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بازگشت شورون به ونزوئال  

شــرکت آمریکایی شــورون اعالم کرد 
کــه آمادگــی دارد تا در صــورت لغو 
ونزوئال، مجددا  آمریکا علیه  تحریم های 
همکاری خــود را با صنعــت نفت آن 

کشور شروع کند. 
به همین دلیــل از هم اکنــون با انجام 
اقدامات اولیه، شــروع به برنامه ریزی و 
تهیه ی دستورالعمل کاری برای فعالیت، 
توســعه و کنترل پروژه هایی را کرده که 
 )PDVSA( با شــرکت ملی نفت آن کشور
در بخش های باالدســتی و پایین دستی 

شریک است. 
دولت آمریکا این تصمیم را به دلیل عدم 
همکاری اعضای اوپک و تولیدکنندگان 
افزایش تولید  نفت شیل در آمریکا برای 
و کاهش روند افزایشــی قیمت نفت در 
بازارهای جهانی به دلیل حمله ی روسیه 

به اوکراین گرفته است. 
البته، شــورون برای آغاز فعالیت مجدد 
خود با شرکت مورد اشاره از دولت آمریکا 
اختیارات بیشتری را طلب کرده تا بتواند 
در نخستین گام، احیای تولید، صادرات 
و حتــی کنترل مقصد نفتی را داشــته 
باشــد که خود تولید و ارســال می کند. 
شــورون در چهار پروژه ی تولید نفت در 
ونزوئال مشــارکت دارد و از سال 2۰2۰ 
که آمریکا حضور شرکت های نفتی را در 
ونزوئال ممنوع کرد، قبل از ترک ونزوئال 
پروژه ها  بیشــتر تصمیم گیری   ها در آن 
را به شــرکت PDVSA واگذار کرده بود. 
با این حــال مقامات آمریکایی روشــن 
کردند که هرگونه اجازه ی فعالیت مجدد 
شورون به این بستگی خواهد داشت که 
دولت ونزوئال، اقدامات سیاسی بیشتری 

به ویژه آزادســازی زندانیان آمریکایی    را 
انجام دهد و تاریخ مشخصی را نیز برای 
ازسرگیری مذاکرات با احزاب مخالف در 

ونزوئال مشخص کند.
پیشــنهاد شــورون می توانــد تولید و 
صادرات نفت ونزوئال را پس از ســال ها 
عــدم  ســرمایه گذاری و تحریم ها، جان 

دوباره ای بخشد. 
البته، تاریخی برای صدور مجوز، تعیین 
نشــده اما از هم اکنون شورون تدارکات 
الزم را بــرای ورود مجدد کارکنان خود 
بــه ونزوئال آغاز کرده تــا در صورتی که 
وزارت خزانــه   داری آمریکا محدودیت ها 
را رفع کــرد در کوتاه ترین زمان ممکن 
آنها را روانه ی کاراکاس کند تا با افزایش 
تولید و عرضه ی نفت به بازار از شــوک 
افزایش قیمت وارده به بازار جهانی نفت 

تا حدودی بکاهد. 
در اوایــل مــاه مــارس، جــو بایــدن، 
رئیس جمهور آمریکا واردات نفت روسیه 
را به آمریکا ممنوع کرد و به مجموعه ای 
از تحریم ها علیه روسیه پس از حمله ی 
آن کشــور به اوکراین افزود، اقدامی که 
مســکو آن را "عملیــات نظامــی ویژه" 

نامیده است.
تولیــد نفت ونزوئال در مــاه فوریه حدود 
755  هزار بشکه در روز بود که در مقایسه 
با 2/۳ میلیون بشــکه در روز در ســال 
2۰16 کاهش بسیار زیادی داشته است. 

سهم شورون تا پیش از تحریم ها نیز تولید 
روزانه حدود 2۰۰  هزار بشکه نفت بود که 
به دلیل عدم تامین مالی آنها توســط آن 
شــرکت به دلیل اعمال تحریم ها، تولید 

آنها نیز کاهش شدید یافت.

شورون قصد دارد با رفع تحریم ها، انتقال 
نفت ونزوئال به پاالیشــگاه های خود در 
آمریکا را هرچه ســریع تر و از ماه آوریل 

آغاز کند. 
در حال حاضر نیز آمریکا در حال تدوین 
مجوز جدیدی است که به شورون اجازه 
خواهد داد نقش فعال   تری در ونزوئال بر 

عهده بگیرد. 
به عالوه، در حال بررسی موافقت با نفت 
در برابر بدهی برای ســایر شــرکت های 
نفتی سرمایه گذار در آن کشور از جمله، 
رپسول اسپانیا و انی ایتالیا نیز می باشد. 
این شــرکت ها  میلیاردهــا دالر طلب از 
دولت ونزوئال در رابطه با مشارکت خود 

در پروژه های نفتی در آن کشور دارند. 
و مذاکرات  آمریکایی دیــدار  مقامــات 
بــا دولتمردان ونزوئــال را فرصتی برای 
ارزیابــی این مســئله می   داننــد که آیا 
ونزوئــال، یکــی از نزدیک   ترین متحدان 
روسیه در آمریکای التین، حاضر است از 
والدیمیر پوتین، رئیس   جمهوری روسیه 
به    دلیــل تهاجم او بــه اوکراین فاصله 

بگیرد یا خیر؟ 
اگر واشــنگتن تحریم ها را کاهش دهد، 
ونزوئال می توانــد صادرات نفت خام خود 

را افزایش دهد. 
از طرفی نیز به نظر می رســد که تمایل 
ایاالت متحده بــرای تعامل مجدد با آن 
کشــور، پس از سال ها اجتناب از چنین 
تماســی، فرصتی برای نیکالس مادورو، 

رئیس جمهوری ونزوئال باشد. 
بــه همین دلیــل به نظر می رســد که 
کاراکاس نیز از این مذاکرات برای کاهش 
تحریم ها استفاده کرده، زیرا شنیده شده 
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کوتاه

آلمان به دنبال اکتشاف میادین جدید نفت و گاز در دریای شمال است

کریســتین لیندنر، وزیــر دارایی آلمان 
در اواســط مارس اعالم کرد: »کشورش 
بایــد در ممنوعیت اجــازه ی حفاری ها 
برای کشف میادین جدید نفت و گاز در 
دریای شــمال تجدیدنظر کند، زیرا این 
کشــور تالش می کند تا هرچه  سریع تر 
وابســتگی خود بــه انــرژی وارداتی از 
روســیه را به دلیل تهاجــم اخیر آن به 

اوکراین کاهش دهد.«
 بر اساس توافق موجود در دولت، مقامات 
این کشور نمی توانند هیچ مجوزی برای 
کشــف و حفاری میادین جدید نفت و 
گاز در دریای شــمال فراتر از چارچوب 
موجود اعطا کنند، اما لیندرز، صدراعظم 
آلمان معتقد اســت که کشورش باید در 

این باره تجدیدنظر کند. 
وی اظهار داشــت: »حداقــل برای یک 
دوره انتقال به    ســوی انرژی   های پاک، 
اقتصاد  بزرگ تریــن  عنــوان  به  آلمان، 
اروپــا همچنان به نفت و گاز نیاز خواهد 

داشت.« 
وی تاکیــد کــرد: »در مقابلــه با تغییر 
مســائل ژئوپلیتیکی، بهتر اســت ما نیز 
همه ی راهبردهای انرژی کشور را بدون 

هیچ محدودیتی مورد بررسی مجدد قرار 
دهیم.« 

در همین حال، رابرت هابک، وزیر اقتصاد 
آلمان نیز اظهار کرد: »ما در روزهای اخیر 
و هــر لحظه بــر روی راه ها و روش های 
کاهش وابســتگی به نفت، زغال سنگ و 
گاز روســیه کار می   کنیــم.« وی افزود: 
»اگر موفق شــویم تا پاییز از زغال سنگ 
روســیه و احتماال تا پایان ســال جاری 
میالدی از نفت روســیه بی   نیاز خواهیم 
شــد.« هابک تاکید کرد: »اســتقالل از 
واردات گاز، سخت   تر است چون ظرفیت 
واردات گاز طبیعی مایع را نداریم.« وی 
باعث می شــود  اوکراین  »بحران  افزود: 
مشــتریان سوخت   های فســیلی روسیه 
بیش    از پیش به    دنبال استقالل انرژی با 

تقویت منابع تجدیدپذیر باشند.«
در مجمــوع، دولــت آلمان بــرای رفع 
تنگاهــای پیِش رو در خصــوص تامین 
انرژی موردنیاز در نتیجه ی تغییر مسائل 
ژئوپلیتیکی در جهان و منطقه، مطالعه و 
انرژی کشور  راهبردهای  بررسی همه ی 
را پیشــنهاد و در دســتور کار خود قرار 

داده است. 

یکی از این اقدامات، مذاکراتی است که 
دولت آن کشــور درباره ی همکاری های 
دوجانبــه به    ویژه در زمینــه ی انرژی و 
ســرمایه گذاری شــرکت های آلمانی با 

مقامات قطری داشته است. 
عــالوه بر آن، آلمان که در ســال جاری 
میالدی آخرین نیروگاه هســته   ای خود 
را تعطیل می کند، قصد دارد نخســتین 
پایانه ی گاز طبیعی مایع )LNG(    خود را 

نیز در مدت 2 سال آینده احداث کند.
اورســوال فون درالین، رئیس کمیسیون 
اروپا نیز در این باره گفت: »کمیســیون 
اروپا در پی حمله ی روســیه به اوکراین 
در حال بررســی طرح   هایی برای حذف 
تدریجی وابســتگی اتحادیه به گاز، نفت 
و زغال ســنگ روسیه در طول پنج سال 

آینده است.«
آلمان  اقتصاد  وزارت  اطالعــات  آخرین 
نشان می دهد که سهم نفت و زغال سنگ 
روسیه در واردات انرژی آلمان به ترتیب  
۳5  و 5۰درصــد بوده، به عــالوه آنکه، 
دوســوم واردات گاز مورد نیاز آن نیز به 

روسیه وابسته است.

کــه ونزوئال در روزهای اخیر از مســکو 
خواسته اســت تا درآمدهای نفتی چند 
بانک روســیه را که در فهرســت سیاه 
ایاالت متحــده قرار گرفته   اند و شــرکت 
دولتی نفت و وزارت دفاع ونزوئال در آنها 

حساب    دارند را آزاد کند.

از ســال 2۰1۹ کــه واردات نفت ونزوئال 
توســط دولت آمریکا ممنوع اعالم شــد 
و کلمبیا و مکزیک نیــز به دلیل کاهش 
ظرفیت تولید، در ارســال نفت موردنیاز 
آمریکا ناتوان شــدند، روزانه تا 67۰ هزار 
بشکه در روز نفت خام و نفت کوره ی روسیه 

برای مصرف در پاالیشــگاه های آمریکا در 
خلیج مکزیک روانه ی بازار آمریکا می شد. 

روسیه یکی از معدود کشورهایی بود که 
واردات  جایگزین  تولیدی  نفت  می تواند 
نفــت ونزوئال را به مقصــد آمریکا تولید 

کند.
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نابودي بزرگ ترین اقتصاد اروپا با اعمال تحریم هاي بیشتر بر علیه روسیه 

پس از آنکه مســکو دســتور اعزام نیرو 
به دو منطقه ی جدا نشــدنی در شــرق 
اوکرایــن را صــادر کــرد، قيمت نفت 
بالفاصله بــه نزدیک بــه 1۰۰ دالر در 
هر بشــکه و باالترین سطح خود از سال 
2۰14 رســید. اما، بالفاصله پس از آنکه 
دولت هــای غربی تحریم هایی را با هدف 
توقف آنچه که از آن می ترســند ـ آغاز 
تهاجم گسترده ی روسیه ـ اعالم کردند، 

کاهش یافت. 
آمریکا و بریتانیا در این رابطه تحریم هایی 
را علیه بانک های روســیه اعالم کردند و 
اتحادیه ی اروپا سیاســتمداران روســی 
بیشــتری را در لیست ســیاه خود قرار 
داد و در نظــر دارد تحریم هــای تازه ای 
را علیه شــرکت های بزرگ نفتی روسیه 
ترنســنفت و گازپروم نفت(  )روسنفت، 

اعمال کند. 
این سه شرکت در حال حاضر، مشمول 
محدودیت هایی از سوی اروپا در زمینه ی 

اعطای وام و تامین مالی بدهی های خود 
هســتند، اما بر اساس بســته ی جدید 
تحریمی که در دســت بررســی است، 
این شــرکت ها همچنین بــا ممنوعیت 
سرمایه گذاری روبرو خواهند شد و انتظار 
مــی رود، تامین بودجه ی آنهــا از منابع 
مالــی اتحادیه ی اروپا بــرای پروژه های 
جدید اکتشــاف و تولید ســوخت های 

فسیلی متوقف شود. 
آلمان نیز تکمیل پــروژه ی خط لوله ی 
گاز 11 میلیارد دالری نورد اســتریم-2 

را متوقف كرد. 
ناظران بازار معتقدند، با ورود روسیه به 
بخــش جدايي طلب اوکرایــن، این بازار 
ریســک و ترس بیشــتری داشته و اين 

ترس نیز به زودی از بين نمي رود. 
از طرفی، بــا اقدام رئیس جمهور آمریکا، 
جو بایــدن، اولین مــوج تحریم ها علیه 
روسیه به ویژه نحوه ی فعالیت بانک های 
آن اعمال شــد و قول داد که در صورت 

تجاوزات روســیه، مجازات های  ادامه ی 
شدیدتری اعمال خواهد شد. 

البته، ایــن تحریم ها هم اکنون شــامل 
عرضــه ی انرژي روســیه نمي شــود. از 
طرفی، بحران اوکراین از بازار نفتی که با 
تغيير تقاضا پس از همه گیری کووید1۹، 
منجر به افزايش عرضه های محدود شد، 
حمایت بیشــتری کرده بــه طوری که، 
عرضه در مقابل تقاضا عقب مانده است. 
به همین دلیل شرکت های نفتی مجبور 
شدند برای پاسخگویی به تقاضا، بخشی 
از ذخایر اســتراتژیک خود را آزاد كنند، 
حتی اوپک و متحدانش )اوپک پالس( نیز 
در برابر درخواست  مصرف کنندگان برای 
افزایش سریع تر عرضه، مقاومت کرده اند. 
وزیر نفت نیجریه به دیدگاه اوپک پالس 
مبنی بــر عدم نیاز به عرضه ی بیشــتر 
پایبند بود، اما به چشم انداز تولید بیشتر 
ایران در صورت احیای توافق هسته ای با 

قدرت های جهانی نیز اشاره کرد.

مشکالت روسیه برای فروش نفت پس از حمله به اوکراین 

پس از حذف بانک های منتخب روسیه 
از ســوئيفت توسط كشــورهاي غربي، 
تمايــل تاجران به خريد نفت  روســيه 

كاهش يافت. 
به عبارتــی، اگرچــه تحریم ها صادرات 
انرژی روســیه را هدف قرار نمی دهند، 
اما بازار جهانی نفت شــاهد اختالل در 
عرضه ی نفت آن کشور بوده و اين موضوع 
باعث افزايش چشمگير قيمت هاي نفت 
شــده، زیرا در اکثر موارد برای مزايده ی 

هــر محمولــه ی نفتی، هیچ پیشــنهاد 
خريدي دریافت نمی شود، پاالیشگاه ها 
از خريد نفت روســیه اجتناب می کنند، 
نرخ  اجاره ی نفتکش ها به  ویژه در دریای 
ســیاه افزایش شــدید یافته، بیمه گران 
حاضــر به بیمه ی نفتکش ها نيســتند و 
مالکان نفتکش ها نيز حاضر به بارگيري 

نفت خام روسيه نیستند. 
از طرفی، پاالیشــگاه های اروپا از ماه ها 
قبل با آغاز تنش ها در منطقه، به تدریج 

نفت خام هــای جدیدی را جایگزین نفت 
روسیه کردند. 

برای مثال، شــركت Nes te فنالند عمدتا 
نفت خام روســیه را با نفت دریای شمال 
جایگزین کرد. پاالیشــگاه شرکت نفت 
پریم در سوئد نیز تمام سفارشات مربوط 
به دریافت نفت  روسیه را متوقف کرده و 
شركتBP  نیز در اوایل ماه مارس اعالم 
کرد 2۰درصد از سهام خود را از شركت 
Rosneft خــارج می كند و عــالوه بر آن، 
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هند در بخش نفت و گاز روسیه سرمایه گذاری می کند

تالش بی ثمر شرکت های چینی برای حضور در روسیه به جای شرکت های نفتی 
بین المللی 

همه ی بارگیری های نفت کوره ی خود را 
از یکی از بنادر روســیه در دریای سیاه 

لغو کرده است. 
هم زمان باBP ، شــرکت های فرانســوی 
توتال انرژی، شــل، انی ایتالیا و اکوئینور 
نروژ نیــز اعالم کردند کــه خرید نفت 

روسیه را متوقف کرده اند. 

با ایــن حال، یکــی از پاالیشــگاه های 
توتال انــرژی در آلمــان، همچنان نفت 
روســیه را از طریق خــط لوله دریافت 
می کنــد، اما شــل به حضــور خود در 
پروژه هــای هیدروکربنــی روســیه نیز 

خاتمه می دهد. 
البتــه، ژاپن نیــز در کنار شــرکت ها و 

کشورهای گفته شــده همکاری خواهد 
کــرد تــا ممنوعیــت واردات نفــت و 
فرآورده های نفتی از روســیه را به دلیل 
بحران اوکراین اجــرا کند، به ویژه آنکه 
به عنوان بخشــی از اقدامــات تحریمی 
خود، عرضه ی تجهیزات پاالیشی نفت به 

دولت روسیه را ممنوع کرده است.

تــا  خواســت  هنــد  از  روســیه 
ســرمایه گذاری   های خود در بخش نفت 
و گاز این کشــور تحریم    شده را توسعه 
دهــد و قصــد دارد شــبکه   های فروش 
شــرکت های نفتی خود را در ســومین 

اقتصاد بزرگ آسیا گسترش دهد. 
اقتصاد روسیه با عمیق   ترین بحران خود 
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در ســال 1۹۹1 روبرو است، زیرا غرب، 
تحریم های شــدیدی را علیه مســکو به 
   دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اعمال 

کرده است.
الکســاندر نــواک، معاون نخســت   وزیر 
روســیه، در بیانیــه   ای در اوایل مارس 
اعالم کرد: »صادرات نفت و فرآورده   های 
نفتی روســیه به هند به یــک  میلیارد 

دالر نزدیک شــده و فرصت   های زیادی 
برای افزایش آن وجود دارد.« آمریکا در 
اوایل ماه مارس واردات نفت از روسیه را 
ممنوع و بریتانیا اعالم کرد تا پایان سال 

آن را به    تدریج لغو خواهد کرد. 
بازار  انتظــار می رود ایــن اقدامــات، 
جهانی انرژی را بیشتر مختل کند زیرا 
روســیه دومین صادرکننــده ی بزرگ 

نفت جهان است. 
به عالوه، شــرکت های دولتــی هند در 
میادین نفت و گاز روســیه سهام دارند، 
این در حالی است که شرکت های روس 
از جمله روسنفت، بیشتر سهام پاالیشگاه 
نایــارا انرژی در هند را در اختیار دارد و 
بعضی از شــرکت های هنــدی نیز نفت 

روسیه را خریداری می کنند.

البته، هند عالوه بر اجرای این استرتژی، 
بــرای تامین کوتاه مدت نفــت موردنیاز 
خود از شــرکت های نفتی خواســت تا 
راه هــای دســتیابی به نفــت صادراتی 

ونزوئال را نیز دنبال کنند. 
امــا در رابطه با تصمیم هنــد مبنی بر 
این  بیشتر  سرمایه گذاری های  توسعه ی 
کشــور در صنعت انرژی روسیه همانند 
چین بایســتی مراقــب تحریم های آتی 
روســیه  علیه  آمریکا  ایاالت متحــده ی 
نیز باشــد و به بهانــه ی خرید مقطعی 
ارزان قیمــت نفت از آن کشــور از ورود 
ریســک بیشــتر به اقتصاد خود در این 
تغییرات شکننده ی  شــرایط حســاس 

ژئوپلتیکی غفلت نورزد.

خروج شــرکت  های مهم نفتی غربی از 
روســیه پس از حمله ی نظامی مســکو 
به اوکراین در صنعت نفت روســیه خأل 
ایجاد کرده که چین به شدت عالقه مند 

است آن را پر کند. 
زیرا، بالفاصله با خروج شرکت های نفتی 

اروپایی و آمریکایی از روسیه، شرکت های 
چینــی درصدد برآمده اند تــا جای آنها 
را بگیرنــد و به نظر طولی نمی کشــید 
که این اتفاق نیز بیفتــد. عالوه بر این، 
شــرکت های چینی برخــالف همتایان 
و رقیبان غربی خود واقع بین هســتند. 

 ،BP بنابراین، پس از اینکه شــرکت های
شل و تقریبا همه ی شرکت های غربی به 
جز توتال انرژی پــس از بحران اوکراین، 
روســیه را تــرک کردند، شــرکت های 
دولتی انرژی در چیــن به فکر رفتن به 

روسیه افتاده اند.

کوتاه
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  197 

هشدار ریستاد انرژی درباره ی عواقب قیمت باالی نفت 

شرکت مشــاوره ی ریستاد انرژی هشدار 
داد: »اگر کشــورهای غربــی به تحریم 
صادرات نفت روســیه ادامه دهند، بهای 
معامالت نفت خام برنت ممکن است در 

تابســتان تا 24۰ دالر در هر بشکه نیز 
برسد.« این شرکت در یادداشتی در این 
خصوص نوشــت: »تحریم های گسترده 
علیه نفت روســیه که حدود 5  میلیون 

بشــکه در روز نفت و 2/8  میلیون بشکه 
در روز فرآورده های نفتی صادر می کند، 
تاثیر بســیار زیادی بر تــوازن بازار در 
مقایسه با تحریم ها علیه ایران و ونزوئال 

به همیــن دلیل، دولت چین ســرگرم 
گفتگو با چهار شــرکت دولتی درباره ی 
خرید سهم در شرکت های نفت و فلزات 

روسیه است. 
این شرکت ها شــامل: شرکت ملی نفت 
)CNPC(، شرکت پتروشیمی چین  چین 
)سینوپک(، شــرکت آلومینیوم و گروه 
فلزات معدنی چین هســتند و مذاکراتی 
نیــز در این خصوص بیــن دو طرف در 
جریان اســت. اما، به نظر دســتیابی به 

قرارداد هنوز زود است.
البتــه، این اقــدام یکــی از واضح ترین 
نمونه ها  از مزایای دوجانبه برای کســب 
منافع ملی برای دو کشور چین و روسیه 
اســت زیرا چین به نفت خام و گاز برای 
رشد اقتصادی نیاز دارد و روسیه به مواد 

خام و پول. 
این یک وضعیت بردـ  برد است و احتماال 
دســتاوردهای مهمــی بــرای دو طرف 
دربردارد و مبادالت غیردالری میان دو 
کشور را نیز تحکیم می بخشد. از طرفی، 
تصمیم خود در کاهش سلطه ی جهانی 
دالر در بازار را به مرور زمان عملی کرده 
و دو کشور را در برابر تحریم های آتی در 

امان نگه می دارد.
تحلیلگــران ســال ها اســت دربــاره ی 
تالش هــای چین برای بین المللی کردن 
یوآن می نویســند و بر هیچ کس پوشیده 
نیست که این اقدام، بخشی از برنامه های 

چین برای توسعه ی جهانی خویش است 
که دولت های غربی را نگران کرده است. 
با این حال به نظر می رسد این دولت ها 
در حال تســهیل توســعه ی نفوذ چین 

هستند.
البته، آغاز موج تحریم ها علیه روســیه 
با هدف تنبیه کرملین و مردم روســیه 
بــه خاطر حمله به اوکرایــن پیامدهای 
ناخواســته ی بزرگی نیز بــرای این دو 
داشــته که مهم ترین آن، نزدیک کردن 

روسیه و چین به یکدیگر است. 
به عالوه، چین عطش ســیری ناپذیری 
برای انرژی دارد و از سوخت های فسیلی 
بــرای تامیــن تقاضای موردنیــاز خود 

استفاده می کند. 
زیــرا، برخــالف دولت هــا در اروپــا و 
آمریــکا، پکــن هیــچ عجلــه ای برای 
کاهش آالیندگی های ناشــی از مصرف 

سوخت های فسیلی ندارد. 
این کشور رسیدن به سطح کربن صفر را 
تا سال 2۰6۰ هدف گذاری کرده است و 
اگر روسیه به دلیل تحریم ها نفت خود را 
با تخفیف بفروشــد، در این صورت برای 

خریداران چینی بهتر خواهد بود.
اما آنچه که مسلم است، هر چند روسیه 
مهم تریــن شــریک دیپلماتیــک چین 
به شــمار می رود ولی اقــدام بزرگ ترین 
پاالیشگر چینی نفت آسیا برای متوقف 
کردن سرمایه گذاری 5۰۰ میلیون دالری 

روسیه در یک کارخانه ی پتروشیمی در 
چین، ریسک های موجود میان دو طرف 

را واضح تر نشان می دهد. 
پکن بارها با تحریم های غرب علیه روسیه 
مخالفت و تاکید کرده است که مبادالت 
اقتصــادی و تجاری عادی با روســیه را 
حفظ خواهد کرد و حاضر نشده اقدامات 
روســیه در اوکراین را محکوم کند یا آن 

را تهاجم بخواند. 
اما درپشت صحنه ی این اقدام اخیر، به 
نظر دولت چین نگران تحریم شرکت های 
چینی بوده و از آنها خواســته است در 
ســرمایه گذاری های خود در روسیه نیز 

محتاطانه عمل کنند.
اخیــرا نیز، مدیــر یک شــرکت نفتی 
دولتی گفت: »شرکت ها در این شرایط، 
سیاست خارجی پکن را با جدیت دنبال 
می کننــد و معتقد اســت کــه در حال 
حاضــر، هیچ فضایی برای شــرکت های 
چینی برای دســت زدن به ابتکاری در 
خصوص سرمایه گذاری جدید در روسیه 

وجود ندارد. 
اگرچه این شرکت ها گروه ویژه ای را در 
رابطه با مسائل روســیه تشکیل داده و 
سرگرم کار روی طرح های اضطراری در 
صورت اختــالل احتمالی در همکاری ها 
و تحریم هــای ثانویه در مــورد فعالیت 
مشــترک آنها در روسیه توسط آمریکا و 

غرب هستند.
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بحران اوکراین و افزایش همکاری   های انرژی میان ایتالیا و قطر 

عرضه ی دوباره ی 60 میلیون بشکه  از ذخایر استراتژیک نفتی به بازار 

پس از بحران اوکراین که صادرات نفت 
و گاز روســیه را در معــرض خطر قرار 
داد، ایتالیا بــه قطر به عنوان جایگزینی 
بالقوه برای تامین گاز موردنیاز خود نگاه 
می کند. اگرچه قطر و ایتالیا خواســتار 
راه حل دیپلماتیک بین روسیه و اوکراین 

هستند.
گاز  تامین کننــده ی  بزرگ ترین  قطــر، 
طبیعی مایــع )LNG( جهــان، با هدف 
تقویت روابط انرژی بین دو کشور اخیرا 
از لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ی 
ایتالیا و رئیس گروه انرژی شــرکت انی، 
کــه وی را همراهی می کرد، اســتقبال 
کــرد، اقدامی که این کشــور اروپایی با 
ادامه ی تنش ها در منطقه به شــدت به 
آن نیاز دارد. زیرا تشدید تنش ها، باعث 
ترس گسترده ای از کمبود گاز، افزایش 

خاموشــی ها و صعود بیشــتر قیمت ها 
می شود. 

اکنــون، دولــت ایتالیا نیــز می خواهد 
وابســتگی خود به گاز روســیه را با گاز 
وارداتی از قطــر به عنوان یک جایگزین 
بالقــوه قطع کنــد. ایتالیا بــرای تولید 
4۰ درصــد برق خــود از گاز اســتفاده 
می کند و بیش از ۹۰ درصد گاز موردنیاز 

خود را وارد می کند. 
سال گذشته 4۰ درصد از واردات گاز این 

کشور از روسیه بود.
البتــه، در اقدامی برای تقویت بیشــتر 
روابط، ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا 
نیز در تماس تلفنی با امیر قطر، شــیخ 
تمیم بن حمدآل ثانی، در مورد طرح های 

بالقوه ی انرژی بحث و گفتگو کرد. 
از طرفــی، مقامات مورد اشــاره قبل از 

فرود در فرودگاه دوحــه، از الجزایر نیز 
دیدن کردند و حمایت مقامات آن کشور 
را در تامین بخشی از گاز موردنیاز خود 

نیز جلب کردند.
انرژی  انتقال  وزیر  روبرتو ســینگوالنی، 
ایتالیا نیز گفت که کشــورش قصد دارد 
بیش از نیمی از واردات گاز از روسیه را 
به ســرعت کاهش دهد و در طول دو یا 
سه سال آینده نیز واردات گاز خود را از 

روسیه به صفر برساند. 
وی افزود: »ما باید به سرعت عمل کنیم 
تــا اثرات بالقوه ی اقتصــادی این جنگ 
که توســط دولت روسیه به راه افتاده را 
متوقف کنیــم و از خانواده ها و بازارهای 
کســب وکار آنهــا در ایتالیــا محافظت 

کنیم.«

فاتح بیرول، دبیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اعالم کرد، ۳1 عضو این ســازمان 

آمــاده ی آزادســازی بخشــی از ذخایر 
اســتراتژیک نفت خود جهت مهار روند 

افزایشی قیمت نفت در اثر تهاجم روسیه 
به اوکراین هستند. این سازمان در اوایل 

در سال های گذشــته خواهد داشت که 
به راحتی و در کوتاه مدت با منابع دیگر 
قابل جایگزین نمی باشد.« این فروپاشی 
عرضه  بزرگ ترین کمبود احتمالی عرضه 
از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1۹۹۰ 
خواهد بود که قیمت های نفت را دو برابر 

کرد. 
همچنین اشاره شده که هرچه قیمت ها 
باالتر باشد، احتمال اینکه اقتصاد جهانی 
در ســه  ماهه ی چهارم وارد رکود شود، 

بیشتر است. 

نفت در قیمت 24۰ دالر در هر بشــکه، 
رکود جهانی و نابودی تقاضا ظرف مدت 
چند  ماه را به  دنبال خواهد داشت و پس 
از آن قیمت هــا به  شــدت کاهش پیدا 

می کند. 
ریستاد انرژی در اوایل مارس پیش بینی 
کرده بود که نفت  برنت به دلیل کاهش 
یک  میلیون بشکه ای در روز از صادرات 
روســیه در نتیجه ی  عواقب تحریم های 
خودخواســته ی  اقدامــات  و  مالــی 
شــرکت های انرژی، به باالی 1۳۰ دالر 

در هر بشکه صعود خواهد کرد.
هم زمان مدیرعامل بزرگ ترین شــرکت 
نفت شیل آمریکا نیز ضمن تاکید بر عدم  
توانایــی آمریکا در جایگزین کردن نفت 
روســیه گفت: »تنهــا راه متوقف کردن 
پوتین، تحریم صادرات نفت و گاز روسیه 
است اما اگر دنیای غرب اعالم کند قصد 
تحریــم نفت و گاز این کشــور را دارد، 
قیمت نفت می توانــد به راحتی تا 2۰۰ 

دالر در هر بشکه نیز افزایش یابد.«
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توتال: جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش گاز برای کاهش قیمت آن ضروری است 

مدیرعامل شــرکت توتال انرژی در اواخر 
مــارس و در مجمع دوحه در قطر گفت: 

»تا زمانی که اروپا تصمیم گرفته است تا 
از گاز طبیعی در بلندمدت استفاده کند، 

قیمت گاز در منطقــه همچنان به روند 
افزایشی خود ادامه خواهد داد مگر آنکه 

ماه مارس موافقت کرد تا برخی از اعضا 
حجمی بالغ بــر 6۰ میلیون بشــکه از 
ذخایر اســتراتژیک نفتی خود را به بازار 

عرضه کنند. 
در این میان، آمریکا متعهد شده است تا 
۳۰ میلیون بشــکه و سایر اعضا در اروپا 
و آســیا نیز ۳۰ میلیون بشکه نفت خام 
از ذخایر استراتژیک خود را عرضه کنند 
که از این مقدار، 7/5  میلیون بشکه ی آن 

مربوط به ژاپن است. 
اما انتشــار این تصمیم  نتوانست جلوی 
افزایــش قیمــت را در بازارهــای نفتی 
جهان بگیرد، چون بــازار بیش  از پیش 
نگران اختالل در عرضه ی نفت روســیه 

بود. 
امــا در این میان، معامله گــران نفتی و 

خریداران اروپایی، نفت روســیه را کنار 
گذاشته اند و به  دنبال ممنوعیت واردات 
از روســیه هســتند.  انرژی  محصوالت 
روسیه هم در مقابل، تهدید کرده است 
که مانع ارســال گاز بــه آلمان از طریق 
خط لوله ی نورد اســتریم  ـ1 می شــود. 
بزرگ  دومین مصرف کننده ی  اما چین، 
جهان و بزرگ تریــن واردکننده ی نفت، 
به طور رسمی عدم التزام خود را به این 
تصمیــم اعالم کــرد و در مقابل، مقدار 
بیشــتری نفت )ایران و روسیه( را برای 

ذخایر خود خریداری کرده است. 
هند نیز در ماه فوریه اعالم کرد که برای 
حمایت از تالش های سایر واردکنندگان 
بــزرگ نفــت در جهان بــرای کاهش 
آزادســازی  آماده ی  نفــت،  قیمت های 

بخشی از ذخایر نفت خام خود است. 
الزم به ذکر اســت که هند تنها بخشی 
از نفــت خود را از روســیه می خرد، اما 
به دلیل تحریم های غرب علیه مســکو 
به شــدت از افزایش قیمت جهانی نفت 

آسیب دیده است.
نوامبر گذشــته، ایاالت متحده آزادسازی 
5۰ میلیون بشــکه از ذخایر استراتژیک 
نفــت ایاالت متحــده را اعــالم کــرد، 
اقدامی که در هماهنگی با کشــورهای 
مصرف کننده ی نفت از جمله چین، هند 
و ژاپن برای کاهش قیمت نفت در بازار 
انجام شد. ژاپن یکی از بزرگ ترین ذخایر 

پس از ایاالت متحده و چین را دارد.

هند و چین در حال خرید نفت ارزان روسیه هستند 

دو کشــور هند و چین که به طور مداوم 
از وجود قیمت هــای باالی نفت در بازار 
شــکایت داشتند با شــرایطی که برای 
بازارهــای صادراتی نفت روســیه پیش 
آمده و روســیه نیز آماده ی فروش نفت 
خود بــا تخفیف های باال بوده، از فرصت 
به دســت آمده اســتفاده کرده، رویکرد 
خود را به سمت نفت ارزان تر آن در بازار 

بیش از پیش افزایش دادند. 
ناظــران بــازار نیز در ایــن رابطه اعالم 

می کنند که از شــروع مــاه مارس، پس 
از آغاز تهاجم روســیه به اوکراین، شاهد 
افزایــش قابل توجهــی در تحویل نفت 

روسیه به مقصد هند بوده اند. 
این روند بــرای چین نیز وجود دارد، به 
طوری که در حال حاضــر، بزرگ ترین 
خریــدار نفت روســیه اســت و انتظار 
مــی رود که نفت بیشــتری نیــز از این 
کشــور با تخفیف های باالتــر خریداری 
کنــد. در حالی که قیمــت نفت در ماه 

مارس بی ثبات بوده و شــاهد نوساناتی 
در آن بوده ایم، اما همچنان در مقایســه 
با سال گذشــته حدود 8۰درصد بیشتر 

بوده است. 
انتظار می رود که چیــن و تاحدی هند 
برای خرید نفت خام روســیه با تخفیف 
بــاال همچنان ادامه دهند که این امر در 
یک تضاد آشــکار با نظــرات قدرت های 
بزرگ جهانی و شرکت هایی است که بر 

عدم خرید نفت از روسیه اصرار دارند.
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هشدار کمبود عرضه ی نفت توسط آژانس بین المللی انرژی 

همکاری بیشتر ژاپن و امارات در حوزه ی انرژی 

پــس از آنکه آژانــس بین المللی انرژی 
)IEA( اعالم کرد که ممکن است بازارهای 
جهانی بیش از ۳ میلیون بشــکه در روز 
از نفت خام و محصوالت پاالیشی روسیه 
را از ماه آوریل از دســت بدهند، شاهد 

افزایش قیمت نفت خام بودیم. 
به همین دلیل، آژانس در اواسط مارس 
اعالم کرد، بازارهای نفت ممکن اســت 
از مــاه آوریــل از محمــوالت نفت خام 
و فرآورده هــای نفتــی روســیه محروم 

شــوند و افزود: »تحریم ها و عدم تمایل 
روســیه  نفت خام  بــه خرید  خریداران 
قیمت نفت را به گونه ای افزایش می دهد 
که بر سیاست های اقتصادی و بودجه ای 
کشــورهای واردکننده اثرگذار اســت و 
نیــز تورم را افزایش می دهد که در حال 
حاضر به باالترین حــد در چند دهه ی 
خود رســیده اســت و می توانــد بهبود 

اقتصادی را نیز کاهش دهد. 
تاثیر قیمت های باالتر نفت و سایر کاالها 

باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید 
خانوارها  شــود و احتمــاال واکنش های 
سیاســی بانک های مرکزی در سراســر 

جهان را به همراه خواهد داشت.« 
انتظار می رود، افزایــش قیمت انرژی و 
سایر کاالها، همراه با تحریم های مالی و 
نفتی علیه روسیه، تولید ناخالص داخلی 

و تقاضای نفت جهان را کاهش دهد.

نخست وزیر ژاپن در اواسط مارس اعالم 
کرد که این کشــور به عنــوان یکی از 
واردکنندگان عمده ی محصوالت نفتی و 
امارات متحــده ی عربی به عنوان یکی از 
ایجاد  برای  اوپک،  بزرگ  تولیدکنندگان 
ثبات در بازار نفت خام، توافق کرده اند که 
با یکدیگر همکاری نزدیک تری داشــته 
باشند. الزم به ذکر است که نخست وزیر 
ژاپن در پاســخ به این سوال که آیا این 
خواسته  عربی  امارات متحده ی  از  کشور 

است تا تولید نفت خود را بیش از مقدار 
برنامه ریزی اعالم شــده ی خود افزایش 
دهــد، از اظهارنظر خــودداری کرد. اما 
ژاپن از امارات متحده ی عربی خواســته 
اســت تا به عنوان یــک تولیدکننده ی 
بــزرگ نفــت در شــرایط بی ثبــات و 
متالطم افزایش قیمت نفت "مشــارکت 
فعاالنه" داشته باشــد. در این راستا نیز 
امارات متحده ی عربــی بر حفظ امنیت 
انرژی و ثبــات بازارهای جهانی با توجه 

به تحوالت اخیر و همچنین تمایل خود 
بــرای تقویت روابط با ژاپــن به ویژه در 

حوزه ی انرژی تاکید کرده است. 
اضافه می شود پس از اینکه ایاالت متحده 
واردات انرژی از روســیه را ممنوع کرد، 
ژاپن نیز بیان کرد که در حال بررســی 
گزینه های خود در مورد جایگزینی نفت 

روسیه است.

بر تالش های خود برای جذب سرمایه ی 
موردنیاز بــه طور مــداوم  بیفزاید.« از 
طرفی، قیمت های انــرژی نیز از زمانی 
که روســیه، صادرکننده ی اصلی نفت و 
گاز، در 24 فوریه به اوکراین حمله کرد، 
افزایش یافت و تحریم های غرب و نگرانی 
از اختالل در عرضــه را برانگیخت. وی 
افزود: »بسیار واضح است که قیمت گاز 
در اروپا فردا بیشتر از دیروز خواهد بود و 

اگرچه سیاست گذاران اروپایی در تالش 
هستند تا مصرف سوخت های فسیلی را 
برای رسیدن به اهداف اقلیمی کم کنند، 
اما راه کنترل افزایش قیمت، پذیرش نیاز 
به گاز برای بخشی از ترکیب انرژی برای 
سال های آینده است.« حال باید پرسید 
که آیا گاز را به عنوان ســوخت مهم در 
دوره ی انتقــال قبول داریــم و تا 2۰ یا 
25 ســال آینده به آن نیــاز داریم؟ وی 

گفت: »اروپــا که حدود ۳۰ تا 4۰درصد 
به گاز روسیه وابسته است، امکان ندارد 
به دنبال تامین کنندگان دیگری باشــد، 
امر مستلزم سرمایه گذاری های  این  زیرا 
گســترده و سریع در زیرســاخت هایی 
مانند احداث پایانه های گاز طبیعی مایع 

)LNG( در این رابطه است.« 
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