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چشم انداز صنعت جهانی نفت در سال 2۰22 

انرژی و  از نگاه موسســه ی مطالعــات 
صنایــع "Deloitte" در آمریکا، با افزایش 
قیمت نفت در ســال 2021 به باالترین 
ســطح خود در شــش ســال گذشته، 
اوضاع صنعت نفــت و گاز جهان نیز به 
شدت بهبود یافت. اما عدم اطمینان در 
مورد پویایی بازار در ســال 2022 مانند 

سال های قبل همچنان باقی است.
این موسسه، چشــم انداز صنعت جهانی 
نفت در ســال 2022 را بر اساس عوامل 
مهم موردنظر خود بررســی می کند که 
مســیر رو به جلو را برای شــرکت های 

نفتی شکل می دهد. 
به عبارت دیگر، با ورود به ســال جاری، 
بســیاری از شــرکت های نفتی مشغول 
نوسازی مجدد خود با تمرین نظم جدید 
سرمایه گذاری، تمرکز بر سالمت مالی و 
به ویژه تعهد بــه تغییرات آب وهوایی و 
تغییر مدل های کســب وکار در سازمان 

تحت امر به پیش می روند. 
مثبــت بــودن چنیــن تغییراتــی در 
نظرســنجی آن موسســه نیز منعکس 
شده است، به طوری که تقریبا دو سوم 
مدیران صنایع نفت و گاز اظهار کرده اند 
که نسبت به تغییرات استراتژیک ایجاد 
شده توســط ســازمان خود نظر بسیار 

مثبتی دارند. 
به عالوه، بحث "گذار انرژی" در صنعت به 
تازگی آغاز شده است و صرفا مدیریت و یا 
سوار شدن بر "چرخه های تکراری قیمت 

نفت" دیگر گزینه ای مناسب نیست. 
بنابراین، در طی 12 تــا 18 ماه آینده، 
باید  نفتی  استراتژیست های شرکت های 
بهینه ســازی  از جمله:  مســائل مهمی 

منابــع، اتخاذ اهداف هوشــمندانه برای 
دوره ی گــذار انرژی و توســعه ی آنها، 
جذب، آموزش و حفظ کارکنان در بازار 
کار فشــرده ی کنونی و باالخره رعایت 
الزامات و قوانین جدید زیســت محیطی، 
اجتماعــی و حاکمیتــی را )ESG( مورد 

توجه شدید قرار دهند.
بر اســاس خط مشــی باال، موسســه ی 
Deloitte چشــم انداز صنعت جهانی نفت 

را در ســال جاری به کمک پنج پارامتر 
مهم زیر بررسی کرده که از فعالیت های 
تــا    )Mergers and acquisitions(

خرده فروشی سوخت را دربرمی گیرد، از 
جمله:

باالی  قیمت  نفت:  تاثیرات قیمت   -1
نفت، برنامه هــای دوره ی گذار انرژی را 
تقویــت می کند اما فهــم و منطق بازار 
جــاری را نیز بــه چالش می کشــد. به 
عبارتی، معموال بــا افزایش قیمت ها در 
بــازار کنونی، شــرکت های نفتی نظم و 
انضباط ســرمایه گذاری کمتری از خود 
نشان می دهند و بیشتر بر تجارت اصلی 
خــود تمرکــز می کنند تــا فرصت های 
جدید برای پایداری و ثبات فعالیت خود 

برای آینده. 
اغلب تصور می شــود کــه قیمت باالی 
نفــت، دوره ی گذار انــرژی را به تاخیر 
می اندازد، در حالی که بیشتر شرکت های 
نفتی اظهار داشتند که قیمت نفت باالی 
60 دالر در هر بشــکه بــا احتمال زیاد 
دوره ی گــذار انــرژی را در کوتاه مدت 

تقویت و حتی تکمیل خواهد کرد. 
امــکان بــاال  قیمــت  عبارتــی،   بــه 
 ســرمایه گذاری در پروژه های با ریسک

 و خطــر باال حتی در انرژی ســبز مانند
 جذب کربن، اســتفاده و یا ذخیره سازی

 )Carbon Capture, usage and/or Storage( 

 آن را فراهم می کند، به ویژه اینکه هیچ 
شرکتی در این زمینه به تنهایی ریسک 
و خطر نمی کند و بیشــتر شــرکت ها و 
صنایــع دیگر کــه در زنجیره ی صنعت 
نفــت فعالیــت می کننــد نیــز در این 

سرمایه گذاری مشارکت خواهند کرد. 
2- شــرایط EGS و نقش مهم آن در 
نفت  قیمت  اگرچــه   :M&A معامالت
این  با  یافت  افزایش   2021 در سال 
حــال، میــزان معامــالت مربوط به 
ادغــام، مالکیت و مدیریت دارایی ها

در    )Mergers and acquisitions(

 بخش باالدستی آن که معموال از قیمت 
نفت پیروی می کند، در حال حاضر بسیار 
کمتر از ســطح قبل از زمان همه گیری 

کرونا است. 
زیرا، نظم و انضباط سرمایه در شرکت های 
نفتی دلیــل اصلی رکــود در معامالت 
M&A باالدستی اســت اگرچه، شناخت 

خریداران نسبت به مشخصات شرکت ها 
و فروشندگان کربن و دارایی های آنها نیز 
محدود اســت اما، با توسعه ی فعالیت ها 
در این بخش، شــناخت و آگاهی ها نیز 

بیشتر خواهد شد. 
به عالوه، شرکت هایی که اهداف اجتماعی و 
زیست محیطی "کربن خالص صفر" را در بخش 
  )Environmental, Social and Governance(
ادغام  می تواننــد طرح  دنبال می کنند، 
فعالیت ها و یا تغییر ســاختار و شرایط 
کاری را در افــق اهــداف خــود مدنظر 
قــرار دهند. اما انــدازه ی بزرگ منابع و 
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کوتاه

کاهش ۷5 درصدی تولید گاز انگلیس تا هشت سال آینده 

قیمت های پیشنهادی نیز می تواند برای 
تشــویق خریداران عالقه مند به اهداف 
خالص کربن صفر کافی نباشد. بنابراین، 
فعالیت هــای M&A نه تنهــا باید از نظر 
مالی سودآور باشند، بلکه باید از اهداف 

کلی ESG نیز حمایت کنند.
3- تغییر و ادغام مدل های کسب وکار 
برای ایجاد عصر جدیــد انرژی: در 
ســال های اخیر و تا قبــل از همه گیری 
کرونــا، بخش خدمات فنــی در میادین 
نفتــی )Oil Field Services(  بــا هدف 
بقا، در راستای کاهش هزینه ها، عملیات 
بهینه ســازی و افزایش کارآیی تالش های 
زیادی از خود نشــان داد. این بخش که به 
طور سنتی به فعالیت های باالدستی نفت 
وابسته اســت، در حال حاضر نیز احتماال 
شاهد یک تغییر ساختاری دائمی است زیرا، 
انتقال سریع از دوره ی گذار انرژی، درآمدها 
و هزینه های شرکت های نفتی را نیز دچار 
تغییر می کند. به همین دلیل، بسیاری از 
شــرکت های OFS با توجه به حاشیه های 
موجود در چرخه ی قیمتی نفت و کاهش 
هزینه ها، استراتژی جدیدی را برای آینده ی 
انرژی طراحی می کنند که ارائه ی راه حل های 
یکپارچه برای کربن زدایــی در پروژه های 
باالدستی، اجرای مدل های درآمدی مبتنی 
بر مشارکت و همکاری با سایر صنایع و یا 
تنوع بخشی کارها در محیط های کم کربن، 
مهم ترین اقدامات مورد نیاز برای بقای آن در 

آینده می باشد.

4- راحتی و کسب تجربه در مصرف 
انــرژی جایگزین، مشــوقی برای 
اختالل  از  جذب مشــتری: صرفنظر 
ایجاد شده در صنعت حمل ونقل با برقی 
شدن آن، ســوخت های سنتی )دیزل و 
کمتر  با ســوخت های  بنزین( همچنان 
آالینده مانند هیدروژن و ســوخت های 

تجدیدپذیر در رقابت خواهند بود. 
عالوه بر آن، با  ورود نســل های جوان 
مصرف کننــده بــه هــزاره ی جدیــد، 
ذائقــه ی آنها  از مصرف ســوخت های 
ســنتی مرغوب و قیمت آنها به سوی 
ســوخت های با آرامش و راحتی بیشتر 
از قبل )در زندگی( و کســب تجربه ی 

تغییر جهت می یابد. آنها  مصرف 
تاثیر متقابل دوره ی گذار انرژی و تغییر 
ذائقه ی نســل های جدید، چالشــی را 
برای بســیاری از خرده  فروشان سوخت 
ایجــاد می کند که بایــد عملیات خود 
را بــرای جذب و حفظ این مشــتریان 
جدید تغییر دهند و هم زمان با ترکیب 
سوخت در حال تغییر نیز سازگار شوند. 
بدیهی اســت، شــرکت هایی که برای 
انــرژی  گــذار  دوره ی  در  پیشــرفت 
مناســب تر هســتند، احتمــاال آنهایی 
خواهنــد بود کــه تــالش می کنند تا 
فراتر از عرضه ی ســوخت مناســب تر، 
آرامــش و راحتــی بیشــتری را برای 
مصرف کنندگان خــود در یک زندگی 

کنند. تامین  سبز 

5- خرده فروشــی سوخت و توزیع 
نیروی کار: می توان گفت که مشــاغل 
ســبزتر و مزایای متفاوت آنها می توانند 
به بازگشت امن و حفظ نیروی کار کمک 
کنند. سقوط قیمت نفت در سال 2020 
باعث ســریع ترین اخراج های نیروی کار 

در تاریخ صنعت نفت آمریکا شد. 
از آن زمان تاکنــون، قیمت ها تقریبا دو 
برابر شــده اما تنها حــدود 50درصد از 
مشــاغل از دســت رفته به صنعت نفت 

بازگشته اند. 
به عالوه، اســتخدام و اخــراج دوره ای 
کارکنان بر شهرت صنعت به عنوان یک 
کارفرمــای قابل اعتماد تاثیــر نامطلوب 
می گذارد و نیروی کار مســتمر و مسن 
نیز، اســتعداد موجود در صنایع نفت و 
گاز را کاهــش می دهــد. بــا این حال، 
با استراتژی های  برای شرکت های نفتی 
مترقی و ترازنامه ی  ســالم، جذب نیروی 
کار در بازار فشرده ی کنونی دشوار است، 
اما تعهد به کربن زدایی در این شرکت ها 
می توانــد بهتریــن راه برای اســتخدام 
نیــروی کار جدید باشــد، به طوری که 
بیــش از 75درصد از مدیــران نفتی در 
پاسخ به نظرسنجی موسسه نیز معتقدند 
که ســاختارهای نیروی کار انعطاف پذیر 
و چابــک که تیم هــای دورکار، ترکیبی 
و یا فرامــرزی را توانمند می کنند، برای 
شرکت ها و رقابت بیشتر آنها در ارائه ی 

خدمات بسیار مفید و مورد نیاز هستند.

گــروه صنعتی "نفت و گاز فراســاحلی" 
انگلســتان )OGUK(، پیش بینــی کرده 
اســت که در صورت عدم سرمایه گذاری 

برای توســعه ی منابع جدید در دریای 
شــمال، تولید گاز کشور در سال 2030 
تا میــزان 75درصد کاهش خواهد یافت 

و انگلستان را در برابر شوک های قیمتی 
و رویدادهای ژئوپلیتیکی از جمله، تکرار 
بحران اخیر میان روســیه و اوکراین به 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

5.
10

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.195.10.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3238-fa.html


87

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  195 

شدت آسیب پذیر خواهد کرد.
بــه عبارت دیگــر، شــوک های قیمتی 
جدیــد، بحران انرژی کنونــی را که در 
انگلیس در جریان است، وخیم تر خواهد 
کرد. هم اکنون، تعدادی از شــرکت های 
تامین کننده ی برق و گاز در آســتانه ی 
انحالل قرار گرفته اند و مصرف کنندگان 
نیز با افزایش ســقف صورت حساب های 
انرژی خود، از اول آوریل با بحران تامین 
هزینه ی زندگی مواجه خواهند شد. زیرا، 
بدترین بحران برای مصرف کنندگان در 
این ماه اتفاق خواهد افتاد که میلیون ها 
خانوار دچار فقر انرژی خواهد شد، چون 

مجبور هستند بین غذا و گرمایش، یکی 
را انتخاب کنند.

تولید داخلی گاز در حال حاضر 47درصد 
از تقاضای گاز انگلیس را تامین می کند 
و 31درصــد از نیاز آن نیز از طریق خط 
لوله از اروپا و به ویژه کشــورهای نروژ، 
هلند و روســیه و بقیــه ی 22درصد از 

محل واردات LNG تامین می شود.
این گروه صنعتی هشــدار داد که برای 
جلوگیــری از کاهش تولید گاز کشــور، 
میادین جدیــد باید در دریای شــمال 
توســعه پیدا کننــد. زیرا، بســیاری از 
میادین تحت بهره برداری در این منطقه 

فرسوده شده اند. حجم ذخایر نفت و گاز 
انگلســتان در اول ســال 2021 معادل 
2/5 میلیارد بشــکه نفت و 200 میلیارد 
مترمکعب گاز می باشــد که بر اســاس 
تولیــد آنها، عمر ایــن ذخایر به ترتیب 

6/6 و 4/7 سال بوده است.
البته، دولت می گویــد که بحران انرژی 
در کشــور به دلیل قیمت باالی گاز در 
جهان اســت نه امنیت عرضه ی آن. زیرا 
بریتانیــا دارای طیف متنــوع و امن از 
تامین کنندگان مهم در جهان برای گاز 

مصرفی خود می باشد.

پیش بینی افزایش تولید نفت اوپک پالس 

پیش بینی می شود که گروه اوپک پالس 
بــه برنامه ی خــود در افزایش تدریجی 
عرضه ی نفت به بــازار پایبند بوده و در 
جلســه ی اوایل فوریه، بار دیگر افزایش 
تولیــد برنامه ریــزی شــده در ژوئیه ی 
گذشــته )به میزان 400 هزار بشکه در 

روز( را برای ماه مارس تصویب کند. 
اما مشخص نیست که آیا اوپک پالس قادر 
خواهد بود باز هم به حجم عرضه ی نفت 
در بــازار اضافه کند یا خیر؟ زیرا، احیای 
تولیدی که در دوران اوج پاندمی متوقف 
شــده بود، با محدودیت مواجه شــده و 
بسیاری از اعضا به دالیلی همچون عدم 
ســرمایه گذاری به موقــع و ناآرامی های 
داخلــی حتی نتوانســتند از ماه اوت به 
اهداف خود برســند. به عــالوه، برخی 
ازکشورهای عضو )نیجریه و آنگوال( نیز 
در ماه دســامبر توانستند  فقط دو سوم 
از افزایش تولیــد مصوب خود را محقق 
کنند. همه ی این عوامل باعث شــد تا با 
بهبــود مصرف جهانی نفت و بازگشــت 

میزان آن به سطح پیش از شیوع کرونا، 
قیمت ها افزایش شدید یابند و مشکالت 
کشــورهای مصرف کننــده را با افزایش 
تورمی  فشــارهای  تشــدید  و  هزینه ها 

مضاعف روبرو کنند.
آژانــس بین المللی انرژی در گزارش ماه 
ژانویه ی خود نیز اعالم کرد که عرضه ی 
جهانی نفت در دسامبر نسبت به نوامبر 
فقط 130 هزار بشکه در روز افزایش یافت 
و به 98/6 میلیون بشــکه در روز رسید. 
یکــی از دالیل مهم آن را نیز اختالل در 
عرضــه ی نفت لیبی، اکــوادور، نیحریه، 
آنگوال و مالزی برشــمرد که در مجموع  
کاهش تولیدی معادل 790 هزار بشکه 
در روز داشتند. تولید اوپک پالس در این 
ماه نیــز فقط 250 هزار بشــکه در روز 
افزایش یافت که کمتر از میزان مصوب 
آن بود. البته، برای نخســتین بار از زمان 
اجرای محدودیت عرضه در ماه می سال 
2020، روسیه نیز در ماه دسامبر کمتر 

از سهمیه ی خود نفت تولید کرد.

البتــه، در گزارش باال پیش بینی شــده 
اســت که در سال جاری عرضه ی جهانی 
نفت به شــدت رشــد خواهــد کرد و 
ایاالت متحده ی آمریــکا، کانادا و برزیل 
بیشترین تولید را داشته باشند. به طوری 
که تولید نفت آمریکا با افزایش متوسط 
یک میلیون بشــکه بــه 17/7 میلیون 
بشــکه در روز برســد. زیرا، شرکت های 
نفتــی با فعال کردن دکل های بیشــتر، 
به قیمت هــای باالتر پاســخ می دهند. 
عالوه بــر آن، اکوادور، لیبــی و نیجریه 
نیز هم اکنــون در حــال افزایش تولید 
بوده و عربستان ســعودی و روسیه نیز 
می توانند رکوردهایی را به ثبت برسانند. 
در مجموع، در صورتی که کاهش تولید 
اوپک پالس به طور کامل بازگردد، در آن 
صورت، عرضه ی جهانی نفت در ســال 
2022 به میزان 6/2 میلیون بشــکه در 
روز در مقایســه با افزایش 1/5 میلیون 
بشــکه در روز در ســال 2021 افزایش 

خواهد یافت.
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کوتاه

شرکت های مهم نفتی  بی سروصدا در حال اکتشاف برای تولید نفت بیشتر هستند

آژانس بین المللی انرژی، ســال گذشته 
اقدام به انتشــار یک نقشــه ی راه برای 
دســتیابی به هدف کربن خالص صفر تا 
ســال 2050 کرد که به نمونه ای از یک 
کتاب درســی اما با زمان بندی نامناسب 
تبدیل شــده زیرا، تنها چهار ماه بعد از 
آن، همین سازمان اعالم کرد که به دلیل 
کاهش ظرفیت تولید مازاد اوپک، جهان 
به سرمایه گذاری بیشتری در اکتشاف و 
تولید نفت نیاز دارد. عالوه بر این شواهد 
و عالئم متضاد اعالم شــده، آژانس سال 
گذشــته اوپک پالس را نیز مورد انتقاد 
قرار داد که عرضــه ی جهانی نفت را به 
 طــور مصنوعی محدود کرده تا قیمت ها 
را بــاال نگــه دارد. با این حــال و بنا به 
گفته ی آژانس و همچنین موسسه ی وود 
 )Majors( مکنزی، شرکت های مهم نفتی
به این موضوع اهمیت زیادی نمی دهند 
و همچنان با اجرای عملیات اکتشــافی 
بــه دنبال ذخایر و تولید بیشــتر نفت و 
گاز هستند و فقط در مورد آنها اخبار و 

گزارشات کمتری می دهند. 
در سال گذشــته، تعداد 798 حلقه چاه 
اکتشــافی ارزیابی و حفر شد که تقریبا 
مشابه سال قبل از آن بود اما در مقایسه با 
حفاری 1256 حلقه چاه در سال 2019 
بسیار کمتر است که این کاهش روند نیز 
با شــیوع بیماری کرونا مرتبط بود. این 
بدان معنا اســت که با یا بدون نقشــه ی 
باال، با توجه به پیش بینی رشد تقاضا، به 
نظر سال جاری شاهد افزایش حفاری های 

جدید و افزایش تولید نفت خواهیم بود.
در این رابطه، شــرکت شل در اوایل ماه 
ژانویه به یک ذخیــره ی نفتی بزرگ در 

نامیبیا در آفریقا دســت یافت که خود 
خبر کشــف آن را اعالم نکرد و توســط 
رسانه های ثالث اعالم شد. شرکت اکسون 
نیز در حال ادامه ی فعالیت های اکتشافی 
در گویان بوده و در اجرای برنامه ی خود 
 Stabroek و تولید بیشــتر نفت در بلوک
قرار اســت تولید نفت آن کشور را تا سه 
برابر افزایش دهد. هم زمان، این شرکت 
اعالم کرده اســت که قصد دارد تا سال 
2050 به یک شــرکت بــا تولید کربن 
خالص صفر نیز تبدیل شــود. شــرکت 
توتال انرژی فرانسه نیز در حال حفاری 
چاه های نفتی جدیــد در نقاط مختلف 
جهان می باشــد، در حالی که توسعه ی 
انرژی های تجدیدپذیر را نیز در برنامه ی 
خود دارد. طبق داده های اعالم شــده، 
این شرکت در ســال گذشته بیشترین 
چاه های اکتشــافی جدید را در مقایسه 
بــا Exxon )مقام دوم( و شــرکت نروژی 

Equinor )مقام سوم( داشته است.

به نظر می رسد، تقاضای نفت، صرف نظر 
از پیش بینی هــای مختلف ارائه شــده، 
هنــوز چند دهه ی خــوب را در پیِش رو 
دارد. زیرا، هزینه های تاسیســات جدید 
بادی و خورشیدی در حال افزایش است 
و عرضه ی مــواد معدنــی و فلزات مهم 
مــورد نیاز آن نیز محدود اســت و زمان  
حفاری های معادن جدید نیز حتی بیشتر 
از زمان صرف شده برای حفاری چاه های 
نفتی فراســاحلی است. بدیهی است که، 
وقوع این شرایط خبر خوبی برای انقالب 
تجدیدپذیرها نیســت، امــا ظاهرا برای 

تقاضای نفت و گاز خوب است.
دلیل دیگر افزایــش تولید، قیمت نفت 

اســت. زیرا با این قیمت های باال، حتی 
حفاری در مناطق جدید کشــف نشده 
نیز مقرون به صرفه می شــود. به عبارتی، 
اکتشاف نفت با قیمت هر بشکه نفت خام 
برنت 91 دالری، بسیار جذاب تر از برنت 
40 دالری است، به ویژه که قیمت های 
باالی نفت نشــان می دهد، تقاضا بیش 
از عرضه اســت. در مقابل، موسســه ی 
مستقل مالی Carbon Tracker که معامالت 
مربوط به انتشــار co 2 را در جهان رصد 
می کند، در گزارشــی هشدار داد که: با 
انتظار کاهــش روند تقاضــای نفت در 
بلندمــدت، این ســرمایه گذاری ها که تا 
معــادل 500 میلیــارد دالر خواهند بود، 
بالاستفاده و سرگردان باقی خواهند ماند 
که این امر نیز با توجه به پیش بینی همین 
موسسه در مورد عدم کاهش هزینه های 
انرژی های بادی و خورشیدی در بازار نیز 

به نظر اتفاق نخواهد افتاد.
نظر شــرکت های  بــه  به هــر حال، 
بزرگ  بســیار  تا  کوچــک  از  نفتــی 
)The oil majors(، کاری را انجام می دهند 
که هر کســب وکاری در شــرایط فعلی 
دنبال می کند. بنابرایــن حاال که تقاضا 
برای نفــت و گاز تولیدی شــرکت های 
مهم نفتی زیاد اســت، آنها نیز ســعی 
می کنند با تولید هرچه بیشــتر به نیاز 
بازار پاسخ دهند. اما این شرکت ها مانند 
گذشته  خود آشکارا درباره ی آن صحبت 
نمی کنند، در عوض، سرمایه گذاری های 
خود را در انرژی های بادی، خورشــیدی 
و جدید برجســته می کنند تا اطمینان 
حاصل کنند که بــرای فردا و پس فردا 

نیز نفت کافی وجود دارد.
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  195 

شرکت ادنوک اوراق قرضه منتشر می کند 

پیش بینی جهانی ادامه ی افزایش قیمت نفت

شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی، ادنوک 
تنوع ســازی  راســتای  در   ،)ADNOC(
درآمدهــای نفتی خود، اخیرا شــرکت 
جدیدی با نام "ادنوک موربان آر.اس.سی" 
را بــا هدف مطالعه و بررســی بازارهای 
مالی بین المللی و فروش اوراق قرضه در 
بازارهای سرمایه تاســیس کرده که در 
اولین اقدام، برنامه ی خود را در خصوص 
فروش اوراق قرضه نیز اعالم کرده است. 
ادنــوک، جدیدترین شــرکت ملی نفت 
در خاورمیانه اســت که پس از آرامکوی 
عربستان و قطر انرژی به دنبال ورود به 

بازار اوراق قرضه است.
الزم به یادآوری است که شرکت ادنوک 
تاکنون بــرای تامین مالــی برنامه های 
توسعه ای خود از جمله: افزایش ظرفیت 
تولید نفت از 4 به 5 میلیون بشــکه در 
روز تا ســال 2030، تولیــد هیدروژن 

آبی )ســوخت سبز( و ســرمایه گذاری 
در پروژه هــای تجدیدپذیرها، عمدتا به 
وام هــای بانکی متکی بوده اســت. اما، 
با تاسیس این شــرکت انتظار می رود، 
از ایــن پس برای تامین ســرمایه برای 
فعالیت های توسعه ی انرژی در کشور از 
بازارهای مالی بین الملل و عرضه ی اوراق 
قرضه نیز کمک بگیرد که در اولین اقدام 
نیز تصمیم گرفته است تا فروش اوراق را 
نیز تا اواخر سال جاری به مرحله ی اجرا 

گذارد. 
این شــرکت تازه تاســیس برای تامین 
اهداف ادنوک با دقت شــرایط بازارهای 
مالی در جهان را زیر نظر خواهد داشت 
و فرصت های احتمالی تامین سرمایه را 

به دقت بررسی و دنبال می کند.
شــرکت ادنوک موربان آر.اس.ســی در 
اواخر ژانویه نیــز دیدارهایی با برخی از 

ســرمایه گذاران در بازارهــای هدف در 
اروپا  نواحی آمریکای شــمالی، آســیا، 
و منطقــه ی خاورمیانه و آفریقا داشــته 
کــه هماهنگــی آن توســط  بانک های 
به  استنلی"  "مورگان  و  "جی پی مورگان" 

عنوان گروه مشاوران انجام شده است.
شرکت نفت آرامکو در ژوئن سال گذشته 
انتشار نخستین اوراق قرضه ی خود را تا 

معادل 6 میلیارد دالر اعالم کرد. 
همان ماه شــرکت "قطر انــرژی" )قطر 
پترولیوم ســابق( نیــز در اقدامی مهم و 
قابل توجــه، بزرگ ترین فــروش اوراق 
قرضه را در بازارهای نوظهور اعالم کرد و 
موفق شد 12/5 میلیارد دالر منابع مالی 
برای تامیــن نیازهای خود از این طریق 

به دست آورد.

قیمت  پیش بینی کنندگان  از  بســیاری 
 BP نفت در بازار از جمله شــرکت نفت
در سال 2020 استدالل کرده بودند که 
از اوج تقاضــا برای نفت عبور کرده ایم و 
اکنون باید به ســمت یک ســبد انرژی 
حرکــت کنیم که ســهم بیشــتری از 
تجدیدپذیرها را در خود داشــته باشد. 
پــس از آن، آمار مبتالیان به کووید-19 
در بازارهای مهــم روند نزولی پیدا کرد 
و تقاضــا بــرای نفت افزایــش یافت. از 
آن زمان روند تقاضا به حدی افزایشــی 
شد که باعث شــد تا بیشتر تحلیلگران 

حاضر در بــازار درباره ی احتمال کمبود 
عرضه ی نفت هشــدار دهنــد. به ویژه 
آنکه، مقامات عربســتان سعودی نیز در 
ماه های اخیــر بارها هشــدار دادند که 
کمبود ســرمایه گذاری  در تولید جدید 
نفــت و گاز منجر به کاهش عرضه و در 
نتیجه منتهی به قیمت های باالتر و حتی 

بحران انرژی خواهد شد.
بیان این موضوع توسط مقامات عربستان 
و تایید آن توسط برخی اعضای اوپک و 
حتی دبیر کل آن موجب شد تا با توجه 
به عدم توان برخــی تولیدکنندگان در 

بــازار به ویژه برخی اعضــای اوپک )در 
تولید سهمیه ی خود(، مشکل محدودیت 

عرضه بیشتر آشکار شود.
به همین دلیل، در اوایل ماه ژانویه اریک 
ناتال، مدیر موسســه ی مشــاور مالی و 
ســرمایه گذاری "Ninepoint  Partners"، در 
آخرین تحلیــل خود در خصوص قیمت 
نفت گفت: »بازار می تواند شــاهد قیمت 
100 دالر در هر بشکه برای نفت خام نیز 
باشد زیرا، به  طور شدیدی با محدودیت 

عرضه روبرو است. 
همچنیــن وقتی بــه تقاضــای جهانی 
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کوتاه

دستیابی عربستان به باالترین رکورد تولید گاز از میادین مستقل

بر اساس گزارش اداره ی اطالعات انرژي 
آمريــكا )EIA(، منتشــره در اواخر ماه 
ژانویــه، تولید گاز طبیعی عربســتان از 
میادین مســتقل گازی در سال 2020 
بــه رکورد 11 میلیارد فــوت مکعب در 
روز رسید که نســبت به سال 2010 با 
30درصد رشــد روبرو بوده است. اگرچه 
در مقابل، از دســامبر 2016، با کاهش 
تولید نفت بر اســاس توافــق درونی در 
اوپک پالس، از میــزان تولید گاز همراه 

نفت آن نیز کاسته شد. 
با این حال، مجمــوع تولید گاز طبیعی 
عربســتان در دو دهه ی گذشته به دلیل 

توســعه ی میادین گازی مستقل به طور 
پیوسته روندی افزایشی داشته است.

شــرکت آرامکوی عربستان تولید گاز از 
میادین مســتقل را از سال 2000 آغاز 
کــرد و به دلیل اهمیــت آن در اقتصاد 
کشــور، از ســال 2016 نیــز برنامه ی 
اولویت بندی توســعه ی آنها )که عمدتا 

فراساحلی هستند( را شروع کرد. 
زیرا، یکی از اهداف مهم خود را توسعه ی 
ميادين مســتقل گاز طبيعــي با هدف 
تســریع در تامیــن هرچه بیشــتر نیاز 
داخلی در نظر گرفت، اگرچه با این اقدام، 
توانست خسارات ناشی از کاهش تولید 

گاز همراه را نیز تا حدودی جبران کند. 
به عالوه، در تالش است تا با پیشگیری از 
هدر رفتن و سوختن بی مورد مشعل های 
گازی و همچنیــن بهره گیــری بهینه از 
گاز تولیدی از میادین مســتقل، از آنها 
به جای نفت خام در توليد برق اســتفاده 

کند.
استراتژی شرکت آرامکو عربستان شامل 
برنامه هایی برای توسعه ی بیشتر میادین 
مســتقل گاز طبیعی نیز می باشــد، از 
جمله توســعه ی منابع گاز غیرمتعارف 
و یا گســترش بیشتر ذخایر گاز طبیعی 
مســتقل جدید برای کمک بــه تامین 

نفت نگاه می کنیم، شــاهد آن هســتیم 
که به ســطح قبــل از همه گیری کرونا 
بازگشته ایم.« بنابراین، دالیل قوی وجود 
دارد که بپذیریم با عبور از اُمیکرون، بازار 
در طول سال جاری به تقویت خود ادامه 
خواهد داد. ایــن تحلیلگر می افزاید: »با 
توجه به ســاختار بازار، شاهد یک روند 
صعودی مدت دار بــرای قیمت نفت خام 

خواهیم بود.« 
به دنبال آن، تحلیلگران "گلدمن ساکس" 
قیمت نفت برنت را تا اواخر ســال جاری 
به باالی 100 دالر در هر بشکه تخمین 
زدند. زیــرا معتقدند، بازار نفت همچنان 
باقی  "کســری شــگفت آور بزرگی"  در 
خواهد مانــد، چون تاثیر نــوع ویروس 
کرونای اُمیکرون بر تقاضا بسیار کمتر از 

حد انتظار بوده است.
در اواســط ژانویه، موسســه ی مورگان 
اســتنلی نیز بــرآورد کرد کــه قیمت 
نفت خام برنت در نیمه ی دوم سال جاری 

به 100 دالر در هر بشــکه خواهد رسید 
زیــرا، انتظار مــی رود، بازار به ســمت 
"کســری ســه گانه" هم زمــان "ذخایر، 

ســرمایه گذاری"  و  توليد  مازاد  ظرفیت 
پیش بــرود. یک هفته بعد از آن، رئیس 
انجمن نفت ژاپن )PAJ( نیز اعالم کرد که 
قیمت نفت آنچنــان تحت تاثیر خطرات 
ژئوپلیتیکی ناشی از افزایش تنش میان 
روسیه و اوکراین و کشورهای غربی قرار 
نگرفته است، اما در صورت بروز هرگونه 
درگیــری واقعی، به احتمــال زیاد بازار 

جهش بیشتری خواهد داشت.
بــا ادامه ی جهت گیری بازار در بیشــتر 
روزهــای مــاه ژانویه، بانک انگلیســی 
"بارکلیز" نیز در اواخر ژانویه برآورد خود 
از میانگین قیمت نفت در سال جاری را 
5 دالر برای هر بشکه افزایش داد و دالیل 
خود را در این خصوص  ذخیره ســازی 
بســیار کم، کاهش ظرفیت مازاد تولید، 
افزایش ریســک سیاسی در لیبی، تنش 

روســیه با اکراین و تاثیر کم همه  گیری 
کرونا بــر تقاضای نفت بر شــمرد. این 
بانک پیش بینی میانگین قیمت نفت خام 
برنت و دبلیوتی آی را برای ســال جاری 
به  ترتیب 85 و 82 دالر برای هر بشــکه 

اعالم کرد.
بدین ترتیب، با ورود به سال جدید و با در 
نظر گرفتن عوامل باال و پیش بینی عدم 
عرضه ی کافی گاز به اروپا و هم زمانی آن 
با بروز تنش ها میان روسیه و اوکراین و 
سپس روســیه و اروپا و باالخره آمریکا 
و روســیه، پیش بینی چشم انداز افزایش 
قیمت هــا تــا 100 دالر در هر بشــکه 
و حتــی بیشــتر نیز قوت گرفتــه زیرا، 
برآورد می شــود که مصرف جهانی نفت 
در ســال جاری تا 100/8 میلیون بشکه 
در روز نیز برســد که از ســطح قبل از 

همه گیری کرونا بیشتر خواهد بود..
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تقاضای رو به رشــد داخلــی. به همین 
منظور، آرامکو در اواخر ســال گذشته، 
قراردادهایــی را با شــرکت های انرژی 
برای توســعه ی بزرگ ترین میدان گازی 
غیرمتعارف کشــور )جفــوره(، واقع در 

شرق میدان نفتی غوار منعقد کرد. 
این شــرکت انتظــار دارد کــه اجرای 
این پــروژه در ســال 2025 آغاز و در 

ســال 2030، با حداکثر ظرفیت تولید 
روزانــه معادل  2 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعــی، 418 میلیون فوت مکعب اتان 
و 630 هزار بشکه میعانات گازی فعالیت 

خود را آغاز کند.
آرامکو انتظار دارد تا سال 2030 هم زمان 
با افزایش تامین مصارف داخلی، صادرات 

گاز را نیز آغاز کند. 

عــالوه بر آن، قرار اســت ســوخت های 
حرارتی )نفت خــام، نفت کوره و نفت گاز( 
مورد نیاز در تاسیســات نفتی خود را نیز 
با گاز طبیعــی و انرژی های تجدیدپذیر 
جایگزین کند که در آن صورت، می تواند 

نفت خام و فرآورده ی بیشتری صادر کند.

رکورد تولید انرژی تجدیدپذیر در چین

هشدار شرکت های نفتی آمریکایی درباره ی تحریم روسیه

بر اساس گزارش شــورای برق چین تا 
انرژی  تولید  پایان ســال جاری ظرفیت 
تجدیدپذیــر و کم کربن در این کشــور 
بیشــتر از ظرفیت تولید ســوخت های 

فسیلی خواهد شد. 
انتظــار مــی رود، چین در ســال جاری 
میالدی 180 گیگاوات به ظرفیت جدید 
انرژی ســوخت غیرفســیلی خود اضافه 
کند که مجموع آن را به 1300 گیگاوات 

می رساند. 

این رقم نشــان دهنده ی نیمــی از کل 
برنامه ریزی شده ی شورای برق  ظرفیت 

چین برای سال جاری است. 
چین همچنین قصد دارد تا پایان ســال 
2030 ظرفیت انرژی بادی و خورشیدی 
خــود را به تنهایی تــا 1600 گیگاوات 

افزایش دهد. 
از آنجایی که صنعــت برق چین حدود 
41درصد از کل انتشار کربن این کشور 
را دارا اســت، اجــرای این سیاســت ها 

می تواند مسیر حرکت آن به سمت تولید 
برق کم کربن را هموار کند. 

به عالوه، چین مزارع بادی فراســاحلی 
بیشتری نســبت به ســایر نقاط جهان 
ســاخته به طوری که در حــال حاضر، 
ظرفیت تولیــد نیمی از کل انرژی بادی 
فراســاحلی جهان را به خود اختصاص 
داده و مجموع افزایش ظرفیت تولید برق 
تجدیدپذیر در این کشور در سال 2021 

نیز به 101 گیگاوات رسیده است.

تعدادی از بزرگ ترین شــرکت های نفتی 
در آمریکا از دولت بایدن خواستند تا در 
وضــع تحریم   ها علیه روســیه که ممکن 
است به تولیدکنندگان آمریکایی و توان 
رقابتــی آنها برای فعالیت در آن کشــور 

صدمه بزند، محتاطانه عمل کند. 
اواخر  آمریکا  رئیس جمهــور  بایدن،  جو 
ژانویه تهدید کرد که در صورت حمله ی 
اوکراین، شــخص  بــه  نظامی مســکو 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را 
هدف تحریم قرار می دهد، زیرا بن بست 
روابــط میان روســیه و غــرب به دلیل 

افزایــش حضور نظامی روســیه در مرز 
اوکراین، همچنان ادامه دارد.

ادامــه ی تهدید حمله ی روســیه به  با 
اوکراین، دولت بایدن در تالش اســت تا 
در حالی که قیمت  نفت به رکورد باالیی 
رسیده، ذخایرگاز اروپا به کمترین سطح 
خود کاهش یافته و عرضه ی گاز روسیه 
به اروپا نیز کمتر از حد انتظار باقی مانده 
اســت، اروپا را درباره ی تامین گاز مورد 
نیاز مطمئن کند. با این حال، موسسه ی 
"امریکن  پترولیوم" که گروه البی صنعت 
نفت آمریکا می باشــد، اعــالم کرد که 

دولت در وضع دور جدیــد تحریم   های 
احتمالی باید هدفمند و محتاطانه عمل 
کند تا تاثیر آنها بر فعالیت شــرکت های 
آمریکایی در روســیه را محــدود کند. 
جیــک کالویــن، رئیس شــورای ملی 
تجــارت خصوصــی آمریکا نیــز گفت: 
»دولت و کنگره در صورتی که بخواهند 
تهدیدهای خــود را برای وضع تحریم   ها 
علیه روســیه عملی کنند، باید جزئیات 
آنها را بــا تدبیر بیشــتری مدنظر قرار 
دهنــد. زیرا، در دور قبلی تحریم   ها علیه 
روسیه، شرکت اکسون موبیل مجبور شد 
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کوتاه

مکزیک صادرات نفت خام را متوقف می      کند

دستور دولت چین به شرکت های تابعه برای کاهش مصرف انرژی 

دولت مکزیک در نظــر دارد تا با هدف 
خودکفایــی و افزایش تامین ســوخت 
مورد نیاز داخلی و کاهش وابســتگی به 
ســوخت های وارداتی، صادرات نفت خام 
را تا دو سال آینده متوقف کند. برنامه ی 
توقف تدریجی صادرات نفت خام مکزیک 
توسط اکتاویو رومرو، مدیرعامل شرکت 

پمکس اعالم شد. 
وی گفت: »این کشــور صــادرات نفت 
خود را در سال آینده بیش از 50 درصد 
کاهش خواهد داد و به 435  هزار بشکه 
حال حاضــر،  در  می      رســاند.«  روز  در 
مکزیک پس از ایاالت متحــده و کانادا، 

ســومین صادرکننده ی بــزرگ نفت در 
قاره ی آمریکا می باشد. 

مقاصــد اصلــی نفت  آن نیــز آمریکای  
و  اروپایی  برخی کشــورهای  شــمالی، 
آسیایی شامل کشــورهای چین، هند و 

کره  ی جنوبی هستند. 
تقاضا برای سوخت در مکزیک در طول 
دوره ی همه      گیــری کرونا افزایش یافته، 
اما به دلیل عدم ســرمایه گذاری در طی 
ســال های اخیر، تولید داخلی نتوانسته 
اســت متناســب با تقاضا افزایش یابد. 
ظرفیت پاالیش نفت کشــور نیز مشکل 
دیگری است که این کشور با آن مواجه 

شده اســت، اگرچه در برنامه ی دولت، 
ســاخت یک پاالیشگاه جدید با ظرفیت 
340 هزار بشــکه در روز نیز مدنظر قرار 
گرفته که گفته می شود بودجه ای حدود 

12/4 میلیارد دالر نیاز خواهد داشت.
اگر مکزیــک واقعا صــادرات نفت  خود 
را متوقــف کنــد، این امر به  شــدت به 
پاالیشگاه های مســتقر در ساحل خلیج 
آمریــکا ضربــه می زند، چراکــه منبع 
دیگری از نفت ســنگین مورد نیاز خود 
را که تجهیزات آنها بر اساس آن احداث 

شده اند، را از دست خواهند داد.

از  اواخــر دســامبر  دولــت چیــن در 
شرکت های تحت امر خود خواسته است 
تا در راســتای برنامه ی کاهش انتشــار 
آالینده های زیست محیطی، مصرف انرژی 
خود را در فاصله ی سال های  25- 2020 
کاهش دهند. کمیسیون نظارت و اداره ی 
دارایی های دولتی چین )SASAC( در این 
رابطه اعالم کرد که ســازمان های تحت 
کنترل آن بایستی تا سال 2025 میزان 
مصرف انرژی خود را به ازای هر 10 هزار 
یوان )معادل 1/570دالر( تولید ارزش به 
میزان 15درصد نســبت به سال 2025 
کاهش دهند. این کمیســیون همچنین 
از سازمان های تابعه خواسته است تا در 

دوره ی زمانــی گفته شــده، به ازای هر 
10 هــزار یوان تولیــد ارزش، به میزان 
18درصد از انتشــار گاز دی اکسیدکربن  
خــود بکاهنــد. به عــالوه، همچنین از 
شرکت های مورد اشاره خواسته شده که 
از هم اکنون نســبت به نصب تاسیسات 
تولیــد انــرژی تجدیدپذیر تــا بیش از 
50درصد مورد نیــاز خود اقدام کنند تا 
کشــور بتواند به بخشــی از اهداف خود 
برای رسیدن به اوج انتشار کربن تا قبل 

از سال 2030 دست یابد.
در ابتدای سال گذشته نیز دولت به صنایع 
مهمی همچون پاالیشگاه ها، صنایع فوالد و 
آلومینیوم و کارخانجات تولید سیمان که 

مصرف انرژی باالیی دارند، دستور داده بود 
که بایستی تا سال 2025 بیش از 30درصد 
ظرفیت تولیــدی آنها از اســتانداردهای 
ســختگیرانه ی اتخاذ شده در مورد میزان 

مصرف انرژی پیروی کنند.
چیــن همچنین در فاصله ی ســال های 
20-2010 ســهم مصرف زغال سنگ را 
در ســبد انرژی مصرفی خــود از حدود 
68 به 7/57درصد و در ســال 2021 تا 
رقم 56/8درصد کاهش داد، در حالی که 
انتشار دی اکسیدکربن در سال 2019 به 
ازای هر واحد رشــد اقتصادی به میزان 

یک درصد کاهش داشته است.

از پروژه   ای در قطب شمال در آن کشور 
خارج شود.«

پس از تحریم   هایی که آمریکا و اتحادیه ی 
اروپا به دلیل الحاق شبه جزیره ی کریمه 

در ســال 2014 علیه روســیه تصویب 
کردنــد، اکســون موبیل طرح   های خود 
برای مشارکت در اکتشاف و بهره برداری 
قاره ی  در فالت  هیدروکربــوری  ذخایر 

روســیه در قطب شــمال را مســکوت 
گذاشــت و بیش از یک  میلیارد دالر در 

این رابطه متحمل خسارت شد.
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