتفاده خواهيم 

كرد.«.
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40 درصد از ذخاير نفت و گاز جهان در معرض تهديد تغييرات اقليمی 

انتظار می رود، به دلیل افزایش شــدید 
اخیر،  اقلیمی در ســال های  تغییــرات 
حجمــی بالغ بر بیــش از 600 میلیارد 
بشــکه معادل نفت از ذخایر نفت و گاز 
قابل استحصال جهان با مخاطرات زیاد 
ناشــی از طوفان ها و سیل های فزاینده، 
باال آمدن سطح آب دریاها و افزایش دما 

روبرو شوند. 
بر اساس شاخص های شناخت نحوه ی قرار 
گرفتن این ذخایر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی 
 ،)Climate Change Exposure Indices(
کشورهای عربســتان، عراق و نیجریه از 
جمله کشورهای مهم تولیدکننده ی نفت 
و گاز در جهان هســتند که از نظر خطر 
حوادث مرتبط با تغییرات مورد اشاره که 
جریان نفت به بازارهای جهانی را مختل 
می کند، در باالترین سطح مخاطره قرار 
دارند. این سه کشور نزدیک به 19درصد 
نفــت و گاز قابل برداشــت جهان را در 

اختیار دارند.
تهدیــدات و خطرات اقلیمــی مرتبط 
با عرضه ی نفت و گاز پیشــتر نیز آثار 
خود را در صنعت جهانی نفت آشــکار 

کرده است. 
برای مثال، یخ زدگی تاسیســات تولید و 
انتقال نفت و گاز در تگزاس از مهم ترین 
مناطق تولید نفــت و گاز در آمریکا در 
فوریه ی 2021، تولید نفت و گاز ایاالت 
متحــده را به کمترین مقدار طی ســه 
ســال اخیر کاهش داد و یا وقوع طوفان 
آیدا در آن کشــور نیز موجب ثبت 55 
مورد نشت در خلیج مکزیک شد که یک 
واقعه ی تاریخی را در عرضه ی نفت خام 

و فرآورده های نفتی ایــن منطقه ایجاد 
کرده بــود. از طرفی، گرمای بی ســابقه 
در روســیه، ذوب یخ هــای دائمــی را 
تســریع کرد و موجب شد که تاسیسات 
و زیرساخت های صنعت نفت روسیه در 
نواحی شــمالی آن تا میزان  40درصد 
خســارت دیده و تولید نفــت و گاز نیز 

دچار اختالل شدید شوند.
این نــوع تغییرات جــوی وقتی مکرر و 
شدیدتر به وقوع می پیوندند، شوک های 
بزرگ تــری را در صنعــت نفــت و گاز 
نواحــی و در نتیجه انــرژی کل جهان 
ایجــاد می کنند که شناســایی و اعالم 
ایــن مخاطرات با توجه بــه توصیه های 
"کارگروه ارزیابی خسارات مالی مرتبط با 

آن" )TCFD( از ضروریات راهبردی برای 
کشورهای مختلف و به ویژه  شرکت های 
فعــال در بخش انرژی آنها اســت، زیرا 
توجــه به ایــن موارد موجب شــناخت 
بیشــتر موضوعات مرتبط با آنها، کاهش 
تهدیــدات و باالخره رفــع نگرانی های 
سرمایه گذاران در مورد گذار به آینده ی 

کم کربن خواهند شد.
داده ها و اطالعات جمع آوری شــده در 
این خصــوص نیز نشــان می دهند که 
عملیات نفت و گاز خشــکی در معرض 
طیف وســیعی از اثرات فیزیکی ناشی از 
افزایش سطح  اقلیمی از جمله  تغییرات 
دریا، طوفان، موج گرما، ســیل و ســایر 

رویدادهای شدید اقلیمی قرار دارند. 
البتــه، عملیــات فراســاحلی، ماننــد 
خلیج مکزیک و نواحی فالت قاره ی سایر 
کشورهای تولیدکننده ی نفت و گاز نیز 

در برابــر طوفان های اســتوایی و ارتفاع 
شدید امواج آسیب پذیر هستند.

در مجموع، 10/5درصد از ذخایر نفت و 
گاز قابل استحصال جهان در مناطقی قرار 
دارند که طبق شاخص های قرار گرفتن 
در معــرض تغییرات اقلیمــی به  عنوان 
"ریسک شــدید" رتبه بندی می شوند و 

29/5درصــد آنها دارای "ریســک باال" 
هستند که در مجموع حجم این ذخایر، 
معادل 61۷ میلیارد بشــکه معادل نفت 

خواهد بود.
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