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خبرنامه تحوالت انرژی ()29
دوره دهم

خالصه مديريتي
 طي هفته منتهي به  9اوت ،ميزان واردات نفت خام آمريكا بهطور متوسط 7/7
ميليون بشكه در روز بود كه در مقايسه با هفته آخر ماه ژوئيه 566 ،هزار بشكه در روز
افزايش يافته است.
 متوسط قيمت نفت برنت در هفته منتهي به  9اوت معادل  59/08دالر بهازاي هر
بشكه و ميانگين قيمت نفت اوپك در بازه زماني يادشده  59/67دالر بهازاي هر بشكه
اعالم شده است .متوسط قيمت نفت سنگين صادراتي ايران در زمان فوق معادل 50/4
دالر بهازاي هر بشكه بوده است.
 براساس گزارش مكنزي ،وزارت مالي چين اخيراً سازوكار تازهاي براي يارانههاي منابع
نامتعارف جديد گازي درنظر گرفته است .اين يارانه متعلق به توليدكنندگان واجد شرايط
گاز نامتعارف خواهد بود .ميزان تخصيص يارانه مربوط به گاز نامتعارف در سال ،2018
 735ميليون دالر بود و انتظار ميرود در سال جاري اين ميزان افزايش يابد.
 آخرين زماني كه تصميم به حذف يارانه سوخت توسط مقامات ونزوئال اتخاذ شد،
موجي از اعتصابات در اين كشور شكل گرفت و قريب به  3000نفر كشته برجاي
گذاشت .بهرغم تحريمهاي شديد آمريكا ،دولت ونزوئال قيمتهاي بنزين را به قيمت
خليج (مكزيك) نگه داشته است .بهعبارت ديگر ،هر شهروند ونزوئاليي ميتواند با كمتر
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از يك دالر يك باك بنزين خريداري كند.
 پس از زغالسنگ ،گاز بهعنوان دومين منبع انرژي چين بهشمار ميرود .آمار رشد
تقاضاي گاز در چين نشان ميدهد كه اين كشور در سال  2017پس از ژاپن دومين
واردكننده عمده ال.ان.جي جهان بوده است.

 .1بررسي وضعيت بازار نفت در هفته نخست ماه اوت
براساس گزارش هفتگي اداره اطالعات انرژي آمريكا ،در هفته منتهي به  9اوت ،ميانگين
توليد نفت خام آمريكا  17/3ميليون بشكه در روز بود كه  475هزار بشكه كمتر از ميانگين
هفته گذشته بود .توليد بنزين در اين كشور در بازه زماني يادشده كاهش يافت و بهطور
متوسط به  10/2ميليون بشكه در روز رسيد .ميزان واردات نفت خام آمريكا بهطور متوسط
 7/7ميليون بشكه در روز بود كه در مقايسه با هفته آخر ماه ژوئيه 566 ،هزار بشكه در
روز بيشتر بوده ،اما ميانگين واردات نفت خام آمريكا طي چهار هفته گذشته  7/1ميليون
بشكه در روز و  12درصد كمتر از زمان مشابه با سال گذشته بوده است .ميزان واردات
بنزين آمريكا در هفته گذشته  805هزار بشكه در روز اعالم شده است.
متوسط قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت در هفته يادشده معادل  54/41دالر
بهازاي هر بشكه بود كه  1/26دالر كمتر از متوسط قيمت در هفته پاياني ژوئيه اعالم
شده است .عوامل اثرگذار در اين كاهش قيمت اعالم دولت آمريكا مبنيبر تأخير در
اعمال تعرفههاي برخي از كاالهاي وارداتي چين به آمريكا و انتشار دادههاي نااميدكننده
ازسوي اقتصادهاي بزرگ دنيا و كسادي اقتصاد جهان اعالم شده است.
متوسط قيمت نفت برنت در هفته منتهي به  9اوت معادل  59/08دالر بهازاي هر
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بشكه و ميانگين قيمت نفت اوپك در بازه زماني يادشده  59/67دالر بهازاي هر بشكه
اعالم شده است .متوسط قيمت نفت سنگين صادراتي ايران در زمان فوق معادل 50/4
دالر بهازاي هر بشكه بوده است .در نمودار  1روند قيمتهاي برنت و اوپك در هفته
نخست ماه جاري ارائه شده است.
نمودار  .1قيمتهای نفت اوپك و برنت در هفته نخست ماه اوت

اوپك

برنت

مأخذ :اويل پرايس.

 .2تغيير الگوی يارانه گازهای جديد نامتعارف در چين
براساس گزارش مكنزي ،وزارت مالي چين اخيراً سازوكار تازهاي براي يارانههاي منابع
نامتعارف جديد گازي درنظر گرفته است .آثار اين اصالحات و تغيير الگوي جديد
يارانهاي در سال  2023مالحظه خواهد شد .اين يارانه متعلق به توليدكنندگان واجد
شرايط گاز نامتعارف خواهد بود .براساس نظر كارشناسان ،اين طرح جديد يارانهاي
شركت ملي نفت چين براي نخستين بار است كه عالوهبر گاز شيل ،متان از بستر
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زغالسنگ ( 1(CBMو متان معادن زغالسنگ ،گاز نامتعارف 2را نيز دربرميگيرد.
ژيانهوزانگ از كارشناسان مكنزي در اين باره اظهار داشته است« :شركت
پتروچاينا ،بيش از سينوپك و شركت ملي نفت فالت قاره چين سود خواهد برد .اين
امر بهدليل نامشخص بودن ميزان اثرگذاري گاز نامتعارف در چين طي سالهاي آتي
است .هرچه توليد متان از بستر زغالسنگ بيشتر باشد ،سهم پتروچاينا از اين طرح
يارانهاي بيشتر خواهد بود.
براساس اظهارات ژانگ ،شركت سينوپك عمدتاً به پروژههاي گاز نامتعارف واقع در
حوزه اُردوس 3و عمليات شيل گاز اين ناحيه تمركز دارد .اين درحالي است كه شركت
ملي نفت فالت قاره چين در پروژههاي خشكي متان از بستر زغالسنگ چين
سرمايهگذاري كرده و احتماالً پايين بودن يارانه هر واحد توليد اين امر به معضلي تبديل
شده است .پايين آمدن هزينههاي نامتعارفها ،قابل دسترس شدن زيرساختها و ميزان
تحقق بازده تجاري سرمايهگذاري ازجمله اين معضالت است .ميزان تخصيص يارانه
مربوط به گاز نامتعارف در سال  735 ،2018ميليون دالر بود و انتظار ميرود در سال
جاري اين ميزان افزايش يابد( .اويل اند گس جورنال)

1. Coal Bed Methane
اين پروژه بهمنظور كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افزايش توليد متان از بستر زغالسنگ براي استفاده
حرارتي از سال  2005در چين مطرح شده است.

2. Tight Gas
3. Ordos basin
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 .3افزايش ميزان واردات فراوردههای نفتي ونزوئال در ماه ژوئيه
در پي اعمال تحريم هاي خصمانه آمريكا بر ونزوئال ،اين كشور در تأمين سوخت داخل
دچار معضالت زيادي شد .براساس دادههاي آماري تعداد محمولههاي دريايي اين كشور
طي ماه ژوئيه بيشترين سطح واردات باالخص بنزين را نسبت به ماههاي گذشته ثبت
كرده است .بنزين يكي از كاالهاي اساسي بهشدت يارانهاي در ونزوئالست كه به دنبال
اعمال تحريمهاي آمريكا و افزايش تورم و كمبود غذا و گسترش بحران انساني ،بر
يارانهاي باقي ماندن آن تأكيد شده است.
براساس اظهارات نيكالس داهر ،تحليلگر گلوبال انرژي 1،مستقر در لندن ،عرضه
بنزين از مهمترين محصوالت پااليشگاه دولتي پترولئوس در ونزوئال ()PDVSA
بهشمار ميرود و گفته شده ظرفيت عملياتي اين پااليشگاه در سال  2020به  15درصد
خواهد رسيد .بنابراين ،واردات بنزين بهمنظور تأمين نياز داخل و پرهيز از افزايش انزواي
اجتماعي براي اين كشور امري ضروري است.
آخرين زماني كه تصميم به برداشته شدن يارانه سوخت توسط رهبران ونزوئال
اتخاذ شد ،موجي از اعتصابات در اين كشور شكل گرفت و قريب به  3000نفر كشته
برجاي گذاشت .بهرغم تحريمهاي شديد آمريكا دولت ونزوئال قيمتهاي بنزين را به
قيمت خليج (مكزيك) نگه داشته است .بهعبارت ديگر ،هر شهروند ونزوئاليي ميتواند
با كمتر از يك دالر يك باك بنزين خريداري كند.
طي ماه ژوئيه ،ميزان واردات بنزين ونزوئال از يونان معادل  196هزار بشكه در روز
بود .اين كشور بيشترين سطح صادرات به ونزوئال را داشته است .حدود  33درصد از

1. Facts Global Energy

 _________________________________________ 6مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اين حجم واردات از اسكله آجيو تئودوروي 1از پااليشگاه هالس كورينِ 2يونان صورت
گرفته و شركت روسنفت از ديرباز تأمينكننده فراوردههاي نفتي به ونزوئال بوده و حدود
 6/5ميليارد دالر به اين كشور وام پرداخته است.
پيش از تحريم ها ونزوئال تمام بنزين خود را از خليج آمريكا وارد ميكرده
درحاليكه هماكنون شركت  PDVSAواردات بنزين را از كشورهاي يونان ،روسيه،
تركيه ،نيجريه و امارات متحده عربي انجام ميدهد .اين كشور عالوهبر بنزين ،گازوئيل
و ام تي بي اي و اكتان افزاي بنزين را وارد ميكند .همچنين نفت كوره بهعنوان خوراك
در توليد بنزين ازجمله ساير محمولههاي وارداتي ونزوئالست.
شركت روسنفت در قبال تأمين بنزين و گازوئيل ونزوئال ،از طريق تهاتر نفت اين
كشور را دريافت ميكند .طي ماه ژوئيه 58 ،درصد از محمولههاي نفتي ونزوئال به روسيه
تهاتر شده است .براساس آمار بلومبرگ ،در ماه ژوئيه ،شركت  PDVSAمحمولههاي
گازوئيل مورد نياز خود را از شركت رپسول اس اِي دريافت كرده است.
براساس اظهارات كارشناسان« ،بهدليل تحريمهاي آمريكا ،قراردادهاي تهاتري
براي واردات سوخت و صادرات نفت از مهمترين گزينههاي اين كشور است».
 .4نگاهي به برنامه گاز بهجای زغالسنگ در چين
براساس آمارهاي جهاني ،چين يكي از آلودهترين كشورهاي جهان بهشمار ميرود.
ميزان انتشار كربن و آاليندگي در اين كشور بيش از  10ميليون تُن متريك دياكسيد
كربن در سال است .انتشار بيش از  30درصد از آاليندگي جهان توسط چين،
1. Agioi Theodoroi
2. Hellas Corinth Refineries
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نشان دهنده آن است كه اين كشور براي افزايش رشد اقتصادي از زغالسنگ همچنان
استفاده ميكند ،ميزان بهرهوري منابع انرژيزا همچنان پايين است و قوانين بازدارنده
زيستمحيطي در اين كشور كمتر بهچشم ميخورد و دولت چين براي باال بردن آمار
رشد اقتصادي هيچ قانون نظارتي زيستمحيطي تبيين نكرده است.
البته در سالهاي اخير برنامههايي بهصورت مقطعي در برخي شهرهاي آلوده اين
كشور نظير برنامه ضدآلودگي در شهر پكن به ارزش  3ميليارد دالر بهمنظور حمايت از
انرژي هاي تجديدپذير در مناطق روستايي و كنترل منابع آالينده نظير زغالسنگ و
خودروهاي جادهاي انجام شده است .در استانهاي شانسي و شنسي 1بهدليل باال بودن
ميزان توليد زغالسنگ (حدود  900ميليون تُن در سال 25 ،درصد از كل زغالسنگ
چين) از اكتبر  2018به مدت سه سال رعايت  25استاندارد ممنوعيت انتشار آاليندگي
الزامي شده است .از ديگر اقدامات چين براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،طرح
گاز بهجاي زغالسنگ بوده است.
پس از زغالسنگ ،گاز بهعنوان دومين منبع انرژي چين بهشمار ميرود .آمار رشد
تقاضاي گاز در چين نشان ميدهد كه اين كشور در سال  2017پس از ژاپن دومين
واردكننده عمده ال.ان.جي جهان بوده است .براساس اطالعات آژانس بينالمللي انرژي،
تا سال  2023حدود  50درصد از رشد مصرف گاز جهان مربوط به چين خواهد بود.
رشد بازار گاز طبيعي جهان در سال  2023حدود  4تريليون مترمكعب پيشبيني شده
است .در نمودار  2ميزان رشد مصرف گاز طبيعي جهان بين سالهاي  2017و
پيشبيني تا سال  2023ارائه شده است.

1. Shanxi & Shaanxi
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نمودار  .2پيشبيني و تخمين ميزان رشد مصرف گاز طبيعي جهان
از سال 2017-2023

(ميليارد مترمكعب)

مأخذ :آژانس بينالمللي انرژي.

همانطور كه در نمودار  2نشان داده شده طي بازه پنجساله حدود  8درصد سرانه
افزايش تقاضاي گاز طبيعي جهان ازسوي چين خواهد بود .درواقع  45درصد از نياز
داخل در چين از واردات گاز تأمين خواهد شد.
به گزارش رويترز ،استان هنان از ديگر شهرهاي آلوده چين است .طرح گاز بهجاي
زغال سنگ تا پايان سال جاري در اين شهر اجرا خواهد شد .براساس اين طرح مراكز
شهري و خانگي از گاز براي گرمايش استفاده خواهند كرد و كليه نيروگاههاي اين شهر
گازي شده است و تا پايان سال  2020هيچيك از نيروگاههاي اين شهر از مازوت و
زغالسنگ استفاده نخواهد كرد.
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 .5برنامه مصر برای افزايش توليد نفت
براساس برنامه مقامات مصري تا پايان سال جاري توليد نفت و ميعانات اين كشور از
 630هزار بشكه در روز به  690هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
مصر ازجمله كشورهايي است كه نه عضو اوپك است و نه غيراوپك .اين كشور
بهمنظور باال بردن ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي در بخش اكتشاف نفت و افزايش
توليد ،مشوقهاي مالي و اقتصادي جديد وضع كرده است.
براساس اظهارات تارك الملّا ،وزير نفت مصر ،مزايدههايي بهمنظور گسترش
اكتشا ف نفت و گاز در درياي سرخ پيشنهاد شده كه زمان آن تا پايان  15سپتامبر
عنوان شده است .طي سالهاي اخير عالوهبر ايتاليا كه از سال  2015با اكتشاف ميدان
عظيم زهر در شرق مديترانه بزرگترين اكتشاف گازي در مديترانه را انجام داد ،مصر
نيز در اين راستا گام برداشته و براي گسترش اكتشافات گاز طبيعي اين منطقه اقدامات
زيادي انجام داده است.
به دنبال آغاز فعاليت برداشت از ميدان عظيم زهر در اوايل سال  ،2018مصر
بهعنوان مهمترين بازيگر در منطقه مديترانه شناخته شده است .براساس منابع خبري
ايتاليا با اكتشاف ميدان زهر ،مصر ديگر به واردات ال.ان.جي نياز نخواهد داشت.
مصر بهدليل موقعيت ژئوپليتيكي در اين منطقه بهعنوان قطب گازي مديترانه
خواهد بود .براساس اظهارات باب دودلي ،مدير اجرايي شركت بي پي ،طي دو سال
گذشته ،انگلستان بيش از ساير كشورها در مصر سرمايهگذاري كرده است( .اويل پرايس،
 13آگوست )2019
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