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یـادداشت

چالش های تامین مالی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی

مصائب تامین مالی
 صادق شیرازی

کارشناس ارشد تامین مالی

شرکت های  ارشد  مدیران  روزهای  این  دغدغه  مهم ترین 
اکتشاف و تولید ایرانی، تامین نقدینگی و سرمایه موردنیاز 
فعالیت های توسعه ای آنهاست. اهمیت این موضوع تا آنجا 
است که در صورتی که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
قادر به تامین مالی سهم خود در مشارکت با شریک خارجی 
خود به عنوان شریک سرمایه گذار1  نباشند عمالً عقد هرگونه 
قراردادی از پیش شکست خورده محسوب خواهد شد. با توجه 
به اینکه پروژه های توسعه میادین نفت و گاز به حجم باالیی 
از سرمایه نیاز دارند، تعدادی از روش های تامین مالی که 
در مقیاس بزرگ امکان پذیر نیستند از فهرست گزینه های 
مدیران شرکت های اکتشاف و تولید حذف می شوند. در این 
مجال سعی شده است عمده چالش های پیش روی تامین 
مالی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی طرح و بررسی شوند.

طی سال های گذشته با کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی به طور کلی اشتهای سرمایه گذاران بین المللی برای 
جهان  نفتی  پروژه های  در  سرمایه گذاری  و  ریسک پذیری 
کاهش پیدا کرده است. در ایران نیز سیستم بانکی به عنوان 
نخستین گزینه تامین مالی آمادگی ریسک پذیری و تامین 
حجم باالی سرمایه مورد نیاز پروژه های توسعه میادین را 
ندارد. همچنین در صورت وجود چنین آمادگی نیز با توجه 
به ضوابط حاکم بر بانک های داخلی تامین تضامین و وثایق 
موردنیاز برای اخذ تسهیالت از سوی شرکت های اکتشاف 
و تولید ایرانی مقدور نیست. حتی در صورتی که بانک ها به 
عنوان بانک عامل از منابع صندوق توسعه ملی نیز راغب به 
ارائه تسهیالت باشند موضوع تامین تضامین و وثایق مجدداً 
داخلی ریسک  بانک های  اساساً  آیا  اینکه  مطرح می شوند. 
قراردادهای جدید نفتی را می پذیرند و صرف نظر از آشنایی 
با ساز و کار آنها عایدات آتی این قراردادها اعم از وجوه نقد 

یا محموله نفتی/فرآورده های نفتی2 را به عنوان تضمین در 
دوران توسعه و قبل از تولید میدان و شروع دوره بازپرداخت 
می پذیرند، نکته ای مهم و کلیدی در عملیاتی بودن این مسیر 
است. برای شرکت های ایرانی که به تازگی فعالیت خود را در 
حوزه اکتشاف و تولید به معنای اعم آن کلید زده اند طبیعی 
است که جریان تولید منابع نفت و گازی که منجر به جریانات 
نقدی بشود نداشته باشند. این موضوع یعنی فقدان جریانات 
نقدی پایدار آتی، ریسک تامین منابع مالی را افزایش می دهد. 
به عبارت ساده تر سرمایه گذاران یا موسسات مالی ریسک 
باالیی را باید بپذیرند و نتیجه آن در صورتی که همچنان 
تمایل به سرمایه گذاری یا ارائه تسهیالت وجود داشته باشد، 
چیزی جز اخذ سایر تضامین موردنظر و همچنین انتظار 
نرخ باالی کارمزد نخواهد بود. رتبه اعتباری ایران بر اساس 
طبقه بندی OECD در حال حاضر شش از هفت است. این 
یعنی بهترین شرکت ایرانی هم در این چارچوب رتبه بهتری 
نخواهد داشت. امروز موسسات مالی بین المللی که موفق به 
ایجاد خط اعتباری با بانک های داخلی شده اند، برای ارائه 
هرگونه تسهیالت بانکی از طرف ایرانی خود تضمین دولتی 
می خواهند. به عبارت دیگر شناسایی و اعتبارسنجی شرکت 
و پروژه داخل ایران را به دولت و بانک ایرانی واگذار کرده اند. 
از طریق  مالی  تامین  ترتیب در صورتی که مسیر  این  به 
آژانس های اعتبار صادراتی3 کشورهای خارجی صورت بگیرد 
ضمانتنامه دولتی یکی از پیش شرط های اساسی آن است. 
یکی از محدودیت های این روش برای شرکت استقراض کننده 
تعهد خرید کاال و خدمات درصدی از حجم پروژه از کشور 
ایرانی نقش  این در حالی است که شرکت  مربوطه است. 
تعیین کننده ای در انتخاب تامین کنندگان کاال و خدمات به 
عنوان شریک سرمایه گذار ندارد. همچنین ممکن است این 
الزام با قانون »استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی 
در تامین نیازهای کشور« نیز متناقض باشد. صرف نظر از 
این محدودیت ها از آنجا که وزارت نفت هیچ تعهدی را در 
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 IPC خصوص تامین مالی پروژه های توسعه میادین در قالب
نمی پذیرد، طبیعتاً ارائه تضمین دولتی هم برای این نوع قرارداد 
امکانات  عمده  که  است  توضیح  به  الزم  نیست.  امکان پذیر 
تامین مالی که در شرایط فعلی مهیا شده از این مسیر است. 
بازار سرمایه ایران سابقه تامین مالی برای خرید دکل حفاری 
خشکی در صنعت نفت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره 
و همچنین عرضه سهام شرکت حفاری شمال را در کارنامه 
خود ثبت کرده است. آنچه در خصوص تامین مالی شرکت های 
اکتشاف و تولید ایرانی مطرح است حجم قابل انتشار و نوع ابزار 
تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. شرکت های 
تامین سرمایه داخلی اخیراً روش انتشار اوراق ریالی بر پایه ارز 
خارجی را معرفی کرده اند. فارغ از چالش های اجرایی این روش، 
با توجه به حجم باالی تامین مالی مورد نیاز پروژه های توسعه 
میادین، موضوع تضامین و وثایق مورد قبول سازمان بورس و 
اوراق بهادار در ساختار ابزارهای اسالمی موجود حائز اهمیت 
است.  استفاده از روش هایی همچون ایجاد صندوق پروژه جهت 
تامین مالی امکان بررسی دارد. مهم ترین موضوع در این روش 
عرضه عمومی سهام شرکت پروژه )مالک بخشی از پروژه( از 
طریق صندوق پروژه خواهد بود. این در حالی است که خود 
شریک  همراه  به  ایرانی  تولید  و  اکتشاف  )شرکت  پیمانکار 
خارجی( نیز مالکیتی بر دارایی های طرح ندارند و صرفاً به عنوان 
پیمانکار شرکت ملی نفت با اجرای پروژه، محق به دریافت اصل 
سرمایه گذاری و دستمزد خود می شود و سهامداران صندوق 
نخواهند  آورده شان  وثیقه  به عنوان  دارایی  اول  روز  از  پروژه 
داشت. تامین مالی از طریق انتشار اوراق سهام یعنی افزایش 
سرمایه یا عرضه اولیه شرکت پروژه که به دلیل اثر کمرنگ شدن 
مشهود  دارایی  نبود  همچنین  و  شرکت  اصلی  سهامداران 
باارزشی در شرکت و توقع اینکه در حجم باال سرمایه گذاران 

به عایدات IPC اکتفا کنند بعید به نظر می رسد.  
یک روش دیگر برای تامین مالی سهم شریک ایرانی این 
است که شریک خارجی با توجه به فرصت مشارکت بلندمدت و 
راهبردی فی مابین آنها در قالب IPC، تامین سهم شریک داخلی 
را نیز بر عهده بگیرد. این روش در شرایط عادی بین المللی جز 
در موارد استثنایی، که تامین مالی شرکت ملی نفت یک کشور 
بخشی از الزام قراردادی بوده صورت نگرفته است. در شرایط 
 ،IPC فعلی با توجه به عدم پیش بینی این موضوع در شرایط
طبیعی است که شرکت های خارجی در مواجهه با شرکت های 

اکتشاف و تولید ایرانی با وجود حسن روابط و همکاری نزدیک 
در همه حوزه های فنی، قراردادی و... از تقبل تامین مالی سهم 

شریک داخلی سر باز می زنند. 
انتشار اوراق قرضه از روش های رایج تامین مالی در عرصه 
بین المللی است. شرکت های نفتی بین المللی با انتشار انواع 
اوراق قرضه نیازهای تامین مالی خود را برآورده می کنند. این 
روش برای شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی نیز غیرممکن 
نیست. شرکت های ایرانی  باید با بهره گیری از مشاور حرفه ای 
تامین مالی بین المللی، تهیه اسناد و مدارک مالی شرکت و طرح 
موردنظر مطابق استانداردهای بین المللی و همچنین برگزاری 
جلسات معرفی طرح4 برای سرمایه گذاران بین المللی اقدام به 
تامین مالی کنند. این روش نیز مانند بسیاری از روش های 
دیگر به دلیل نبود تجربه کافی و شرایط سیاسی حاکم بر روابط 
با ایران هزینه های غیرمترقبه و چالش های خاص خود را دارد. 
انتخاب کشور موردنظر برای انتشار اوراق، احیاناً ثبت شرکت 
ناشر اوراق به عنوان زیرمجموعه شرکت اکتشاف و تولید ایرانی 
در کشور مذکور، مالحظات مالیاتی بین المللی، تعریف رابطه 
شرکت ناشر اوراق در چارچوب IPC و مالحظات حقوقی و 
با استاندارد موردقبول  قراردادی آن، تهیه صورت های مالی 
سرمایه گذاران مثالً استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی5، 
از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. نقش 
مذاکره کنندگان حرفه ای و متخصص تامین مالی در مراحل 
مختلف انتشار این اوراق از انتخاب مشاور بین المللی گرفته 
تا نهایی کردن مشخصات اوراق و متقاعد کردن سرمایه گذاران 

برای سرمایه گذاری غیرقابل انکار خواهد بود. 
با توجه به برآورد نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دالری 
در صنعت نفت و گاز برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 
کشور و همچنین در امتداد بلندنظری وزارت نفت و هیات 
شرکت های  حضور  پیش بینی  خصوص  در  وزیران  محترم 
اکتشاف و تولید ایرانی با هدف انتقال فناوری و توانمندسازی 
این شرکت ها در مصوبه مربوط به IPC، امید است با ادامه 
حمایت های مسئوالن امر گامی موثر در راستای تامین مالی 
سهم شرکت های مذکور در IPC و عملی شدن بخش عمده ای 

از برنامه های توسعه ای کشور برداشته شود.  
پی نوشت ها:

1- Non-Operator / 2- Off-take / 3- Export Credit Agency / 

4- Roadshow / 5- IFRS
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قیمت سوخت های فسیلی و سناریوهای آژانس بین المللی انرژی

سناریوهای انرژی
 سپهر عبداهلل  پور

آژانس بین المللی انرژی: فصل اول گزارش چشم انداز انرژی 
جهان 2017 به معرفی سناریوها و قیمت حامل های انرژی 
می پردازد. در ادامه خالصه ای از چند سناریوی منتخب و 

قیمت سوخت های فسیلی می آید.
سناریوی سیاست های جدید

انجام شده  اقدامات  و  سیاست ها  نه تنها  سناریو  این 
اثرات  بلکه  می گیرد،  دربر  را  جهان  سراسر  در  دولت ها 
اجرای سیاست های اعالمی و اهداف و برنامه های رسمی 
توسط  که  ملی1  مشارکت  سند  می کند.  ارزیابی  نیز  را 
مهمی  راهنمایی های  شامل  شده  ارائه  پاریس  توافقنامه 
در خصوص این سیاست ها در کشورهای مختلف است. 
از جمله سند مشارکت ملی در  بازتاب اهداف سیاستی 
سناریوی سیاست های جدید به نحوه تحقق آنها به وسیله 
خط مشی ها و اقدامات اجرایی مشخص بستگی دارد. در 
اینجا فرض می شود که اهداف اعالم شده محقق می شوند. 
به  اعالم شده  سیاستی  اهداف  اغلب  تحقق  حال  این  با 
ارزیابی از زمینه های نهادی و محدودیت های مرتبط با آن 
در حوزه های مالی، سیاسی، قانونگذاری، بازار و زیرساخت ها 

بستگی دارد.
سناریوی سیاست های جاری

در این سناریو تنها اقدامات و اهداف سیاستی که تا نیمه 
سال 2017 مصوب شده اند در نظر گرفته می شود. عالوه بر 
این، هر جا که سیاست های موجود طیفی از خروجی ها را 
دربر می گیرند، پایین ترین هدف اعالم شده به عنوان مرجع 
در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این سناریو یک 
ارزیابی محتاطانه از نتایج اجرای سیاست های فعلی انرژی 
در غیاب سایر اقدامات اضافی از سوی دولت ها ارائه می دهد. 
بنابراین این سناریو مرجعی را در اختیار قرار می دهد که بر 
اساس آن می توان اثرات هرگونه سیاست اضافی »جدید« 

را ارزیابی کرد.

سناریوی توسعه پایدار
سناریوی توسعه پایدار برای نخستین بار در چشم انداز 
متفاوت  اساسی  رویکرد  یک  و  معرفی شده  انرژی 2017 
حالی  در  دارد.  باال  در  بحث  مورد  سناریوهای  به  نسبت 
که سناریوی سیاست های جدید و سناریوی سیاست های 
جاری با مفروضات معین درباره سیاست ها آغاز می شوند و 
به بررسی اثرات آنها بر بخش انرژی می پردازند، سناریوی 
توسعه پایدار با چشم انداز معین موردنیاز بخش انرژی آغاز 
می شود و به صورت پس نگر2 به بررسی سیاست های موردنیاز 
برای رسیدن به آن چشم انداز می پردازد. این چشم انداز آینده 
سه عنصر اصلی را شامل می شود. اول، توصیف یک مسیر 
برای دسترسی جهانی به سرویس های مدرن انرژی در سال 
2030. دوم، ترسیم تصویری از سال 2040 که در آن اهداف 
توافق پاریس لحاظ شده است. سوم، مفروض دانستن یک 
کاهش بزرگ در آالینده های مرتبط با بخش انرژی، شامل 
بهبود در کیفیت هوا در سطح جهان و به تبع آن کاهش در 

مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا.
به کار گرفته شده در سناریوی  رویکرد روش شناسی 
انرژی  به  بر دسترسی جهانی  اول  گام  در  پایدار  توسعه 
برای  پایدار  فناوری های کم کربن یک مسیر  دارد.  تاکید 
در  مثال  عنوان  به  می کنند.  فراهم  انرژی  به  دستیابی 
حال حاضر راهکارهای غیرمتمرکز انرژی مانند شبکه های 
هوشمند، ارزان تر از توسعه شبکه هستند. عالوه بر این در 
سناریوی توسعه پایدار همه فناوری ها و سوخت ها از جمله 
سوخت های فسیلی به عنوان راه حلی برای دسترسی به 

انرژی در نظر گرفته شده است.
سایر سناریوها و موارد

سایر سناریوها و مواردی که در این گزارش به آنها اشاره 
شده عبارتند از:

 سناریوی انتقال سریع تر: این سناریو که در سال 2017 
توسعه داده شده است، یک نقشه راه برای دستیابی به 
صفرشدن انتشار آالینده ها در بخش انرژی در سال 2060 
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ترسیم می کند.
 قیمت پایین نفت: این مورد به شرایطی اشاره دارد که 

در آن نفت در طوالنی مدت در قیمت پایین باقی می ماند.
 سناریوی 450: این سناریو برای چشم انداز 2017 توسعه 
داده نشده اما یکی از اصلی ترین سناریوهای کربن زدایی در 

سایر گزارش های اخیر چشم انداز انرژی است.
 سناریوی هوای پاک: این سناریو که در سری گزارش های 
چشم انداز انرژی 2016 معرفی شد، یک استراتژی مبتنی 
سیاست های  و  فناوری ها  پایه  بر  و  هزینه  بهره وری  بر 
موجود معرفی می کند که بر اساس آن میزان آالیندگی 
بخش انرژی در سال 2040 به کمتر از نصف سناریوی 

سیاست های جدید کاهش پیدا می کند.
قیمت نفت

قیمت های بلندمدت نفت در همه سناریوهای چشم انداز 
است.  کمتر  گذشته  سال  چشم انداز  گزارش  از   2017
یک  اول،  می دهد:  نشان  را  عمده  مولفه  سه  تغییر  این 
بازنگری قابل توجه در برآورد ذخایر نفت شیل و میعانات 
گازی آمریکا که در گزارش امسال نسبت به سال گذشته 
هنوز  حال  این  با  می دهد.  نشان  را  افزایش 30درصدی 
عدم قطعیت هایی در این برآوردها وجود دارد. دوم، کاهش 
در چشم انداز هزینه های پروژه های باالدستی که به معنای 
افزایش عرضه نفت خام در بازار و کاهش قیمت است. سوم، 
افزایش سهم سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سمت عرضه.

در سناریوی سیاست های جاری و سناریوی سیاست های 
جدید قیمت نفت تا سال 2040 افزایش خواهد یافت. یکی 
از دالیل این افزایش، چالش های موجود در توسعه مخازن 
آب های  در  نفتی  میدان های  مانند  جدید  هیدروکربنی 
عمیق است که به رغم پیشرفت های فناوری باعث افزایش 
هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت ها در بازارهای 
جهانی خواهد شد. در سناریوی توسعه پایدار، پویایی های 
بازار و روندهای قیمتی کامالً متفاوت هستند. در این سناریو 
پایداری نفت شیل آمریکا باعث می شود که تا قبل از نقطه 
اوج تقاضا در 2020 مفروضات سناریوی سیاست های جدید 
به واقعیت تبدیل نشود. این باعث می شود که قیمت نفت در 

حالت »پایین برای همیشه« باقی بمانند.
قیمت های گاز طبیعی

مانند نفت، قیمت های گاز طبیعی نیز نسبت به گزارش 

سال گذشته پایین تر هستند. با وجود این برخالف نفت 
برای گاز طبیعی قیمت جهانی واحدی وجود ندارد. روند 
قیمت گاز طبیعی در آمریکای شمالی یک نقش حیاتی در 
شکل دهی به قیمت جهانی مورد استفاده در این گزارش 
بازی می کند، به این ترتیب که قیمت هنری هاب3 به عنوان 
مرجع مورد استفاده می گیرد. در پیش بینی ها بازار گاز به 
عنوان یک بازار جهانی در نظر گرفته می شود که در آن 
تجارت جهانی گاز بین هر منطقه بر اساس سیگنال های 
قیمتی شکل می گیرد و تعادل عرضه و تقاضا را در هر 
منطقه برقرار می کند. در این مدل تفاوت قیمت های مناطق 

تنها هزینه انتقال گاز بین هر منطقه را نشان می دهد.
فرصت های سودآور صادرات گاز طبیعی از آمریکا به 
بازار  می شود.  محدود  جهانی  بازار  در  عرضه  مازاد  دلیل 
در 2020 به تعادل جدید می رسد و قیمت های متوسط 
 BTU وارداتی اروپا حدود چهار دالر به ازای هر میلیون
سناریوها  تمام  در  هنری هاب  قیمت  از  که  بود  خواهد 
بیشتر است و هزینه های تحویل گاز ترمینال های صادراتی 
آمریکا، حمل ونقل و مایع سازی را نشان می دهد. در آسیا نیز 

قیمت گذاری مبتنی بر قیمت نفت همچنان معتبر است.
قیمت  زغال سنگ

عملیات  شرایط  سخت ترشدن  بلندمدت،  در 
زمین شناسی، افت کیفیت زغال سنگ در مناطق معدنی که 
هم اکنون تحت بهره برداری هستند و فاصله طوالنی تر حمل 
مواد معدنی از مناطق جدید باعث افزایش مالیم قیمت 
زغال سنگ خواهد شد. همچنین هزینه های معدن مانند 
مواد منفجره و سوخت نیز در حال افزایش است که باعث 
فشار بر قیمت خواهد شد. در سال 2040 قیمت زغال سنگ 
چین در حدود 90 دالر بر هر تن خواهد بود، در همین حال 
قیمت ها در ژاپن و اتحادیه اروپا به 87 دالر بر تن و 82 دالر 
بر تن خواهد رسید. اگرچه واردات زغال سنگ چین در طول 
دوره چشم انداز کاهش خواهد یافت، فرصت های آربیتراژ 
بین زغال سنگ داخلی و زغال سنگ وارداتی به عنوان یک 

مولفه کلیدی در قیمت گذاری باقی می ماند. 
پی نوشت ها:

1- Nationally Determined Contributions

2- Backward

3- Henry Hub
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تحوالت سیاست گذاری در بخش انرژی مکزیک 

در پی آزادسازی
 محمد علی نژاد

پالتس: تغییرات بازار آزاد در طیف وسیعی از صنعت انرژی 
مکزیک صورت گرفته و در حال دگرگون ساختن صنایع 
باالدستی، میان دستی و پایین دستی بخش های نفت، گاز 
طبیعی و برق این کشور است. سه سال و نیم از زمانی که 
دولت مکزیک تحت ریاست جمهوری انریکه پنا نیتو وعده 
اصالح سه اصل از قانون اساسی را داد می گذرد، اما سال 
2018 نشان خواهد داد که مکزیک تا چه حد توانسته 
در از بین بردن انحصار دولت و ایجاد شرایط بازار باز موفق 
باشد. رئیس جمهور قانون اصالحات انرژی را در تاریخ 20 
دسامبر 2013 امضا کرد و هشت ماه بعد در آگوست 2014 
دور دوم اصالحات را با تصویب 9 قانون جدید و اصالح 
ساختاری 12 قانون موجود به اجرا درآورد. از مهم ترین 
تغییرات ایجاد شده در قانون، اجازه دادن به سرمایه گذاران 
خصوصی داخلی و خارجی برای حضور فعال در بخش های 
نفت، گاز و نیرو و پایان دادن به انحصار 76 ساله شرکت 
ملی نفت مکزیک )پمکس( بود که حق انحصاری اکتشاف، 
تولید، فرآیند، پاالیش و تجاری سازی مواد هیدروکربنی را 
از زمان ملی شدن صنعت نفت به وسیله رئیس جمهور الزارو 

کاردناس در سال 1938 در اختیار داشت.
نفت

کاهش تولید نفت مکزیک اثر مستقیم چشمگیری 
بر تامین مالی عمومی این کشور داشته است. تنها پنج 
سال پیش، درآمد مالی وابسته به نفت تقریباً 40 درصد 
از کل درآمد دولت بود اما امروز سهم درآمدهای نفتی 
15 درصد کاهش داشته است. واکنش دولت به کاهش 
درآمدهای نفتی کاهش هزینه های عمومی بود به طوری 
مجموع 30  در  گذشته  سال  پنج  در  هزینه ها  این  که 
درصد کاهش داشته است. در نتیجه، بسیاری از پروژه های 
بزرگ )عمدتاً مربوط به بخش حمل ونقل( لغو شد. کاهش 
افت 0/3درصدی  موجب  تنهایی  به  عمومی  هزینه های 

میانگین رشد ساالنه GDP مکزیک در سه سال گذشته 
شده و در نتیجه مکزیک به منظور معکوس کردن روند 
نزولی تولید نفت و تقویت رشد به آزادسازی بازار انرژی 
این کشور روی آورده است. تولید نفت مکزیک در ماه می 
به روزانه دو میلیون بشکه در روز رسید که بسیار پایین تر از 
تولید 3/4 میلیون بشکه ای در روز این کشور در سال 2004 
بوده است. جایگاه مالی ضعیف پمکس مانع از این شد که 
این شرکت سرمایه گذاری های مورد نیاز را برای افزایش 
تولید نفت خام یا دست کم کندکردن سرعت کاهش تولید 
انجام دهد. مهم ترین عامل کاهش تولید را می توان افت 
تولید »مجموعه کانتارل«، بزرگ ترین میدان نفتی مکزیک، 
دانست که نزدیک به 60 درصد از کل تولید نفت این کشور 
را در سال 2004 تشکیل می داد. تولید کنونی این میدان 
تنها اندکی بیشتر از 100 هزار بشکه در روز است که تنها 
شش درصد از کل تولید نفت مکزیک را شامل می شود. 
بر اساس گزارش کمیسیون ملی هیدروکربن ها مخازن 
نفتی اثبات شده مکزیک در پنج سال گذشته نزدیک به 50 
درصد کاهش یافته و در اول ژانویه 2017 به هفت میلیارد 

بشکه رسیده است.
به منظور معکوس کردن روند اکتشاف و تولید، تا به 
امروز، هفت مناقصه منابع گاز و صنایع باالدستی نفت در 
مکزیک برگزار شده که شامل سه منطقه پوشش داده شده 
در  پروژه  یک  مکزیک،  خلیج  کم عمق  آب های  در 
آب های عمیق خلیج و سه پروژه در خشکی بوده است. 
همچنین توافقی میان شرکت های خصوصی و پمکس 
برای توسعه میادین واقع در آب های عمیق و نقاط دیگر 
دنبال  به  مکزیک  دیگر  سوی  از  است.  رسیده  امضا  به 
پاالیش شده  پتروشیمی  فرآورده های  بخش  بازگشایی 
مختص خود، رقابتی کردن بازار گازوئیل و بنزین، واردات 
و همچنین پایان دادن به محدودیت قیمت خرده فروشی 
با  دارد  انتظار  مکزیک  انرژی  نظارت  کمیسیون  است. 
پمپ بنزین های  تعداد  میلیارد دالری   12 سرمایه گذاری 
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مکزیک از سطح 11 هزار و 500 جایگاهی کنونی به 23 
هزار جایگاه در سال 2022 برسد. در بخش میان دستی، 
پمکس مناقصه هایی را برای استفاده از ذخایر و خطوط لوله 
فرآورده های پاالیشگاهی آغاز کرده که شرکت های خارجی 
نیز می توانند در آن رقابت کنند. با این حال، کشور به 
ظرفیت بیشتری برای برطرف کردن تقاضا نیاز دارد. این در 
حالی است که پروژه های ذخیره سازی، ترمینال های ریلی و 
خطوط انتقال سوخت جدیدی به ارزش چهار میلیارد دالر 

پیشنهاد شده اند.
گاز

تولید گاز طبیعی مکزیک با رسیدن به 5/1 میلیارد 
فوت مکعب در روز در سال 2010 به اوج خود رسید اما 
روند نزولی تولید باعث شد تا در سال جاری این کشور 
روزانه 3/2 میلیارد فوت مکعب گاز تولید کند و مجبور شود 
برای برطرف کردن تقاضا به واردات LNG و خطوط گاز 
آمریکا روی آورد. در بازار گاز طبیعی، تغییرات اخیر شامل 
جداسازی عرضه گاز و قراردادهای حمل ونقل در ژوئیه و 
حذف سقف قیمت گاز طبیعی بوده که موجب شده بازار 
آزاد، قیمت گاز طبیعی را در سراسر کشور تعیین کند. این 
آزادسازی قیمت ها به دنبال مناقصه های برخی از ظرفیت 
خطوط لوله گاز طبیعی در مکزیک و مرز این کشور با 
آمریکا انجام گرفت. انتظار می رود تخصیص قراردادهای گاز 
طبیعی پمکس در سه فاز و حداکثر در یک بازه زمانی 
چهارساله انجام گیرد. پمکس نزدیک 70 درصد از کل 
حجم گاز طبیعی را به همراه فعالیت های بازاریابی کنونی 
خود را در اختیار شخص ثالث قرار خواهد داد. خریداران 
این انتخاب را خواهند داشت که به عنوان تامین کننده گاز 
با پمکس همکاری کنند؛ موضوعی که منجر به مهاجرت 
آهسته تر آنها به بازارهایی می شود که دارای محدودیت های 
گاز  بازار  بیشتر  توسعه  با  هستند.  نااطمینانی  و  عرضه 
مکزیک در سال های آینده، انتظار می رود مراکز معامالتی 
جدیدی با سیستم قیمت گذاری شفاف شکل بگیرند. به 
نظر می رسد برخی از مراکز مهم تجارت گاز در مناطق 
غربی و مرکزی شبه جزیره یوکاتان تشکیل شوند. با این 
حال، در بازار گاز مکزیک چالش های بسیار مهمی وجود 
دارد. نبود بازار ثانویه برای ظرفیت حمل ونقل مانع مهمی 
است که می تواند توسعه بازار گاز را متوقف کند. شواهد 

است  نشان می دهد که در کوتاه مدت مشتریان ممکن 
نسبت به تعویض شرکت عرضه کننده گاز خود از پمکس به 
شرکتی دیگر تمایلی نداشته باشند. با وجود این، خریداران 
صنعتی نگران این هستند که افزایش سقف قیمتی می تواند 
موجب افزایش قیمت در بخش هایی از کشور شود که با 

محدودیت عرضه مواجه هستند.
نیرو

در حالی که سال 2016 با اصالحاتی در نیروگاه های 
ملی مکزیک آغاز شد، بازار نیروی این کشور در سال 
2017 به سیر تکاملی سریع خود برای رقابتی شد ن بازار 
ادامه داد. در این بخش در سال 2016 شرکت خدمات 
نیروی دولتی کمیسیون برق فدرال، به شش شرکت 
صورت  به  خود  و  شد  تفکیک  مستقل  نیروی  تولید 
جداگانه شرکت های انتقال نیرو، توزیع و بازاریابی ایجاد 
 SENER مهندسی  شرکت  گذشته،  ماه   18 در  کرد. 
گام های مهمی را در گذار به بازار نیروی رقابتی برداشت 
که تحت مدیریت مرکز ملی کنترل انرژی بود. بازارهای 
خدمات وابسته و عمده فروشی نیز سال گذشته راه اندازی 
شد. CENACE همچنین دو مناقصه بلندمدت را برای 
انرژی های تجدیدپذیر در سال 2016 برگزار کرد و به 
توسعه بیشتر مولفه های بازار در سال 2017 ادامه داد. 
نیروگاه های مستقل در حال حاضر می توانند برق را در 
شرایطی مشابه با شرکت های خدماتی دولتی در بازارهای 
این  اصالحات  برسانند.  فروش  به  عمده فروشی جدید 
بخش همچنین شامل تاسیس نخستین اپراتور سیستمی 
مستقل کشور می شود که می تواند تا زمانی که تقاضا 
برآورده شود به صورت اقتصادی نیروگاه ها را به اتمام 

برساند و قیمت لحظه ای برق را تعیین کند. 

از مهم ترین تغییرات ایجاد شده در قانون، 
اجازه دادن به سرمایه گذاران خصوصی داخلی و 
خارجی برای حضور فعال در بخش های نفت، گاز 

و نیرو و پایان دادن به انحصار 76 ساله شرکت 
ملی نفت مکزیک )پمکس( بود که حق انحصاری 
اکتشاف، تولید، فرآیند، پاالیش و تجاری سازی 

مواد هیدروکربنی را در اختیار داشت.
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فناوری و مشوق های اقتصادی برای نوآوری

شبکه های برق
آکسفورد انرژی: در حالی که اقتصاد فناوری های سبز به 
دلیل سیاستگذاری ها و مشوق های بازار به شدت در حال 
توسعه است، نوآوری در شبکه های برقی به طور کاماًل 
موضوعی  کندی  این  دارد.  کندتری  حرکت  مشهودی، 
چالش برانگیز است؛ چرا که شبکه های برق، کلید انتقال 
همراه  به  سرمایه گذاری جدی  می آیند.  شمار  به  انرژی 
نوآوری در بخش شبکه از زنجیره تامین برق، دو عامل 
مهم در افزایش استفاده از تجهیزات برقی در صنعت است. 
نوآوری شبکه برق تنها به بخش تکنولوژیک آن برنمی گردد؛ 
بلکه نوآوری در الگو های تجاری و سازمانی را نیز شامل 
می شود. همزمان با تغییرات در محیط های عملیاتی شبکه 
برق و بازتعریف نقش ها و الگو های کسب وکار شرکت های 
ذی نفغ، بسترهای عملیاتی جدیدی نیز در دسترس قرار 
می گیرند. در سطح شبکه های توزیع، جایی که بیشترین 
میزان تغییرات در حال رخ دادن است، بسترهای عملیاتی 
اصلی، به طور سنتی شامل سرمایه گذاری، عملیات شبکه به 
منظور حفظ امنیت سیستم و در نهایت مدیریت هدررفت 
عنوان  به  را  توزیع  شبکه های  سنتی،  الگوی  این  است. 
اپراتورهای شبکه توزیع یا به اختصار DNO می شناسد. با 
یکپارچه سازی منابع توزیع انرژی و نیاز به مدیریت فعال 
 DNO عملیات های شبکه، نقش شرکت های توزیع کننده از
به اپراتور سیستم توزیع یا به اختصار DSO تکامل پیدا 
کرد. تفاوت میان این دو در این است که DSO عالوه بر 
انجام وظایف DNO تعادل شبکه توزیع را برقرار می سازد 
تا تراکم لحظه ای را با استفاده از منابع با هماهنگی اپراتور 
سیستم انتقال یا TSO مدیریت کند. حرکت از DNO به 
سمت DSO نیازمند این است که شرکت های توزیع برق 
به محیط های عملیات ورود کنند که بر اساس وضعیت 
فعلی، فراتر از کسب وکار اصلی خودشان است. به عبارت 
دیگر، مشخص نیست که آیا این فعالیت ها در شرکت های 
فعلی  پارادایم  تعادل  هم خوردن  به  باعث  شبکه،  توزیع 
آنهاست یا خیر. این فعالیت ها شامل خدمات منعطفی 

مانند ذخیره سازی و پاسخگویی به نیازها، اندازه گیری های 
هوشمند، خودروهای برقی، مدیریت داده های مشتریان 
و ارتباطات مخابراتی است. در کنار این موارد، بسترهای 
عملیاتی مانند تولید و خرده فروشی زمینه هایی است که به 

طور شفاف در پارادایم فعلی نهی شده اند.
اساس سیستم توزیع

مسیرهای مختلفی برای تکامل نقش شرکت های شبکه 
برق وجود دارد. این مسئله به طور مشخص به شرکت های 
شبکه توزیع که آماده سرمایه گذاری هستند و گزینه های 
مربوط  می بینند،  خود  روی  پیش  را  مختلفی  توسعه 
می شود. برای مثال، آنها می توانند به سمت به کارگیری 
راهکارهای هوشمند در جهت بهبود بهره وری بروند یا به 
سمت تغییرات اساسی و تبدیل شدن به تسهیل گر بی طرف 

بازار با ظرفیت اپراتوری در سیستم حرکت کنند.
در سال های اخیر، عالقه فزاینده ای به بستر سیستم 
توزیع یا DSP به عنوان الگوی غالب شبکه توزیع برق در 
آینده ایجاد شده است. هدف DSP تجمیع منابع جدید و 
نوآورانه انرژی و رقابت پذیرکردن آنها با منابع سنتی انرژی 
در یک بازی برابر است. بر اساس این الگو، تامین سیم 
برق مشتریان برای شرکت های توزیع کافی نیست؛ بلکه 
آنها باید به عنوان واسطه ارتباط مشارکت کنندگان، مراکز 
کاهش هزینه نقل و انتقال، و محل تبدیل داده به اطالعات 
در راستای کمک به مشتریان و تامین کنندگان جهت ارائه یا 
دریافت خدمات به بهترین و کارآمدترین روش ممکن عمل 
کنند. تغییر الگوی کسب وکار از اپراتور شبکه به تامین کننده 
بستر ارتباطی جایگزین های بسیاری را برای پاسخ به نیاز 
ایجاد زیرساخت های فیزیکی شبکه ارائه می کند. شبکه 
به عنوان تامین کننده بستر، فرصت های کسب وکار را در 
اختیار سایر بازیگران قرار می دهد تا بدون نیاز به تملک 

دارایی های گران قیمت، خدمات خود را ارائه کنند.
در مدل بستر، سود شرکت های شبکه از واسطه گری 
می آید؛  دست  به  مصرف کنندگان  و  خرده فروشان  بین 
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مشابه با آنچه شرکت های نرم افزاری مانند اوبر برای اتصال 
کارمزد هزینه های  انجام می دهند.  و مسافران  رانندگان 
شبکه می تواند بر اساس اشتراک، نقل و انتقال، قیمت گذاری 
هزینه حاشیه ای یا قیمت گذاری پرمیوم باشد و می تواند 

به هر دو طرف تولیدکننده یا مصرف کننده تحمیل شود.
مفهوم Transactive Energy  یا همان TE نیز شبکه 
را برای استفاده بهینه از اثرات این بستر ترغیب می کند. 
اقتصادی  مشارکت  الگو های  با  مشابه   ،TE مدل  در 
کسب وکار، شرکت های توزیع و انتقال به محصوالت قابل 
اطمینان )مانند ولتاژ کمکی، برق اضطراری و خدمات 
کمکی( دسترسی دارند. واژه »Transactive « نشانگر این 
است که تصمیمات بر اساس ارزش گرفته می شوند. این 
مدل به نفوذ باالی فناوری های ارتباطی وابستگی دارد. 
تقاضا برای تبادالت در حال و آینده، مکان ها و برنامه های 
سرمایه گذاری منابع توزیع انرژی را تعیین می کند. اجرای 
مدل بستر در سایر کسب وکارها به مراتب آسان تر از شبکه 
برق است؛ چرا که بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی 
نیازمند سرمایه گذاری بزرگ نیستند و از طریق سیستم 

قانونی در محیط فیزیکی یا مجازی محدود نمی شوند. 
با نیم نگاهی به آینده، متوجه ابهامات زیاد در خصوص 
الگوی کسب وکار شرکت های  نقش، ساختار سازمانی و 
شبکه برق می شویم. برای مثال، مشخص نیست که آیا باید 
اپراتوری شرکت های توزیع از طریق شرکت ثالث مستقلی 
انجام گیرد یا مالکان همانند گذشته باید نقش اپراتوری 
 را نیز ایفا کنند. عالوه بر این، پیشنهادهایی برای تبدیل

DSOها به سازمان های غیرانتفاعی وجود دارد که در تضاد 

با ساختار انتفاعی فعلی آنها است.
بازارهای  انطباق  الگوی درآمدی، به رغم  در خصوص 
استراتژی های کسب درآمد مرسوم،  از  با بسیاری  بستر 
 هنوز مشخص نیست که کدام الگو بهترین کارایی را برای

DSOها دارد. بسیاری از بازارهای موفق بستر، هزینه ها را 

بین هر دو طرف تقسیم می کنند؛ با این حال، به دلیل 
برای  تامین کنندگان  خانگی،  برق  اندک  بسیار  سهم 
این،  بر  عالوه  می شوند.  مشکل  دچار  هزینه ها  جبران 
مدل بستر زمانی رشد می کند و سودده می شود که تعداد 
استفاده کنندگان نیز افزایش یابد. با این حال، شبکه ها بر 
اساس نوع خدمت قابل عرضه، محدود می شوند. این بدان 

معناست که بسترها نمی توانند از خارج محدوده تعیین شده 
مشتری جذب کنند.

در خصوص محصوالت و خدمات قابل ارائه در بسترها، 
انعطاف زیادی وجود دارد. این محصوالت می توانند از انرژی 
مرسوم فعلی تا محصوالت مختص توزیع باشند. همچنین 
امکان ارائه خدمات ویژه مانند مدیریت ریسک و برنامه های 
نرم افزاری جهت تصمیم گیری برای مصرف انرژی به جای 
این  از  استفاده  چگونگی  حال،  این  با  دارد.  وجود  افراد 
خدمات و اینکه آیا سوددهی آنها پاسخگوی هزینه های 
عملیاتی و تعمیر و نگهداری آنها خواهد بود یا خیر، ابهاماتی 
است که به بررسی بیشتر نیاز دارد. در نهایت، پرسش های 
حائز اهمیتی درباره نحوه تعامل بین الگوی بازار در سطح 
توزیع با سیستم برق رسانی فعلی در راستای جلوگیری از 
تعارضات عملیاتی مالی و فیزیکی نیازمند پاسخگویی است.

دارد  وجود  دنیا  در  پروژه  تعدادی  حاضر،  حال  در 
که بازارهای بستر توزیع را با هدف درک بهتر از مفهوم 
بستر و پاسخگویی به پرسش هایی که گفته شد بررسی 
می کنند. یکی از این پروژه ها در نیویورک آمریکا در حال 
انجام است که در حال آزمایش DSP تحت شرایط تحول 
چشم انداز انرژی است. در نهایت، مفهوم TE در پروژه های 
پایلوت مختلف در دنیا در حال بررسی است. برای مثال، 
پروژه شهر سازگار با برق در هلند، سیستم شبکه هوشمند 
یکپارچه برق در شهر خرونینخن، 25 خانه را به ژنراتورهای 
انرژی تجدیدپذیر، خودروهای برقی، تجهیزات هوشمند 
و... متصل می سازد. به طور خالصه، این قدم های کوچک 
نوید تحوالت بزرگی را در آینده سیستم توزیع برق داده 
و اهمیت نوآوری را نه تنها از بعد تکنولوژیک، بلکه از بعد 

الگوی کسب وکار یادآور می شود. 

تغییر الگوی کسب وکار از اپراتور شبکه به 
تامین کننده بستر ارتباطی جایگزین های بسیاری 
را برای پاسخ به نیاز ایجاد زیرساخت های فیزیکی 
شبکه ارائه می کند. شبکه به عنوان تامین کننده 
بستر، فرصت های کسب وکار را در اختیار سایر 

بازیگران قرار می دهد تا بدون نیاز به تملک 
دارایی های گران قیمت، خدمات خود را ارائه کنند.
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افت روزافزون قیمت انرژی بادی و خورشیدی برای تولید برق

تجدیدپذیر و ارزان
 محسن شجاعی

پالتس: انرژی بادی و خورشیدی برای تولید برق ارزان تر 
از سوخت های فسیلی است. بر اساس مطالعه جدید بانک 
سرمایه گذاری الزارد، موقعیت مناسبی برای شتاب بیشتر 
گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر برای پاسخ به افزایش 
تقاضای برق وجود دارد. مطالعه هزینه هم تراز شده انرژی 
انرژی  در سال 2017  که  می دهد  نشان  الزارد  از سوی 
بادی با 45 دالر در مگاوات ساعت ارزان ترین منبع برای 
تولید برق است؛ مبلغی حدود 15 دالر ارزان تر از هزینه 
تولید در توربین های گازی با سیکل ترکیبی و کمتر از 
نصف هزینه تولید برق با سوخت زغال سنگ. هزینه انرژی 
خورشیدی در مقیاس یوتیلیتی کاهش یافته و به 50 دالر 
در مگاوات ساعت رسیده است. این پژوهش نشان می دهد 
هزینه های تجدیدپذیرها کاهش پیدا کرده، اما با این حال 
خبر خوبی برای انرژی هسته ای وجود ندارد. طبق گزارش 
الزارد، هزینه های تولید برق با انرژی هسته ای 20 درصد 
باالتر از سطح سال 2009 و 148 دالر در مگاوات ساعت 
است و این موجب شده که سه برابر گران تر از انرژی بادی 
باشد. مطالعات هزینه هم تراز شده قطعی و مستقیماً قابل 
مقایسه نیستند و بستگی به مفروضاتی دارد؛ مانند هزینه 
آینده. هزینه  در  قیمت های سوخت  انتظارات  و  سرمایه 
تولید برق به ویژه در مورد تجدیدپذیرها تحت تاثیر مکان 
است. مثالً کاهش هزینه های انرژی خورشیدی متاثر از 
تابش  با  و مناطق دیگر  اخیر در خاورمیانه  مناقصه های 
برای فتوولتاییک خورشیدی در  باالست. رقم مناقصه ها 
مقیاس یوتیلیتی در سال جاری 30 دالر در مگاوات ساعت 
یا کمتر است اما این مناقصه ها هنوز در مناطق شمالی 

نمی توانند انجام شوند.
مقررات، کلید فناوری

آنچه توجه سیاستگذاران و توسعه دهندگان را جلب کرده 
عوامل اصلی این روندها و چشم انداز کاهش هزینه های آینده 

است. در اینجا سه عامل کلیدی عبارتند از: فناوری، مقررات 
و قابلیت اجرا برای ساخت انبوه. 

پس از فاجعه فوکوشیما ژاپن در سال 2011، انرژی 
هسته ای مشمول افزایش محدودیت استانداردهای ایمنی 
به  شد. طرح های رآکتورهای جدید پیچیده تر هستند و 
نظر می رسد استانداردسازی به فراموشی سپرده شده است. 
فناوری هسته ای به دلیل اینکه شکل خطرناکی از تولید 
برق است باید به طور مداوم با روندهای ایمنی و رگوالتوری 
سازگار باشد. این باعث افزایش هزینه های سرمایه ای می شود 
انجام  دیگر  از طریق  هزینه  کاهش  که  معناست  بدان  و 

می پذیرد. 
کمتر  مقدار  به  و  زغال سنگ  سوخت  با  نیروگاه های 
نیروگاه های با سوخت گاز دارای محدودیت های رگوالتوری 
ویژه هستند که این محدودیت ها برای کاهش آلودگی هوا و 
انتشار کربن دی اکسید طراحی شده است. نیروگاه های مدرن 
برق با سوخت زغال سنگ بسیار کارآمدتر از کارخانه های 
ساخته شده در 20 سال گذشته هستند، اما هزینه ساخت 

آنها باالست و استانداردهای انتشار آالینده های باالیی دارد.
کاهش هزینه های انرژی خورشیدی

مسیر هزینه های آینده انرژی بادی روشن است. با وجود 
این انرژی خورشیدی آینده درخشان تری دارد و در هشت 
سال گذشته 72 درصد هزینه های خود را کاهش داده است. 
پنل های خورشیدی برخالف توربین بادی ویجت هستند. 
آنها بیشتر از اقتصادهای مقیاس ساخت انبوه سود می برند 
و به راحتی امکان حمل دارند، بنابراین می توانند در مراکز 
ساخت کم هزینه جهان تولید شوند. اینها همه ویژگی های 

مشترک با باتری های لیتیوم-یون است. 
مطالعات هزینه هم تراز شده انرژی الزارد چه چیزی را 
نشان خواهد داد؟ انرژی خورشیدی از باد پیشی می گیرد 
و به ارزان ترین منبع تولید برق تبدیل می شود، انرژی های 
و  گاز  آیا  و  بزرگ تر خواهند شد  و هسته ای  تجدیدپذیر 

زغال سنگ با همین روند پیش می رود؟ 
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کاهش تقاضای جهانی زغال سنگ برای دومین سال متوالی

رکود سیاه
آژانس بین المللی انرژی: تقاضای جهانی زغال سنگ در سال 
2016 برای دومین سال متوالی کاهش یافت و به رکورد 
سقوط دوساله اوایل دهه 90 میالدی نزدیک شد. تقاضای 
افتی 1/9درصدی  با  در سال 2016  زغال سنگ  جهانی 
به 5357 میلیون تن رسید. این در حالی بود که کاهش 
قیمت گاز، بهبود بهره وری انرژی و اوج گیری انرژی های 
تجدیدپذیر دالیل کاهش شدید مصرف زغال سنگ بود. 
افت 4/2درصدی تقاضای زغال سنگ از سال 2014 تقریباً 
برابر با نرخ کاهش تقاضایی بوده که از سال 1990 تا 1992 
گریبانگیر این صنعت بوده است. در سال 2016، افزایش 
مصرف زغال سنگ در هند و دیگر کشورهای آسیایی نیز 
نتوانسته افت شدید تقاضا در آمریکا، چین و بریتانیا را 

جبران کند. 
پیش بینی می شود سهم زغال سنگ در مصرف جهانی 
انرژی از 27 درصد در سال 2016 به 26 درصد در سال 
2022 کاهش پیدا کند که ناشی از رشد تقاضای ضعیف در 
مقایسه با سوخت های دیگر خواهد بود. تقاضای زغال سنگ 
تا سال 2022 در هند، جنوب شرق آسیا و چین رشد 
جهانی  تقاضای  روندی  چنین  نتیجه  در  کرد.  خواهد 
زغال سنگ در سال 2022 به 5530 میلیون تن خواهد 
رسید که تنها اندکی بیشتر از سطح کنونی خواهد بود. با 
این حال تولید برق از زغال سنگ در بازه زمانی 2016 تا 
2022 ساالنه 1/2 درصد رشد خواهد داشت. در اروپا نیز 
آینده زغال سنگ به شدت وابسته به لهستان و آلمان خواهد 
بود. دو کشوری که در مجموع بیش از نیمی از زغال سنگ 
مصرفی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند. با توجه به 
ذخایر وسیع در میدان زغال سنگ تار و کمبود شدید انرژی، 
پاکستان شاهد رشد واردات و تولید داخلی زغال سنگ 
برای تامین برق در سال های آینده خواهد بود. پیش بینی 
می شود تقاضای زغال سنگ پاکستان در بازه زمانی 2016 
تا 2022 تقریباً چهار برابر شود؛ این در حالی است که نیمی 
از میزان مصرف زغال سنگ این کشور از طریق واردات 

تامین خواهد شد. بنگالدش، مصر و امارات متحده عربی 
نیز روندی صعودی در تقاضای زغال سنگ خواهند داشت. 
با این حال سهم این کشورها در مصرف جهانی زغال سنگ 
بسیار ناچیز خواهد بود به طوری که دو کشور بنگالدش و 
پاکستان در مجموع حدود پنج درصد از مصرف زغال سنگ 

هند را در سال 2022 خواهند داشت.
تنگنای بازار چین و برخی حوادث در سمت عرضه 
موجب افزایش قیمت زغال سنگ در سال 2017 شد. در 
سه ماه نخست سال 2017 قیمت زغال سنگ حرارتی به 
70 دالر به ازای هر تن سقوط کرد. از آن به بعد رشد 
تقاضای نیرو در چین و مسائل مربوط به عرضه این کاالی 
اساسی از سوی برخی صادرکنندگان موجب شد قیمت 
هر تن زغال سنگ در سپتامبر 2017 از مرز 95 دالر نیز 
عبور کند. با این حال تغییرات در چین و شرایط اقتصادی 
و سیاسی موجب ایجاد نوساناتی در بازارهای زغال سنگ 
شد و اختالل در عرضه این نوسانات را تشدید کرد. به نظر 
می رسد توجه ویژه اندونزی به بازار داخلی، محدودیت های 
کشورهای  در  دیگر  مسائل  و  چین  در  تولید  افزایش 
صادرکننده از یک سو و بالتکلیفی های موجود در سطوح 
واردات کشورهای متقاضی زغال سنگ نظیر چین، هند، 

کره و ژاپن از سوی دیگر بر نوسانات قیمتی بیفزاید. 
معادن  در  سرمایه گذاری  قیمت ها،  افزایش  وجود  با 
فرمان  دیگر  سوی  از  است.  یافته  کاهش  زغال سنگ 
نخست وزیر چین برای »آبی کردن دوباره آسمان« موجب 
شده با وجود افزایش تولید برق از سوختن زغال سنگ، 
تقاضای چین برای زغال سنگ در سال 2016 کاهش پیدا 
کند. از سوی دیگر با وجود رشد سریع مقبولیت انرژی های 
تجدیدپذیر در هند، میزان مصرف زغال سنگ در این کشور 
همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که صنعت 
زغال سنگ در آمریکا نیز سال درخشانی را در 2017 به 
فدرال  دولت  سوی  از  انجام شده  اقدامات  و  رساند  ثبت 

خوش بینی هایی را در این بخش ایجاد کرده است. 
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پروژه ها و ظرفیت های اکتشاف و تولید نفت عراق

پتانسیل های رشد
 نسیم عالیی

بیزینس مانیتور اینترنشال: عراق پس از عربستان، ونزوئال، 
کانادا و ایران دارای پنجمین ذخایر اثبات شده بزرگ جهان 
است. این کشور در سال 2017 حجم ذخایر قابل استحصال 
خود را از 143 میلیارد بشکه به 153/1 میلیارد بشکه افزایش 
داد. این در حالی است که بهبود تکنولوژی های برداشت از 
قابل  ذخایر  حجم  افزایش  موجب  دریا  آب  تزریق  جمله 
منابع  آمار  اساس  بر  شد.  خواهد  آینده  در  آن  استحصال 
متوسط 4/48  به طور  عراق  در سال 2017  اوپک،  ثانویه 
این حال  با  است.  تولید کرده  نفت  روز  در  بشکه  میلیون 
آمار مصرف داخلی و صادرات نفت نشان می دهد تولید نفت 
این کشور حدود 4/53 میلیون بشکه در روز بوده است. با 
فرض سرمایه گذاری های جدید، ظرفیت تولید عراق در سال 
2018 به پنج میلیون بشکه در روز خواهد رسید، با این حال 
ریسک هایی رشد تولید این کشور را در آینده تهدید می کند.

ظرفیت های تولید و صادرات
به دنبال تمدید توافق اوپک تا پایان سال 2018، پیش بینی 
می شود تولید نفت عراق در این سال به طور متوسط حدود 
4/58 میلیون بشکه در روز باشد. این در حالی است که بر 
اساس توافق اوپک این کشور باید تولیدات خود را در سطح 
4/351 میلیون بشکه در روز نگه دارد. اما به دلیل بهبود تقاضا 
به خصوص در تابستان، پیش بینی می شود تولیدات این کشور 
تا حدودی افزایش پیدا کرده و متوسط پایبندی آن به توافق 

در سال 2018 ضعیف تر از سال گذشته خواهد بود. 
در کنار رشد تولید، واردات گاز از ایران به کاهش مصرف 
داخلی این کشور منجر شده و به افزایش صادرات نفت عراق 
کمک خواهد کرد. صادرات نفت از بصره در سه ماه سوم 3/24 
میلیون بشکه در روز بوده، اما به دنبال کاهش صادرات از 
شمال عراق، در دسامبر سال 2017 افزایش یافته به 3/535 
کرکوک  از  صادرات  است.  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون 
شفافیت کمتری دارد اما برآوردها از متوسط 536 هزار بشکه 

در روز پیش از آغاز درگیری ها خبر می دهد. صادرات این 
منطقه در ماه های اخیر به حدود 275 هزار بشکه در روز 

کاهش یافته است.
پروژه های در دست اجرا

امسال میدان های اصلی عراق به فعالیت خود برای افزایش 
ادامه می دهند. فاز سوم توسعه میدان نفتی حلفایا  تولید 
توسط پتروچاینا آغاز شده و پیش بینی می شود تولید از این 
میدان به 400 هزار بشکه در روز در سال 2018 برسد. انی 
نیز یک واحد تزریق آب ساخته است و قصد دارد برای افزایش 

تولید از میدان زبیر یک واحد تصفیه جدید بسازد.
با وجود اینکه شل اعالم کرده به دنبال خروج از میدان 
نفتی مجنون است، اما در اوایل سال 2017 هالیبرتون را برای 
حفر 30 حلقه چاه برای دست یافتن به تولید 180 هزار بشکه 
در روز در فاز دوم توسعه این میدان به کار گرفت. با این حال، 
به دلیل توافق اوپک، سرنوشت پیشرفت این پروژه مشخص 

نیست.
لرزه نگاری  نتیجه  مشخص شدن  از  پس  اویل  لوک 
سه بعدی در حال ارائه طرح توسعه میدان نفتی قرنه غربی 
است. بی پی در ژانویه 2017 تعمیر و نگهداری میدان رمیله 
را به پایان رساند و حاال آماده تولید روزانه 1/5 میلیون بشکه 

نفت از این میدان است.
ظرفیت های اکتشاف

از لحاظ موقعیت جغرافیایی میادین نفت و گاز عراق را 
می توان به مناطق زیر تقسیم کرد.

از میدان های بزرگ  تولیدی عراق  بیشتر نفت  جنوب: 
این ناحیه یعنی رمیله، مجنون، زبیر، قرنه غربی، حلفایا و نهر 
عمران تولید می شود. بخش مهمی از برنامه افزایش تولید 
عراق قرار است در فازهای بعدی توسعه این میادین اتفاق 
افتد. قسمت جنوبی عراق به خوبی مورد بررسی قرار گرفته 
است، از این رو ظرفیت کمتری برای اکتشاف در این منطقه 
وجود دارد. دور پنجم مناقصه های عراق بر سر 9 میدان نفتی 

در نقاط مرزی جنوب این کشور است.
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غرب و مرکز: عراق مرکزی نیز دارای یک میدان نفتی 
بزرگ در شرق بغداد است. همچنین میادین کوچکی نیز 
در این منطقه کشف شده است. مانند جنوب عراق، منطقه 
مرکزی به خوبی مورد اکتشاف قرار گرفته و به احتمال زیاد 
محل بسیاری از پروژه های توسعه  ای خواهد بود. لوک اویل در 
بلوک 10 منطقه اریکو-1 چاه اکتشافی حفر کرده اما تاکنون 

هیچ برآورد حجمی را منتشر نکرده است.
به دلیل مشکالت امنیتی، پروژه های غرب عراق شرایط 
بسیار بدی دارد. به نظر می رسد این منطقه گاز بیشتری 
نسبت به نفت داشته باشد که می تواند به اقتصاد عراق به 
خوبی کمک کند. اما تا زمانی که مشکالت و ناامنی در سوریه 
و غرب عراق کامالً رفع نشود، بعید است که هیچ عملیات 
مشکالت   این  و حل  شود  انجام  منطقه  این  در  اکتشافی 

احتماالً چندین سال زمان می برد.
تملک  در  عراق  امنیتی  نیروهای  اقدام  کردستان: 
دولت  مالی  تامین  برای  که  کردستان  دولت  دارایی های 
منطقه  در  اکتشاف  چشم انداز  است،  ضروری  منطقه  این 
کردستان را تحت تاثیر قرار می دهد. تولید نفت در منطقه 
به  تنها 300 هزار بشکه در روز است که  کردستان عراق 
شکل قابل توجهی نسبت به قبل از درگیری های اخیر با 
دولت مرکزی کاهش نشان می دهد. این در حالی است که 
بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده در منطقه 
کردستان، دولت باید به طور منظم مبلغی را به شرکت های 

خارجی برای تولید نفت بپردازد.
DNO برای حفر چاه های ارزیابی در پشکبیر-3 و هاولر-1 

در اواخر سال 2017 برنامه ریزی کرده بود. وسترن زاگرس 
نیز قصد داشت در سال 2017 برای حفر چاه های توسعه ای 
جدید در کوردامیر اقدام کند. گنل انرژی نیز برای لرزه نگاری 
سه بعدی روی میدان گازی میران/بینا باوی در اواخر سال 
به  پروژه ها  این حال همه  با  بود.  برنامه ریزی کرده   2017
دلیل مشکالت مالی دولت در خطر هستند. دومین نگرانی 
در خصوص میادین کردستان به لغو بسیاری از مجوزها در 
زمین شناسی  ساختار  چراکه  بازمی گردد،  اخیر  سال  های 
میادین در کمربند زاگرس پیچیده تر از آن است که گمان 
می شد. از اوایل سال 2015 شرکت های افرن، پتروسلتیک، 
هس، شورون، گنل و گلف کیستون از موقعیت های خود خارج 
شدند. گنل همچنین برآورد خود از تولید تجمیعی میدان 

تق تق را از 683 میلیون بشکه در اواخر سال 2015 به 242 
میلیون بشکه تقلیل یافت. سپس در پایان سال 2016 مجدداً 
این مقدار به 161 میلیون بشکه تقلیل داد. در حال حاضر 
تولید در میدان تق تق کاهش یافته، اما پیش بینی می شود با 

افزایش تولید در میادین اترش و تاوکه جبران شود.
فرصت ها و تهدیدها

ضریب بازیافت در میادین نفتی عراق همچنان بسیار پایین 
بوده و این ظرفیتی را برای جذب سرمایه برای فاز دوم توسعه 
این میادین ایجاد کرده است. ذخایر عظیم دست نخورده گاز 
در این کشور موجب شده که پتانسیل عظیمی برای ساخت 
نیروگاه ها و واحدهای پتروشیمی با خوراک گاز به وجود آید. 
گازهای همراه در میادین نفتی عراق می تواند موجب افزایش 
تنوع درآمدهای این کشور شود که ظرفیتی برای صادرات به 
ترکیه به شکل خط لوله یا تولید ال ان جی ایجاد کرده است. 
صادرات نفت عراق با ریسک دست وپنجه نرم می کند، آب 
و هوای بد می تواند صادرات از جنوب عراق یعنی از بندر 
بصره را مختل کند و همچنین خط لوله کرکوک-جیهان با 
خطر حمالت تروریستی مواجه است. این موضوع در کنار 
برنامه های عراق برای افزایش تولید و صادرات، ظرفیتی را برای 
ایجاد زیرساخت های جدید صادراتی به وجود آورده است. با 
این حال قیمت پایین نفت موجب توان دولت مرکزی عراق را 
برای بازپرداخت به شرکت های نفتی کاهش می دهد. ریسک 
کشور  این  نفتی  زیرساخت های  به  ستیزه جویان  حمالت 
همچنان باقی است. سهمیه بندی اوپک نیز مانع افزایش تولید 
این کشور می شود. بازشدن مجدد پرونده اختالفات دولت 
مرکزی و دولت اقلیم کردستان بر سر سهم تولید نفت این 
منطقه در بودجه کشور تهدید دیگری است که صنعت نفت 

عراق را نشانه گرفته.
بی ام آی با وجود در نظرگرفتن ظرفیت های باالی صنعت 
نفت عراق، در خصوص رشد تولید این کشور در بلندمدت 
افزایش  از  مهمی  بخش  که  چرا  می کند.  عمل  محتاط 
تولید عراق بسته به فازهای بعدی توسعه میدان های اصلی 
فعالیت در پروژه های نفت عراق زمانی  این کشور است و 
جذابیت می یابد که قیمت نفت افزایش یابد و از بودجه های 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی حمایت کند. انتظار 
با افزایش قیمت نفت، شرکت های بزرگ نفتی به  می رود 

صنعت نفت عراق بازگردند. 
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آیا عراق دوباره موفق به جلب شرکت های خارجی می شود؟

چالش قراردادها
عراق به مدد قراردادهای خدماتی در گذشته توانست تعداد 
زیادی از شرکت های نفتی را به خود جلب کند و تولیداتش 
را در کمتر از پنج سال حدود دو میلیون بشکه در روز 
افزایش دهد. این کشور برای جذب این شرکت ها و انعقاد 
با آنها طی سال های 2009 تا 2012 چهار دور  قرارداد 
مناقصه برگزار کرد که به انعقاد 18 قرارداد از نوع خدماتی با 
شرکت های خارجی منتهی شد. عقد این قراردادها موجب 
شد که عراق در ابتدا رسیدن به تولید 11/2 میلیون بشکه 
در روز را هدف گذاری کند، اما بعداً این هدف را تعدیل کرد 
و به شش میلیون بشکه در روز تا سال 2020 کاهش داد. 
معاون نخست وزیر عراق در آن زمان اعالم کرد که با کاهش 
هدف تولید قصد دارند شروع افت تولید در میادین نفتی 
این کشور را تا سال 2035 به تعویق بیندازند. اما با کاهش 
تولید هدف، شرکت های نفتی خواهان تغییر در الگو های 
مالی شدند، چرا که سود آنها از تولید به شدت کاهش یافته 
بود. عالوه بر این از سال 2014، به دنبال افت قیمت نفت 
دولت بارها و بارها در پرداخت دیون خود با مشکل مواجه 
شد. لذا از شرکت های نفتی خواست تا سرمایه گذاری در 
پروژه ها را به منظور کاهش دیون کاهش دهند؛ این موضوع 
نارضایتی شرکت های نفتی از فعالیت در پروژه های عراق را 
افزایش داد. بر اساس گزارش بیزینس مانیتور اینترنشنال 
سود پایین بهره برداری در قراردادهای نفتی عراق موجب 
کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در باالدست صنعت نفت 
این کشور شده و رقابت پذیری آنها را در منطقه کاهش داده 
است. حاشیه سود برای تولید هر بشکه نفت تنها 1/15 تا 
دو دالر بوده و از سویی آزادی عمل شرکت ها برای توسعه 
میادین بسیار محدود است. عالوه بر این ریسک های عدم 
ثبات سیاسی عراق و کل منطقه خاورمیانه و همچنین 
در  سرمایه گذاری  ریسک  افزایش  به  منجر  فساد،  رواج 
این کشور شده است. ضعف در پروسه های بوروکراتیک و 
همچنین اخذ مجوز از ادارات در این کشور، موجب تاخیر 
در انجام پروژه ها می شود. این موارد در سال های اخیر به 

پروژه های  از  تولید  و  اکتشاف  برخی شرکت های  خروج 
آمریکایی  مثال شرکت  به طور  است.  عراق منجر شده 
آکسیدنتال، 23/44 درصد از سهم خود را در میدان نفتی 
زبیر با ظرفیت تولید 450 هزار بشکه در روز در نوامبر 
2016 واگذار و سپتامبر گذشته نیز شل اعالم کرد با وزارت 
نفت عراق به توافق رسیده که از سهم 45 درصدی خود در 
میدان نفتی مجنون خارج شود. عالوه بر این زمزمه هایی 
مبنی بر احتمال خروج این شرکت از سهم 20 درصدی اش 

در قرنه غربی نیز شنیده می شود.
بازنگری در قراردادها

سرمایه گذاری  به  خارجی  شرکت های  اقبال  عدم 
از سال 2014 شرایط  قیمت ها  افت  دنبال  به  عراق  در 
پیچیده تری به خود گرفت. از این رو دولت این کشور به 
صرافت تغییر در قراردادهای خدماتی خود افتاده است. 
عراق اعالم کرده این بار شرایط قراردادها از طریق مذاکره 
با طرف های خارجی تعیین می شود و از شرکت ها خواسته 
می شود الگو های مالی پیشنهادی خود را ارائه دهند. بر 
اساس الگوی جدید قراردادی عراق مناقصه برای واگذاری 
پروژه ها در 9 مرحله انجام می شود. با این حال نخستین 
تالش عراق برای عقد قرارداد با شیوه مذاکره توفیق چندانی 
برای این کشور به همراه نداشته است. در سال 2016 عراق 
12 میدان کوچک و متوسط خود را به شرکت های نفتی 
معرفی کرد. از این 12 میدان، چهار مورد در بصره، پنج 
میدان در میسان و سه میدان در نواحی مرکزی عراق 
قرار دارد. در ماه ژوئن وزارت نفت عراق مجدداً اعالم کرد 
می خواهد 9 بلوک نفت و گاز را که غالباً در نقاط مرزی 
قرار دارند واگذار کند. نام سندباد، هویزه، شهابی، زرباطیه و 
نفت خانه که همگی جزو میادین مشترک با ایران محسوب 
می شوند، بین این بلوک ها دیده می شود. سه بلوک نیز در 
مرز مشترک با کویت و یکی هم در آب های خلیج فارس 
قرار دارد. بر اساس برنامه زمان بندی که در وب سایت وزارت 
نفت این کشور آمده است، مناقصه نهایی برای واگذاری این 
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بلوک ها در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. 26 شرکت برای 
حضور در این دور از مناقصات ثبت نام کرده اند و این بار 
نام شرکت های بزرگی چون بی پی، توتال، اگزون موبیل و 

انی بین آنها دیده می شود. با وجود این باید دید تغییر در 
قراردادها این بار می تواند شرکت ها را برای سرمایه گذاری 

در صنعت نفت این کشور مجاب کند یا خیر؟  

زمان بندی پنجمین دور از مناقصه های عراق - منبع: وزارت نفت عراق

چهار دور مناقصه برای واگذاری پروژه های نفتی و گازی عراق - منبع: بیزینس مانیتور اینترنشنال

شرکتنوع میداننام میدانتاریخمناقصه ها

2009دور اول

رمیله
قرنه غربی )1(

زبیر
گروه میسان

نفتی
نفتی
نفتی
نفتی

بی پی
اگزون موبیل

انی
CNOOC

2009دور دوم

قرنه غربی )2(
مجنون
حلفایا
قراف
بدرا
قیاره
نجمه

نفت
نفت
نفت
نفت
نفت

نفت سنگین
نفت سنگین

لوک اویل
شل

پتروچاینا
پتروناس

گازپروم نفت
سونانگل
سوناگل

2010دور سوم
عکاظ

منصوریه
سیبا

گاز
گاز
گاز

کوگاز
TPAO

کویت انرژی

2012دور چهارم

بلوک 8
بلوک 9

بلوک 10
بلوک 12

مستعد گاز
مستعد نفت
مستعد نفت
مستعد نفت

پاکستان پترولیوم
کویت انرژی

لوک اویل
بشنفت

توضیحاتتاریخمرحله
پایان مهلت دریافت مدارک و اطالعات اولیه شرکت های متقاضی19 نوامبر 12017
معرفی شرکت های واجد شرایط و فروش اطالعات میدان29 نوامبر 22017
پایان مهلت ارسال الگوی مالی از طریق شرکت های واجد شرایط14 دسامبر 32017

25 ژانویه 42018
تشکیل جلسه برای بررسی الگو های مالی شرکت ها و فرم عمومی 

قراردادها

28 فوریه 52018
صدور پیش نویس اولیه قرارداد و پروتکل مناقصه اولیه و ارسال 

نظرات به شرکت ها

15 مارس 62018
پایان مهلت دریافت نظرات شرکت ها درباره پیش نویس اولیه 

قرارداد و پروتکل مناقصه اولیه

30 آوریل 72018
برگزاری کارگاه برای بحث درباره نظرات شرکت ها درباره 

پیش نویس اولیه قرارداد و پروتکل مناقصه اولیه
صدور الگوی قرارداد و پروتکل مناقصه نهایی31 ژوئن 82018
انجام فرآیند مناقصه21 جوالی 92018
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رشد مصرف فرآورده های نفتی در عراق در نتیجه بهبود شرایط امنیتی

بیم و امید پاالیش
 محسن داوری

وزارت  عراق،  از  داعش  جنگجویان  خروج  با  میس: 
نفت این کشور با هدف کاهش وابستگی به واردات 
فرآورده های نفتی، نوسازی پاالیشگاه ها را در دستور 
آسیب دیده  پاالیشگاه های  بازسازی  و  داده  قرار  کار 
در دوره جنگ با داعش را آغاز کرده است. شرکت 
پاالیشگاه های شمال عراق، مناقصه ای را برای خرید 
تجهیزاتی شامل موتورهای الکتریکی، پمپ و کمپرسور 
برای نصب در عملیات نوسازی دو واحد پاالیشگاه 
بیجی در استان شمال غربی صالح الدین برگزار کرده 

است.
سپتامبر  ماه  در  عراق،  نفت  وزیر  اللعیبی،  جبار 
شمال  پاالیشگاه های  شرکت  کرد،  اعالم  گذشته 
یک  واحد  نوسازی  شبانه روزی  فعالیت  عراق، 
پاالیشگاه صالح الدین در استان بیجی و مجتمع های 
کوچک صینیه و کسک را آغاز کرده است. بیجی تا 
نبرد جنگجویان داعش و دولت مرکزی و  از  پیش 
آسیب دیدن آن در ژوئن 2014 بزرگ ترین پاالیشگاه 
عراق با ظرفیت 310 هزار بشکه بوده است. شرکت 
پاالیشگاه های شمال عراق در حال نوسازی واحدهای 
یک و دو پاالیشگاه صالح الدین است که هر یک از 
آنها تا پیش از حمالت داعش از ظرفیت پاالیش 70 
هزار بشکه نفت خام برخوردار بوده اند. واحد سوم این 
پاالیشگاه که بیجی شمال نام دارد، ظرفیتی معادل با 
170 هزار بشکه در روز دارد. وزارت نفت عراق در نظر 
دارد یک پاالیشگاه جدید با ظرفیت 200 هزار بشکه را 
در بیجی احداث کند. هر چند کمبود منابع مالی، یک 

مانع بزرگ محسوب می شود.
عسیم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق، می گوید: 
با نوسازی این پاالیشگاه می توان نیاز مناطق شمالی به 
فرآورده های نفتی را تامین و از مقدار واردات کنونی 

کم کرد. پس از تصرف مناطق شمال عراق توسط 
داعش، ظرفیت پاالیش این کشور 370 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت. اینک با خروج داعش از خاک عراق، 
راه برای بازسازی تاسیسات آسیب دیده هموار شده 
است. در حال حاضر پاالیشگاه غیاره با ظرفیت 14 
هزار بشکه در روز راه اندازی شده و بهره برداری مجدد 
از دو پاالیشگاه حدیثه )با ظرفیت 10 هزار بشکه در 
روز( و صینیه )با ظرفیت 20 هزار بشکه در روز( آغاز 

شده است.
بر اساس اعالم مدیران وزارت نفت عراق، به زودی 
عملیات تعمیرات پاالیشگاه 10 هزار بشکه ای کسک در 
نزدیکی موصل انجام خواهد شد. همچنین دو واحد 
13 هزار بشکه ای به پاالیشگاه کرکوک اضافه خواهد 
شد. بدین ترتیب مجموع ظرفیت این پاالیشگاه از مرز 

56 هزار بشکه در روز فراتر خواهد رفت. 
ساخت پاالیشگاه های جدید

مذاکرات  اخیر،  سال های  در  عراق  نفت  وزارت 
گسترده ای برای ساخت پاالیشگاه های جدید در این 
کشور انجام داده است. با اجرای این پروژه ها، مجموع 
ظرفیت پاالیش نفت عراق با افزایش دو برابری نسبت 
به عدد کنونی به یک میلیون بشکه در روز افزایش 
مصرف  دلیل  به  کنونی  شرایط  در  یافت.  خواهد 
تولیدات پاالیشگاه های جدید در داخل عراق و تعیین 
قیمت ارزان و یارانه ای برای سوخت، سرمایه گذاران 
بین المللی تمایل چندانی به مشارکت در این پروژه ها 
ندارند. چرا که امکان صادرات فرآورده ها به بازارهای 
تغییر  با عدم  نخواهد داشت.  جذاب خارجی وجود 
در راهبردهای کنونی بغداد، ممکن است اجرای این 
طرح ها برای همیشه به فراموشی سپرده شود. تنها 
پروژه ای که در سال های اخیر از پیشرفت برخوردار 
کربالست  هزار بشکه ای  پاالیشگاه 140  پروژه  بوده، 
که اجرای این طرح مهندسی، خرید و ساخت شش 
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به  کنسرسیومی  به   2014 سال  در  میلیارد دالری 
رهبری هیوندایی کره جنوبی سپرده شد. به دلیل 
تامین بودجه ساخت این پاالیشگاه از منابع داخلی، 
اجرای آن در حال پیشرفت بوده است، اگرچه با تناوب 
و تاخیر. تاکنون دست کم یک بار به دلیل عدم پرداخت 

به موقع، اجرای پروژه متوقف شده است.
هنگامی که اجرای این پروژه در نزدیکی شهر کربال 
آغاز شد، هدف گذاری تولید اولیه آن برای سال 2019 
بود. بر اساس آخرین گزارش ساالنه شرکت هیوندایی، 
پیشرفت این پروژه در پایان سال 2016، 34 درصد 

بوده است. 
با این درصد پیشرفت در سال 2022 شاهد تکمیل 
این پاالیشگاه خواهیم بود. هر چند این پیش بینی نیز 
به دلیل تنگناهای مالی بغداد بسیار خوش بینانه و دور 
بلومبرگ، دولت  اساس گزارش  بر  واقعیت است.  از 
عراق در نظر دارد تا دو میلیارد دالر وام نیز جهت 

تکمیل این طرح هزینه کند.
فعالیت های تعمیر و نوسازی

در سایه تنگناهای مالی در پروژه کربال، در آینده 
نزدیک شاهد اتمام آن نخواهیم بود. به هر ترتیب، 
مدیران صنعت نفت عراق تالش می کنند فعالیت های 
تعمیر و نوسازی پاالیشگاه کسک با ظرفیت 10 هزار 
واحد 70  دو  نوسازی  و  آینده  ماه های  در  را  بشکه 
هزار بشکه ای پاالیشگاه بیجی را در دو تا سه سال آینده 
اجرا کنند. از این رو در سال 2020 ظرفیت پاالیش 
عملیاتی عراق از مرز 740 هزار بشکه در روز فراتر 
خواهد رفت. در سال 2015 دولت عراق ساخت یک 
واحد پاالیشی 70 هزاربشکه ای جدید را در پاالیشگاه 

210 هزار بشکه ای بصره واگذار کرد.
افزایش پرشتاب فرآورده های نفتی

آخرین اطالعات در دسترس موسسه JODI نشان 
می دهد که در 10 ماه نخست سال 2017 ظرفیت 
پاالیشگاه های عراق 520 هزار بشکه در روز بوده است. 
این عدد نسبت به دوره اشغال مناطق شمالی عراق 
از سوی داعش 110 هزار بشکه در روز، معادل 24 
درصد، رشد داشته است. با اجرای پروژه های پاالیشی 
پاالیشی  اجرا، مجموع ظرفیت طرح های  در دست 

عراق در سال 2020 به 740 هزار بشکه در روز افزایش 
خواهد یافت. اما نسبت به دوره پیش از ظهور داعش، 
همچنان شاهد کاهش 154 هزار بشکه ای )برابر با 17 
درصد( ظرفیت پاالیش این کشور که 894 هزار بشکه 
بوده، هستیم. در کشور عراق 15 پاالیشگاه بزرگ و 
کوچک وجود دارد. ظرفیت نصب شده این پاالیشگاه ها 

701 هزار بشکه است. 
مصرف سوخت های فسیلی

با بهبود شرایط امنیتی، مصرف فرآورده های نفتی 
در عراق افزایش یافته است. با تغییر سوخت نیروگاه ها 
و  افزایش  این  تعدیل  شاهد  گاز  به  سفید  نفت  از 
افزایش صادرات نفت سفید هستیم. مقایسه مصرف 
فرآورده های نفتی در سال 2017 نسبت به سال پیش 
از آن رشدی 10/7درصدی را نشان می دهد. در این 
دوره مصرف بنزین و گازوئیل نیز از رشد 15درصدی 

برخوردار بوده است.
چشم انداز آینده

صنعت پاالیش عراق با معضل عدم حضور بخش 
 140 پاالیشگاه  کنار  در  است.  روبه رو  خصوصی 
هزار بشکه ای کربال و طرح توسعه 70 هزار بشکه ای 
پاالیشگاه بصره، سایر برنامه های اعالم شده در هاله ای 
از ابهام قرار دارند. در ماه های اخیر، شرکت پتروچاینا 
خواهان سرمایه گذاری در پاالیشگاه برنامه ریزی شده 

ناصریه است. 
انتظار می رود ساخت پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای 
انجام  ناصریه  نفتی  میدان  توسعه  کنار  در  ناصریه 
شود. در آگوست سال 2017 فرآورده های پاالیشی 
تولیدشده برابر با 534 هزار بشکه در روز بوده و این 
عدد نسبت به رقم مشابه در سال پیش از آن 21 

درصد رشد نشان می دهد. 

صنعت پاالیش عراق با معضل عدم حضور بخش 
خصوصی روبه رو است. در کنار پاالیشگاه ۱۴۰ 

هزار بشکه ای کربال و طرح توسعه ۷۰ هزار بشکه ای 
پاالیشگاه بصره، سایر برنامه های اعالم شده در 

هاله ای از ابهام قرار دارند.
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نوسازی نیروگاه ها در دستور کار رهبران بغداد

برق پس از داعش
میس: وزارت برق عراق قراردادی با شرکت زیمنس آلمان 
برای اتقاء و نگهداری هفت واحد توربین گازی تولید برق 
امضا کرده است. این نیروگاه ها دارای مجموع ظرفیت 2/62 
گیگاوات بوده و بر اساس اعالم شرکت زیمنس با اجرای 
ارتقا در این نیروگاه ها، شاهد رشد 15 درصدی تولید برق، 

برابر با 400 مگاوات خواهیم بود.
با وجود کمبود گاز طبیعی، سهم این سوخت در تولید 
برق عراق از 47 درصد در سال 2014 به 56 درصد در 
سال 2017 افزایش یافت. یکی از دالیل این افزایش گاز 
عرضه شده به نیروگاه ها، کاهش فلرینگ در میادین نفتی 
عراق بوده است. اگرچه عراقی ها بیش از 60 درصد گاز 
خود را در سال 2016 در فلرها سوزانده اند، با افزایش تولید 
گاز به ویژه از سوی شرکت گاز بصره، شاهد کاهش حجم 
فلرینگ هستیم. حجم گاز تولیدی این شرکت در سال 
2016 میالدی 574 میلیون فوت مکعب در روز بوده و در 
سال 2017 میالدی، این عدد به 723 میلیون فوت مکعب 
در روز افزایش یافته است. همچنین پیش بینی می شود در 
سال 2018 این عدد از مرز یک میلیارد فوت مکعب در 

روز عبور کند.
در سپتامبر گذشته، حجم گاز مصرف شده به رکورد 
1/29 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. در همین حال، 
ایران عرضه گاز با خط لوله به عراق را آغاز کرده است. 
حجم اولیه گاز صادراتی 245 میلیون فوت مکعب در روز 
بوده که در ماه مارس گذشته این صادرات به روزانه 490 
میلیون فوت مکعب افزایش یافت. پیش بینی می شود در 
تابستان سال 2018 این عدد به 1/2 میلیارد فوت مکعب 
در روز افزایش یابد. خط دوم صادرات گاز ایران به بصره نیز 
با ظرفیت انتقال روزانه 1/2 میلیارد فوت مکعب در حال 

ساخت است.
گاز طبیعی، سوخت جدید نیروگاه ها

چهار نیروگاهی که شرکت زیمنس عملیات نوسازی 
آنها را انجام خواهد داد، شامل نیروگاه 1/46 گیگاواتی رمیله 

نیروگاه  کرکوک،  617 مگاواتی  نیروگاه  بصره،  استان  در 
نیروگاه رشید در  و  بابل  استان  450مگاواتی مصیب در 
امضا رسیده که عراق  به  زمانی  قرارداد  این  است.  بغداد 
هفت نیروگاه گازی با مجموع ظرفیت 10/21 گیگاوات 
را در دست ساخت دارد. پیش بینی می شود چند طرح 
دیگر نوسازی نیز در نیروگاه های عراق اجرا شود. از مجموع 
واحدهای نیروگاهی عراق با ظرفیت 26/15 گیگاوات، تنها 

واحدهایی با 16/91 گیگاوات ظرفیت، عملیاتی هستند.
هفت واحدی که شرکت زیمنس عملیات ارتقای آنها 
را انجام خواهد داد، هم اکنون از تولید روزانه 600 مگاوات 
برخوردارند. بر اساس اعالم شرکت زیمنس با انجام این 
عملیات، تولید برق این نیروگاه ها به یک گیگاوات افزایش 

یافته و مصرف سوخت آنها نیز 10 درصد کاهش می یابد.
از میان طرح های بزرگ توربین گازی سیکل ترکیبی 
واگذارشده از طریق وزارت برق عراق در سال های گذشته، 
شرکت اردنی مس هلدینگ عملیات ساخت چهار واحد 
بر اساس  آغاز کرده است.  را  توربین گازی 250 مگاواتی 
طراحی کنونی، این واحدها روزانه 200 میلیون فوت مکعب 
گاز مصرف می کنند. شرکت آمریکایی جنرال الکتریک در 
عراق  دولت  به  را  واحد 250 مگاواتی  چهار  سال 2018 
به  ترکیبی  سیکل  بخش  تکمیل  با  داد.  خواهد  تحویل 
ظرفیت تولید برق این نیروگاه، یک گیگاوات افزوده خواهد 
شد. بدین ترتیب بدون افزایش مصرف گاز، مجموع ظرفیت 

تولید برق این مجتمع به سه گیگاوات خواهد رسید.
توربین های  نصب  حال  در  جنرال الکتریک  شرکت 
این شرکت  ژوئیه گذشته،  در  است.  کنونی  نیروگاه های 
بهره برداری از دو توربین گازی 180 مگاواتی را در نیروگاه 

منصوریه استان دیاله آغاز کرد.
همچنین شرکت جنرال الکتریک توربین های دو نیروگاه 
جدید سیکل ترکیبی ناصریه و سماوا را تامین خواهد کرد. 
نصب و راه اندازی این واحدها در چند فاز انجام خواهد شد. 
در هر یک از این پروژه ها، چهار توربین گازی در سال 2018 
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نصب می شود. 
بر اساس پیش بینی میس، با تکمیل 16/91 گیگاوات 
عراق،  جدید  ترکیبی  سیکل  گازی  توربین های  ظرفیت 
تقاضای گاز برای زمان های اوج تولید 1/4 میلیارد فوت 
مکعب افزوده می شود. افزایش تقاضای گاز طبیعی با اجرای 
طرح های روزآمدی و عملیاتی شدن واحدهای جدید تولید 
برق برابر با 1/48 میلیارد فوت مکعب در روز خواهد بود. این 
عدد تقریباً برابر با رکورد مصرف گاز طبیعی در نیروگاه های 
کنونی  شرایط  در  است.  سال 2017  سپتامبر  در  عراق 
یافتن منابع جدید عرضه گاز برای تامین رشد تقاضای 

پیش بینی شده یک ضرورت است.
نوسازی شبکه انتقال و توزیع

در کنار ساخت و روزآمدی طرح های تولید برق، عراق 
باید شبکه انتقال برق خود را روزآمد کند. در پاییز گذشته، 
با شرکت  قراردادی 400 میلیون دالری  وزارت برق عراق 
به  توزیع  پست  ساخت 14  برای  آمریکا  جنرال الکتریک 
صورت کلید در دست به همراه تامین تجهیزات دیگر نظیر 
ترانس و قطع کننده جریان برای نوسازی شبکه کنونی انتقال 
و توزیع برق امضا کرد. این پست های جدید در استان های 
نینوا، صالح الدین، انبار، کربال، بغداد، قادسیه و بصره نصب 
خواهند شد. چهار پست برق نیز برای اتصال نیروگاه سیکل 

ترکیبی بیسمایه به شبکه سراسری احداث خواهد شد.
وزارت برق عراق اعالم کرده در ابتدای سال 2017 در 
شبکه توزیع برق این کشور، 37 پست 400 کیلووات و 403 
پست 132 کیلووات عملیاتی بوده است. تا سال 2020 و بر 
اساس پیش بینی وزارت برق این کشور، باید 25 پست 400 

کیلووات و 145 پست 132 کیلووات جدید احداث شود.

مقدار پیک تولید برق عراق در سال 2016 میالدی 
14/35 گیگاوات بوده است. وزارت برق عراق پیش بینی 
کرده در سال 2017 میالدی این عدد با رشد 7/7 درصدی 
نصب شده  ظرفیت  یابد.  افزایش  گیگاوات   15/45 به 
تنها  اما  است،  گیگاوات   26/15 برق  تولید  نیروگاه های 
دوسوم این ظرفیت و برابر با 16/91 گیگاوات آن، عملیاتی 

است.
برنامه های آینده

هم اکنون 60 درصد گازهای سرچاهی سوزانده می شود 
نیروگاه ها  در  را  گازها  این  از  زیادی  حجم  می توان  و 
مصرف کرد. دولت عراق در سال های اخیر تمرکز زیادی 
کاهش  و  داشته  نفت  تولید  بخش  در  سرمایه گذاری  بر 
فلرینگ از اولویت چندانی برخوردار نبوده است. در سال 
2017 میانگین گاز بازیافت شده از طریق شرکت گاز بصره 
به رهبری شرکت شل روزانه 720 میلیون فوت مکعب بوده 
است. این عدد با برنامه ریزی اولیه دو میلیارد فوت مکعبی 
در هر روز فاصله چشمگیری دارد. عراق سال هاست که 
از سوخت های مایع به عنوان جایگزین گاز طبیعی بهره 

می برد.  

تخمین 2014201520162017نوع نیروگاه

3032454143924400توربین بخار

5827600073278700توربین گاز

852528211150دیزل

677380420200برق آبی

1932195120002000واردات و شناور

12320134001435015450کل بار پیک

در پاییز گذشته، وزارت برق عراق قراردادی ۴۰۰ 
میلیون دالری با شرکت جنرال الکتریک آمریکا 
برای ساخت ۱۴ پست توزیع به صورت کلید در 

دست به همراه تامین تجهیزات دیگر نظیر ترانس 
و قطع کننده جریان برای نوسازی شبکه کنونی 

انتقال و توزیع برق امضا کرد.

پیک تولید برق عراق )مگاوات( - منبع: میس
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آژانسبینالمللیانرژیواوپکدربارهنفتچهمیگویند؟

نقطه واگرایی
پترولیوماکونومیست: اوپک و آژانس بین المللی انرژی در 
آخرین گزارش خود که در دسامبر 2017 منتشر شد، تصاویر 
بسیار متفاوتی از بازار نفت در سال 2018 ترسیم کردند. از 
این رو احتماالً یکی از این دو در سال جاری مدام به بازبینی 
برآوردهای خود خواهد پرداخت. سال هاست که برآورد دو 
سازمان با هم تفاوت هایی دارد، اما چشم انداز آنها از بازار نفت 
در سال 2018 دارای اختالفات اساسی است. به طوری که 
به یقین هر دو نمی توانند محقق شوند. به هر حال در 12 ماه 
آینده مشخص می شود کدام سازمان در خصوص بازار نفت 

اشتباه کرده است.
امیداوپکبهنفت2018

آخرین گزارش اوپک، پر از اخبار خوب برای تولیدکنندگان 
این گروه بود. تقاضای نفت همچنان قوی باقی می ماند و 1/5 
میلیون بشکه در روز خواهد بود. میزان تولید تولیدکنندگان 
خارج از اوپک نیز تنها یک میلیون بشکه در روز رشد خواهد 
کرد. بنابراین نتیجه این خواهد شد که تقاضا برای نفت اوپک 
در سال 2018 حدود 300 هزار بشکه افزایش خواهد یافت 
و به 33/2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی 
است که تولید این سازمان در ماه نوامبر 32/5 میلیون بشکه 
در روز بوده و از پیش بینی تقاضا برای نفت اوپک در سال 
2018 به شکل معناداری کمتر است. وجود این فاصله بخشی 
از برنامه اوپک برای متعادل کردن بازار است، در واقع با تمدید 
توافق برای کاهش تولید در سال جاری، به راحتی مازاد نفت 
در ذخایر کشورهای OECD کاهش خواهد یافت و سمت 
عرضه و تقاضای بازار به تعادل خواهد رسید. بر اساس این 
گزارش موجودی ذخایر نفتی کشورهای OECD در اوایل 
از متوسط  سال 2017 حدود 300 میلیون بشکه بیشتر 
پنج ساله خود بوده، اما در اکتبر گذشته این مقدار به 137 
میلیون بشکه کاهش یافته است. در واقع توافق اوپک به 
خوبی بر کاهش موجودی ذخایر تجاری اثرگذار بوده، اما 
این رو این  از  با نقطه هدف دارد.  همچنان فاصله زیادی 
سازمان اذعان دارد که بازار نفت در »پایان« سال 2018 به 

تعادل می رسد و این مبنای تصمیم اوپک برای تمدید توافق 
برای کاهش تولید تا پایان سال جاری بوده است.

اشکالمحاسباتاوپک
اما محاسبات اوپک دارای اشکاالت ساختاری است. در 
واقع بخش مهمی )نزدیک به 80 میلیون بشکه( از کاهش 
فاصله ذخایر با متوسط پنج ساله آنها، به دلیل افزایش مقدار 
میانگین پنج ساله موجودی این انبارها رخ می دهد. به طور 
متوسط  با  را  اکتبر  در  انبارها  موجودی  میزان  اگر  مثال 
پنج ساله حجم این ذخایر در حد فاصل ابتدای 2012 تا پایان 
2016 مقایسه کنیم، با مازاد نزدیک به 200 میلیون بشکه 
مواجه است. اما فقط کافی است که داده های سه ماه ابتدایی 
سال 2017 را نیز که در دسترس قرار دارند در محاسبات 
متوسط پنج ساله لحاظ کرده و نقطه شروع را نیز از سه ماه 
پایانی سال 2012 در نظر بگیریم، میزان متوسط پنج ساله 
موجودی ذخایر به 2/9 میلیارد بشکه در روز افزایش می یابد 
که با حجم ذخایر نفتی در اکتبر تنها 100 میلیون بشکه 

فاصله دارد.
موجودیهابدونتغییرمیمانند

آژانس بین المللی انرژی چشم انداز به مراتب ضعیف تری 
را پیش روی بازار نفت ترسیم می کند. اول اینکه برآورد این 
سازمان از رشد تقاضا در سال 2018 حدود 1/3 میلیون 
بشکه در روز و 200 هزار بشکه کمتر از برآورد اوپک است. 
آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی کرده که رشد 
تولید کشورهای غیرعضو اوپک 600 هزار بشکه بیشتر از 
برآورد اوپک باشد و به حدود 1/6 میلیون بشکه در روز برسد. 
اختالفات در این اعداد بسیار بزرگ است و موجب می شود 
که برآورد آژانس بین المللی انرژی از تقاضا برای نفت اوپک 
در سال جاری میالدی تنها 32/5 میلیون بشکه در روز باشد. 
این رقم نه تنها 700 هزار بشکه با برآورد اوپک تفاوت دارد، 
بلکه تنها 22 هزار بشکه از میزان تولید این سازمان در نوامبر 
کمتر است. بنابراین اگر اوپک در سال 2018 تنها یک درصد 
به تولیداتش بیفزاید، بیش از آنچه بازار نفت نیاز دارد، تولید 
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کرده است. در خصوص موجودی ذخایر تجاری نیز آژانس 
بر این باور است که امسال به میزان قابل توجهی بیشتر از 
متوسط پنج ساله باقی خواهد ماند و تغییر چندانی نخواهد 
داشت. به این معنا که موجودی این ذخایر در نیمه اول سال 
روزانه 200 هزار بشکه افزایش می یابد و در نیمه دوم سال نیز 
افت موجودی ها به اندازه ای است که تنها رشد نیمه اول سال 
را جبران می کند. بنابراین مقدار آن در سال 2018 تغییر 
محسوسی نخواهد داشت. از این رو آژانس در این گزارش 
می گوید، با وجود افزایش قیمت ها در سه ماه پایانی سال 
2017، به نظر می رسد اوپک چندان خوشحال نباشد، و 

2018، سال چندان خوبی برای این سازمان نخواهد بود.
با این حال هر دو چشم انداز نیز می تواند اشتباه باشد، 
معموالً اوپک و آژانس هر دو در طول سال پیش بینی خود را 
از رشد عرضه و تقاضا بازبینی می کنند. از سویی باید توجه 
داشت که هر دو پیش بینی بر این اساس استوار است که 
اوپک و روسیه مانند سال 2017 به توافق پایبند خواهند 
ماند، بنابراین در صورتی که این پیش فرض محقق نشود، 

همه برآوردها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به طور مثال، اگر همان طور که اوپک انتظار دارد، در سال 
2018 بازار به نفت اوپک نیازمند باشد، این بسیار غیرعادی 
است که تولیدکنندگان به تولید بیشتر نفت روی نیاورند و 
به تقاضای بازار پاسخ ندهند. به خصوص اگر افت تولید در 
ونزوئال بیش از چیزی باشد که پیش بینی می شود و تقاضا 

برای نفت اوپک را تشدید کند. از سوی دیگر اگر برآورد 
آژانس محقق شود و قیمت نفت با توجه به چشم انداز مازاد 
عرضه کاهش یابد یا تولیدات شیل به بازار هجوم بیاورند، آن 
دسته از کشورهای حاضر در توافق که چندان با تمدید توافق 
موافق نبودند، از جمله روسیه، دلیل دیگری برای پایان دادن 
به آن  به دست می آورند؛ به طوری که ممکن است ماه ژوئن 

نقطه شروعی برای پایان دادن به توافق نفتی باشد. 
به هر حال زمان نشان خواهد داد که کدام برآورد درست 
بوده است، اما در حال حاضر رشد حتی چند سنت قیمت 
نفت فرصت بیشتری را به تولیدکنندگان شیل برای پوشش 
ریسک1 نفت شان می دهد. به طوری که در حال حاضر بر 
اساس گزارش آژانس، تولیدکنندگان پرمیان 72 درصد و 
باکن 69 درصد از تولیدات خود را در سال 2018 فروخته اند. 

پینوشت:
1- Hedging

برآورد IEA و اوپک از تغییر در موجودی ذخایر نفت در سال 2018

آخرینگزارشاوپک،پرازاخبارخوببرای
تولیدکنندگاناینگروهبود.تقاضاینفتهمچنان
قویباقیمیماندو1/5میلیونبشکهدرروزخواهد
بود.میزانتولیدتولیدکنندگانخارجازاوپکنیز
تنهایکمیلیونبشکهدرروزرشدخواهدکرد.
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روابطریاضوروسیهازچارچوبنفتیخارجمیشود؟

هدف مشترک نفتی
 نسیمعالیی

30 نوامبر 24 کشور عضو و غیر عضو اوپک برای تمدید توافق 
کاهش تولید تا پایان سال 2018 متحد شدند. آن طور که 
خالد الفالح، وزیر انرژی و معادن عربستان سعودی، توصیف 
کرده است، در این توافق روسیه و عربستان به عنوان بزرگان 
می گوید  اوپک  ایستادند.  هم  شانه«  به  »شانه  توافق  این 
می خواهد همکاری ای که بین این سازمان و روسیه ایجاد 
شده، دائمی باشد. اما این موضوع تا چه حد شدنی است و آیا 

روسیه به ادامه همکاری ها عالقه مند است؟
تالشبرایهدفمشترک

روابط مسکو و ریاض در سال های اخیر با سرعت بسیار 
زیادی توسعه یافته است. تنها دو سال پیش بود که روسیه 
عربستان را متهم به کاهش تعمدی قیمت نفت برای حمایت 
از اهداف سیاسی آمریکا کرد. روسیه همچنین مدعی شد که 
سعودی ها اسالمگرایان را برای انجام فعالیت های تروریستی 
در مسکو تامین مالی می کنند. اما چندی است ورق برگشته. 
وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، در حال حاضر عربستان را 

»شریک استراتژیک« این کشور می نامد.
افت قیمت نفت، نقطه مشترکی برای آغاز روابط دو کشور 
شد. فشارهای اقتصادی به دنبال رسیدن قیمت ها به زیر 30 
دالر در سال 2016 موجب شد روسیه و عربستان با وجود 
اختالفات اساسی در خصوص برخی موضوعات سیاسی در 
سوریه و ایران، به یکدیگر نزدیک شوند. هر چند که عربستان 
برای توافق نفتی اهداف قیمتی را دنبال نمی کند و به دنبال 
متعادل کردن عوامل بنیادی بازار است. زیرا عربستان پس از 
دهه ها حضور در بازار نفت به تجربه دریافته که اهداف قیمتی 
قابل دسترسی نیستند؛ چرا که قیمت ها مدام نوسان می کند 
و اوپک نمی تواند آن را به کنترل خود درآورد. عربستان هدف 
رساندن حجم موجودی ذخایر نفتی کشورهای OECD به 
متوسط پنج ساله را دنبال می کند و به نظر می رسد روسیه نیز 

با این هدف گذاری موافق است.

زمانی که در ماه اکتبر سلمان، پادشاه عربستان، با پوتین 
در مسکو دیدار کرد، ناظران اعالم کردند که دو تولیدکننده 
اول جهان در تالش اند حداقل در کوتاه مدت بازار نفت را 
مدیریت کنند. پس از این دیدار، پوتین اعالم کرد که توافق 
روسیه و برخی کشورهای تولیدکننده نفت با اوپک مثال 
او گفت: »برای دهه ها روابط دو  از همکاری است.  خوبی 
کشور بسیار سطحی بود، اما حال این روابط تغییر ساختاری 

کرده است.«
شاید بدون حضور روسیه هیچ گونه توافقی بین اعضای 
اوپک شکل نمی گرفت، چرا که عربستان به شدت نگران 
از دست دادن سهم بازارش به کشورهای غیر عضو اوپک به 
خصوص روسیه بود. گذشت زمان نیز نشان داد که رابطه این 
دو برای بازار نفت کارساز بوده است؛ در اثر این توافق قیمت 
نفت به بیش از 60 دالر رسیده و حتی گذشتن آن از مرز 70 
دالر بر بشکه نیز دور از دسترس به نظر نمی رسد. اما حال این 
سوال مطرح است که در این سطوح قیمتی آیا ممکن است 

روابط دو کشور همچنان قوی باقی بماند؟
نقطهواگرایی

به وضوح مشخص است که اقتصاد عربستان نسبت به 
اقتصاد روسیه به قیمت های باالتری برای نفت نیاز دارد و 
این ممکن است نقطه پایانی بر روابط نفتی دو کشور بگذارد.

پیش از نشست، اخباری مبنی بر عدم موافقت روسیه 
با تمدید توافق منتشر می شد، چرا که روسیه نمی خواست 
قیمت ها از سطوح آن زمان )60 دالر بر بشکه( بیشتر شود 
تا فرصت بیشتری برای رشد تولید در اختیار تولیدکنندگان 
نفت شیل در آمریکا قرار نگیرد. از سویی قیمت 60 تا 65 
دالر برای روسیه که بودجه خود را بر اساس نفت 40دالری 
تنظیم کرده، کافی است. حتی امسال با همین سطوح قیمتی 
13 میلیارد دالر درآمد بیشتری کسب خواهد کرد و در سالی 
که انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار می شود به سطح 
درآمدی مناسبی دست می یابد. از این رو به نظر می رسد 
نگرانی شرکت های تولیدکننده نفت روسی از نگرانی دولت 



ماهنامه نفت و نیرو - آذر و دی 1396

29

این کشور که تصمیم گیرنده نهایی است، بیشتر باشد. چرا که 
شرکت های نفتی روسیه از افزایش بیشتر قیمت نفت سود 
نمی کنند، در واقع سیستم مالیاتی روسیه به این شکل است 
که در زمان افزایش قیمت ها، مالیات ها نیز افزایش می یابد. 
از این رو شرکت های نفتی به افزایش 9 ماهه زمان توافق 
اعتراض کردند و دولت را برای کاهش زمان توافق تحت فشار 

قرار دادند.
دلیل دیگر روسیه برای مخالفت با تمدید توافق این بود 
که »قیمت باالتر نفت موجب می شود روبل بیش از اندازه 
تا حدودی  نگرانی  این  به نظر می رسد  البته  قوی شود«. 
اغراق آمیز باشد. چرا که به گفته مدیرعامل لوک اویل، در 
حال حاضر ارزش روبل آزاد و شناور است و از قیمت نفت 
خالی شده. تحلیلگران نیز می گویند افزایش های اخیر قیمت 
نفت موجب افزایش ارزش روبل نشده است. از سویی بانک 
مرکزی روسیه قصد دارد دالرهای نفتی را خریداری و از بازار 

خارج کند.
به  همچنان  عربستان  که  است  حالی  در  شرایط  این 
افزایش قیمت ها نیاز دارد. آن طور که آخرین بررسی های 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد این کشور نیازمند 
قیمت باالی 70 دالر نفت برای سر به سر کردن هزینه های 
خود است. از سوی دیگر عربستان امسال می خواهد پنج 
درصد سهام آرامکو را در بورس های بزرگ دنیا عرضه کند. 
IPO آرامکو در شرایطی که قیمت نفت در سطوح پایینی قرار 

دارد، به یقین به ضرر سعودی ها خواهد بود.
نوامبر روسیه در  این تضادها در نشست 30  با وجود 
کنار عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت تمدید توافق تا 
پایان سال را امضا کرد. اما اظهارات وزیر نفت کویت، در 
ماه گذشته نشان داد که اختالفات بر سر زمان پایان دادن 
به توافق همچنان پابرجاست و ممکن است در نشست بعدی 
اوپک در ماه ژوئن مجدداً بحث پایان دادن به توافق داغ شود. 
عصام المرزوق گفته است اگر بازار تا ماه ژوئن به توازن باز 
گردد، ممکن است توافق را پایان دهیم؛ چرا که روسیه برای 
پایان دادن هر چه زودتر به توافق اوپک، فشار می آورد. این در 
حالی است که عربستان به عنوان رهبر اوپک اعالم می کند 
هنوز زود است درباره یک استراتژی خروج صحبت شود و 
تالش می کند کشورهای حاضر در توافق را تا حداکثر زمان 
ممکن به این توافق پایبند نگه دارد. نواک نیز هرچند معتقد 

است که مذاکره درباره خروج از توافق زود است، اما در عین 
به دلیل فشار شرکت های نفتی روسی در خصوص  حال 
پایان دادن به توافق ظرف سه تا شش ماه بعد از مارس 2018 

نیز اظهاراتی داشته است.
هر چند در نهایت این بازار نفت است که تصمیم می گیرد 
آخر داستان توافق چگونه به پایان برسد، اما همین اختالفات 
ظریف ممکن است گسترش یابد و توافق را به طور کامل از 

هم بپاشاند.
چشماندازهمکاریروس-سعودی

بارکیندو، دبیرکل اوپک، اعالم کرده که اوپک  محمد 
امیدوار است یک چارچوب دائمی برای ارتباط این سازمان 
با روسیه و دیگر تولیدکنندگان خارج از اوپک ایجاد شود، به 
طوری که همکاری ها حتی پس از پایان توافق نیز ادامه یابد. 
بارکیندو می گوید هرچند توافق به خوبی بر پارامترهای بازار 
نفت اثرگذار بوده، اما با توجه به چشم انداز رقابت فزاینده، در 
این بازار کارهای بیشتری برای انجام وجود دارد و همکاری 
مستمر بین تولیدکنندگان نفت برای تداوم ثبات در بازار 
ضروری است. اما روسیه و عربستان اختالفات زیادی با هم 
دارند که ممکن است مانع تداوم همکاری ها شود. یک مانع 
اساسی برای گسترش روابط دو کشور، اتحاد تنگاتنگ ریاض 
و واشنگتن است. یک کارشناس روس در این خصوص به 
نشریه »انرژی کامپس« می گوید: با وجود اینکه مسکو و 
ریاض روابط دوجانبه سودآوری دارند، اما این رابطه نمی تواند 
به راحتی به یک »اتحاد همه جانبه« منتهی شود. چرا که 
عربستان سعودی آزاد نیست و بیش از اندازه به آمریکایی ها 

وابسته است.
با این حال به نظر می رسد روسیه و عربستان، هردو به 
مزایای تنوع بیشتر در شرکای سیاسی خود واقفند و حتی اگر 
اهداف اقتصادی دو کشور از هم دور شوند، سیاست می تواند 
اتحاد آنها را زنده نگه دارد. در واقع روسیه پس از تحریم های 
غرب، به دنبال سرمایه گذاری خاورمیانه در اقتصاد خود و 
یافتن مشتریانی برای سالح هایش است. عربستان نیز به نوبه 
خود به رابطه با مسکو نیاز دارد، به خصوص اینکه روسیه 
می تواند نقش یک میانجی را در مشکالت این کشور با قطر و 
ایران، ایفا کند یا اینکه در جنگ یمن به عربستان کمک کند. 
با این حال همه اینها روابط جدید و تازه ای است و به راحتی 

می تواند مجدداً از هم بپاشد. 
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چشماندازناهمگونصنعتنفتدریایشمال

دریای خاکستری
پالتس:صنعت نفت 50 ساله دریای شمال با بهره گیری از  
سقوط قیمت نفت، اکنون تعاریف درخشانی را در صنعت 
به خود می بیند. با این حال، ظاهراً مسابقه یک صندلی و 
دو نفر در حال اجراست و اگر نروژ در وضعیت خوبی باشد، 

انگلستان در موقعیت شکننده ای قرار خواهد گرفت.
شرکت های بزرگ نفتی در اروپا همگی موفقیت های 
صنعت نفت دریای شمال را در کاهش هزینه ها از زمان 
سقوط قیمت نفت در 2014 ستوده اند. در ماه سپتامبر، 
از دارایی های شرکتش در  مدیرعامل بی پی، باب دادلی، 
دریای شمال به عنوان »جواهرات سلطنتی« یاد کرد. در 
اکتبر، پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال، دریای شمال را به 
عنوان »باغ محصول« شرکت توصیف و به نقش مهم آن 
به عنوان پایه آموزشی شرکت اشاره کرد. انجمن نفت و 
گاز انگلستان )با بیش از 500 شرکت نفت و گاز فراساحل( 
در گزارشی از کاهش 50 درصدی هزینه های عملیاتی در 
دریای شمال از سال 2014 و رسیدن آن به 15/30 دالر 
در هر بشکه در سال گذشته خبر می دهد که بخشی از آن 

مربوط به دستاوردهای بهره وری است.
دنبال  به  اروپایی  بزرگ  شرکت های  لفاظی ها،  ورای 
راه،  این  در  هستند.  تولید  افزایش  برای  کانال هایی 
و  اگزون موبیل  مانند  خود  آمریکایی  خلف های  از  آنها 
کونوکوفیلیپس پیروی می کنند که صنعت نفت دریای 
شمال را در دهه های 1960 و 1970 بنا نهادند؛ هرچند که 
امروز حضور حاشیه ای در آن دارند. شل در حال فروش آن 
بخش از دارایی های انگلیسی خود در دریای شمال است که 
سال گذشته سهم تولید 115 هزار بشکه در روز را داشت. 
بی پی روندی تدریجی را دنبال می کند؛ تولید میعانات این 
شرکت از نروژ و انگلیس در سال های 2011 تا 2016 با 
کاهش 30 درصدی به 100 هزار بشکه در روز رسیده است. 
این شرکت همچنین سهم عملیاتی خود را از پایانه نفتی 
خام  نفت  لوله  خط  و   Shetland جزایر  در   Sullom Voe

Forties که ده ها میدان نفتی را به ساحل اسکاتلند وصل 

می کند، به فروش می رساند.
فروش دارایی ها اغلب نشان از سالمت سازمان دارد؛ 
چنان که شل در معامله فوق حداقل سه میلیارد دالر دریافت 
خواهد کرد. رویکرد دولت گرایانه نروژ در شرکت هایی مثل 
استات اویل، Petoro و شرکت خطوط لوله گاز Gassoco در 
دنیا طرفداران زیادی ندارد. استات اویل که سهم 36 درصدی 
از کل تولید نفت نروژ در سال گذشته را به خود اختصاص 
داده، در هشت بازه سه ماهه از دوازده بازه سه ماهه آغاز شده 
از نیمه سال 2014 زیان ده بوده که این امر سرمایه گذاران 
را به انتقاد از سطح بدهی های این شرکت وا داشته است. 
شعار مسووالن انگلیسی »دارایی درست در دستان درست« 
است؛ به این معنی که با توجه به کاهش اندازه میادین، 
عملکرد  است  ممکن  چابک تر  و  کوچک تر  شرکت های 
بهتری در قیاس با شرکت های بزرگ با دغدغه های فراوان 

داشته باشند. 
شرکت کوچک آلفا پترولیوم، غول بزرگ GE را برای 
نفتی  پروژه  میلیون بشکه ای  پروژه 55  سرمایه گذاری در 
Cheviot متقاعد کرده است. واگذاری های بی پی گاه شامل 

فروش دارایی ها به شرکت هایی است که بعداً بخشی از سهام 
آنها را در اختیار می گیرد، مانند شرکت انگلیسی مستقل 
سال  در   Aker-BP اتحاد  شکل گیری   .Serica Energy

گذشته بر همین اساس بود که بی پی را از مسئولیت های 
مستقیمش در دارایی های سابق نروژی رها می کرد.

دولت انگلیس نیز اقداماتی را در راستای حمایت از این 
صنعت انجام داده است؛ مانند کاهش مالیات باالدستی در 
سال گذشته و اعالم حمایت پنج میلیون پوندی در سپتامبر 
گذشته از مطالعات لرزه نگاری به خصوص در مناطقی که 

کمتر در مورد  آنها مطالعه صورت گرفته است.
از  مانع  نمی تواند  فعالیت ها  این  همه  حال،  هر  در 
آشکار شدن این حقیقت شود که منابع رو به کاهش هستند. 
به نظر می رسد تولید نفت انگلستان و نروژ تا پایان دهه در 
حدود فعلی، یعنی روزانه یک میلیون بشکه برای انگلستان 
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و کمی کمتر از دو میلیون بشکه برای نروژ باقی خواهد 
ماند. تولید هر دو کشور افزایش اندکی را در دو تا سه سال 
گذشته شاهد بوده است؛ ولی بعد از این دهه، چشم انداز 
مطمئنی به خصوص برای انگلستان نمی توان متصور شد. 
نهاد رگوالتوری نفت و گاز انگلستان اعالم کرده که در حال 
حاضر، 350 میدان نفت و گاز با سه میلیارد بشکه از منابع 
در دریای شمال وجود دارد. با این حال، امیدواری اندکی 

از توسعه همه این منابع در وضعیت فعلی دیده می شود.
در کنار کاهش فعالیت حفاری، در سال گذشته فقط 
دو پروژه به ارزش مجموع کمتر از 500 میلیون پوند تایید 
شده اند که در قیاس با 22 پروژه جدید در سال 2012 
کاهش محسوسی را نشان می دهد. در نیمه اول سال 2017، 
فقط یک پروژه از پروژه های انگلستان موفق به اخذ تاییدیه 
آغاز شد که پروژه کوچک توسعه Utgard در مرز نروژ است. 
بر اساس گفته یکی از مسئوالن اجرایی در دریای شمال به 
پالتس، در صورت عدم ورود منابع سرمایه گذاری جدید، 
تاثیر جدی ای را در سال های پس از 2020 شاهد خواهیم 
بود و از سال 2022، شرایط کامالً بحرانی خواهد شد. در 
حالی که ورود شرکت های کوچک عمدتاً به فال نیک گرفته 
می شود، برخی از بازیگران فعلی نگرانی جدی ای از در اختیار 
قرار دادن زیرساخت هایی مانند خطوط لوله و پایانه ها که 
شرکت های زیادی در حال حاضر به آنها وابسته اند، به این 
شرکت ها با قدرت مالی اندک دارند. اعالم بی پی مبنی بر 
فروش بخشی از 12 درصد سهمش و سهم اپراتوری در 
پایانه نفتی Sullom Voe به همراه خطوط لوله و سهام خود 
در میدان نفتی Magnus به شرکت مستقل Enquest تعجب 
همگان را برانگیخت. در نوامبر گذشته بود که این شرکت 
از سوی دوستان و خانواده مدیرعامل خود  از ورشکستگی 
نجات پیدا کرد. در آگوست، این شرکت سهامداران خود را 

با پیش بینی کاهش در تولید ناامید کرد.
بهسویشمال

می رسد.  نظر  به  روشن تر  نروژ  چشم انداز  وضوح،  به 
اکتشاف میادین Johan Sverdrup در ابتدای دهه جاری با 
منابعی بین 1/9 تا 3 میلیارد بشکه تکان بزرگی به صنعت 
داد؛ چرا که این میادین در قلب صنعتی این منطقه قرار 
داشته و دسترسی خوبی به زنجیره تامین و پاالیشگاه های 
منطقه ای دارند. تصمیم سال گذشته بی پی برای تجمیع 

توانایی ها با غول مهندسی Aker و بازوی باالدستی آن تا 
حدودی متاثر از تمایل به دسترسی به این میادین است؛ 
همانند توتال که شرکت ِمرسک اویل را به عنوان سهامدار این 
میادین خریداری کرد. استات اویل نیز تالش کرد ترس های 
خود را در خصوص بی ثباتی این پروژه با توجه به اندازه آن 
در وضعیت رو به افول فعلی صنعت کنار بگذارد؛ این شرکت 
هزینه های پیش بینی شده را در فاز اول توسعه برای تولید 
440 هزار بشکه در روز به میزان 25 درصد کاهش داد و 
به 11/5 میلیارد دالر رساند. توسعه کامل برای عمر تولید 
50 ساله نیازمند نقطه سربه سر 25 دالر برای هر بشکه است.

به رغم سلسله اکتشافات اخیر، توسعه میادین نفتی در 
 Johan Castberg دریای بارِنت به کندی پیش می رود. پروژه
با 450 تا 600 میلیون بشکه نفت تالش کرده که از زمین 
برخیزد؛ چرا که کشور به دنبال کاهش هزینه ها و تردید در 
ساخت خط لوله و پایانه نفتی در ساحل دریای بارِنت است. 
با این حال، اکتشافات کوچکی مثل Kayak در ابتدای سال 
2017، احتمال توسعه در دریای بارِنت را تقویت می کند و 
استات اویل امیدوار است این تصمیم مهم را تا پایان سال 

عملی کند.
نروژ  نفت  صنعت  سختی ها، چشم انداز  این  برخالف 
در میان مدت کامالً امیدوارکننده است. فروش دارایی های 
هزار   25 تولید  که   Hess Corporations شرکت  نروژی 
بشکه ای روزانه را در نیمه اول سال 2017 داشت، روند 
خروج شرکت های آمریکایی را از منطقه تداوم بخشید و 
جایگاه شرکت نروژی Aker BP را با تولید 150 هزار بشکه 
در روز از زمان امضای این قرارداد فروش مستحکم تر کرد. 
بر اساس گزارشی از مدیریت نفت نروژ، شش اکتشاف نفت 
و گاز در شش ماهه اول سال 2017 انجام شده است و شش 
پروژه توسعه ای مجوز فعالیت دریافت کرده اند. بر اساس این 

گزارش، بلوک نروژ بسیار فعال است. 

شعارمسووالنانگلیسی»داراییدرستدردستان
درست«است؛بهاینمعنیکهباتوجهبهکاهش
اندازهمیادین،شرکتهایکوچکتروچابکتر

ممکناستعملکردبهتریدرقیاسباشرکتهای
بزرگبادغدغههایفراوانداشتهباشند.
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ازکاهشهزینههاتاایجادانعطافدرباالدستینفتوگاز

تعدیل بی اثر
گروهمشاورهبوستون: جای هیچ شکی نیست که شرکت های 
باالدستی نفت و گاز در چند سال گذشته خود را نحیف و 
هزینه های  مدت  این  در  تولیدکنندگان  دیده اند.  کم توان 
خود را به شدت کاهش داده اند به طوری که کل هزینه های 
عملیاتی آنها دو تا سه دالر به ازای هر بشکه افت کرده است. 
شرکت های بزرگ جهانی با تعدیل 20 تا 30 درصدی نیروی 
کار و کاهش 60درصدی هزینه های سرمایه گذاری خود در 
مقایسه با سطوح اوج سال 2014 مواجه شده اند. اگرچه این 
تالش ها به شرکت ها کمک کرد تا از شرایط قیمت های پایین 
نفت جان سالم به در ببرند اما بیشتر شرکت ها تغییری اساسی 
در نحوه کار خود ایجاد نکردند. آنها همچنان به فرآیندهای 
پیچیده و قدیمی و رفتارهای زیان بار خود ادامه می دهند. تعداد 
زیادی از شرکت ها نیز اشتیاق خود را برای کاهش هزینه ها از 
دست داده اند. بسیاری نیز همچنان امیدوارند قیمت نفت در 
آینده نزدیک بهبود ملموسی داشته باشد. با این حال همه 
پیش بینی می کنند با به اوج رسیدن احتمالی تقاضای نفت 
شرکت های  برای  شرایط   ،2030 و   2025 سال های  طی 
باالدستی در میان مدت و بلندمدت وخیم شود. شرکت های 
باالدستی اگر می خواهند در این محیط نامطمئن زنده بمانند 
باید چیزی بیشتر از کنترل هزینه ها را در دستور کار خود 
قرار دهند. تجربه نشان می دهد که فاز بعدی گذار می تواند 
منجر به صرفه جویی دو تا شش دالری هزینه تولید به ازای 
هر بشکه شود اما تقاضا را در رویکردی چندوجهی قرار خواهد 
داد. رویکردی که دربرگیرنده پورتفولیوی کسب وکار، عملیات، 
سازمان دهی، اثربخشی و کارایی و فرهنگ و در بسیاری از 
موارد شامل فناوری های دیجیتال و داده های بزرگ خواهد بود. 
تولیدکنندگانی که نمی خواهند حیاتشان به امید قیمت های 
باالی نفت وابسته باشد باید از همین حاال شروع کنند. تقریباً 
از کف 50 دالری  برنت  نفت  قیمت  که  زمانی  از  سه سال 
خود عبور کرد می گذرد. از آن زمان، پس از سقوط قیمت 
به بشکه ای 27 دالر در ژانویه 2016، بهای نفت مجدداً اوج 
گرفت ولی به طور کلی در محدوده 45 تا 55 دالری باقی 

ماند که تقریباً نصف باالترین قیمت نفت خام در سال 2014 
بود. این سطوح قیمتی به تمامی شرکت های باالدستی نفت و 
گاز آسیب سنگینی وارد کرد. بسیاری از شرکت مدعی شدند 
ساختار هزینه ای آنها باید در نقطه ای بهبود پیدا کند که نفت 
50 دالری برای آنها سودآور باشد. اما آیا چنین رویکردی واقعاً 
پایدار خواهد بود؟ پاسخ دادن به چنین پرسشی نیاز به فهم 
شرکت ها  بیشتر  دارد.  صنعتی  هزینه های  کاهش  ماهیت 
یکسری از اقدامات کاهش هزینه منتشر شده در کتاب های 
مرجع را اجرایی می کنند. نخست، کاهش هزینه های عملیاتی 
هزینه های  کم کردن  به  عرضه کنندگان  مجبور کردن  و 
خود. دوم، کاهش تعداد کارکنان به خصوص در بخش های 
به  سوم،  دستمزدها.  پرداخت  کاهش  منظور  به  پشتیبانی 
سرمایه گذاری  پروژه های  و  سرمایه گذاری ها  تعویق انداختن 
بزرگ. تمامی این فعالیت ها منجر به صرفه جویی هزینه قابل 
توجهی می شود. برای مثال شرکت بی پی با چنین اقداماتی 
طی سال های 2014 تا 2016 هزینه های نقدی خود را نزدیک 

به یک سوم )ساالنه تقریباً هفت میلیارد دالر( کاهش داد.
سراسر  در  صنعتی  شرکت های  می دهند  نشان  آمارها 
دنیا رویکردی تهاجمی و بی پروا اتخاذ کرده اند. هزینه های 
سرمایه گذاری 30 شرکت بزرگ تولید و اکتشاف نفت در سال 
2016 حدود 60 درصد کمتر از سطوح اوج سال 2014 بوده 
است. میزان کاهش مشاغل نیز در سه سال اخیر قابل توجه 
بوده به طوری که بر اساس گزارش ها حدود 440 هزار جایگاه 
شغلی در سطح جهان در تمامی بخش های صنعتی کنار 
گذاشته شدند. اما تالش شرکت ها برای کاهش هزینه ها روی 
عملکرد مالی آنها تاثیر کوتاه مدتی داشته است. سه نشانه مهم 
نشان می دهد که این تالش ها نتوانسته تغییری اساسی در 
صنایع باالدستی نفت و گاز ایجاد کند. نشانه اول ظهور مجدد 
افزایش هزینه پس از کاهش هزینه هاست. نشانه دوم عدم 
تغییر در رفتار شرکت ها به خصوص در سرعت تصمیم گیری 
و نوآوری است و نشانه سوم این که فرآیندهای پیچیده تغییر 

خاصی نکرده اند. 
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سرعتاحیاءخدماتمیادیننفتیافزایشمییابد

دوران احیاء
مکینزی: درآمد فصل سوم 2017 خدمات میادین نفتی 
افزایش  آن  از  پیش  به سال  نسبت  تا حدود یک پنجم 
یافته است. محیط رقابتی در حال تغییر باعث شده که 
دسته بندی های خدمات میادین نفتی نیز تغییر کند و به 
دو بخش خدمات یکپارچه و خدمات تقسیم بندی شود. 
شامل شرکت های  تقسیم بندی  این  از  بخش  نخستین 
ارائه  توانایی  بیکرهیوز است که  و  هالیبرتون، شالمبرژه 
پیشنهادهای یکپارچه را در میان خدمات میادین نفتی 
دارند. بخش خدمات نیز از شرکت هایی با مقیاس کوچک تر 
و اغلب با تمرکز بیشتر یا حضور محلی ایجاد شده اند. برای 
نخستین بار پس از شروع کاهش قیمت نفت، درآمد خدمات 
میادین نفتی در این فصل و برای امسال در همه بخش ها 
افزایش یافت. حاشیه سود نیز برای شرکت های خدماتی 
کوچک تر رشد کرد. سه شرکت خدمات یکپارچه با وجود 
رشد درآمد باال، تغییر زیادی نداشتند زیرا اپراتورها خواستار 
افزایش بهره وری برای بهبود تولید و کاهش هزینه ها به 
منظور کسب درآمد بیشتر در شرایط افت قیمت نفت 
خود  استراتژی های  بیشتر  توسعه  در  شالمبرژه  بودند. 
گام هایی فراتر از خدمات میادین نفتی برمی دارد و به سمت 
مالکیت دارایی های باالدستی نفت و گاز حرکت می کند. 
استراتژی جدید شالمبرژه دسترسی به تمام قراردادهای 
پروژه هایی را که در آنها سهم دارد فراهم می کند و به عنوان 
یک الگوی بالقوه برای سایر شرکت های بزرگ خدمات 
میادین نفتی مطرح است که با وجود داشتن مهارت های 
زیاد در زمینه حفاری از فرصت های تجاری کمی در بعضی 

مناطق برخوردارند.
OFSفعالیتبازار

هزینه سرمایه ای اپراتورها در فصل سوم افزایش یافت 
و در باالترین میزان خود از فصل اول 2016 قرار گرفت 
)به استثنای فصل چهارم 2016 که به دالیل فصلی باالتر 
بود(. هزینه سرمایه ای در این فصل 54 میلیارد دالر بود که 
10 درصد بیشتر از فصل قبل و 17 درصد بیشتر از سال 

پیش از آن است. این افزایش در مناطق جغرافیایی مختلف 
یکسان نبود. رشد سریع سرمایه گذاری در بخش خشکی 
آمریکا در نیمه اول سال 2017 ادامه یافت اما هم اکنون در 
حال کاهش است و بخش های فراساحلی و متعارف در حال 
بازیابی هستند. پروژه های کوچک تر نیازمند هزینه های 
کمتری هستند. آب های عمیق با 19 پروژه در سال های 
2016 و 2017 در مقایسه با 22 پروژه در سال 2014، یک 
کاهش جزئی را تجربه کرد. آب های عمیق از سازماندهی 
ناکارآمد، ساده سازی طراحی و  مجدد سکوهای قدیمی 
مهندسی و توانایی ماندن در نرخ پایین دستگاه حفاری 
سود برده است که موجب می شود نقطه سر به سری به زیر 
50 دالر در هر بشکه برسد. همان طور که در فصل گذشته 
گزارش شده است، با وجود اینکه تعدادی از پروژه ها تصمیم 
بزرگ  شرکت های  اما  کردند  دریافت  را  سرمایه گذاری 
هنوز در حال کاهش یا ثابت نگه داشتن هزینه های خود 
در سال 2017 نسبت به سال 2016 هستند. تنها شرکت 
اگزون موبیل بودجه خود را افزایش داده و به 22 میلیارد 
دالر رسانده است. این بودجه در سال گذشته 19/3 میلیارد 

دالر بوده است.
دستگاههایحفاری

تعداد دستگاه های حفاری در بخش خشکی آمریکای 
شمالی در فصل سوم افزایش یافته و بیشترین افزایش در 
کانادا بوده است. تعداد دستگاه های حفاری فعال در خارج از 
آمریکای شمالی کاهش یافته و فقط در اروپای غربی شاهد 
رشد کمی بوده ایم. بازار دستگاه های حفاری فراساحل در 
مقایسه با ماه ژوئن که 221 دستگاه بود کاهش پیدا کرد 
و در ماه سپتامبر به 209 دستگاه رسید. با این حال در 
چند هفته گذشته برخی پروژه های جدید شروع به صدور 
مجوز کرده اند و عالئم بهبود در بازار دیده می شود. تعداد 
دستگاه های حفاری در فصل سوم در خاورمیانه و چین 
افزایش یافت و کاهش تعداد دستگاه های حفاری در آمریکا 

و آسیا-اقیانوسیه را جبران کرد. 
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آیا چین می تواند معادالت بازار نفت را به هم بریزد؟

عطش نفتی
بزرگ ترین  امروز چین  تا  سال 2011  از   :ICIS

مصرف کننده و از سال 2015 بزرگ ترین واردکننده 
نفت جهان بوده است. از آن زمان به بعد این کشور 
نفوذ خود را در بازارهای جهانی نفت افزایش داده به 
طوری که تقاضای نفت در این کشور از سال 1990 
تاکنون تقریباً پنج برابر شده و به 12/4 میلیون بشکه 
در روز رسیده است. رشد واردات نفت خام چین در 
سال 2017 دورقمی بوده است. در حالی که سایر 
کشورهای دنیا درگیر کاهش موجودی ذخایر نفت 
خود هستند، چین به افزایش ذخایر خود ادامه می دهد. 
در نتیجه چین امروز سکاندار رشد تقاضای انرژی به 
حساب می آید. با توجه به مازاد عرضه ای که بازارهای 
جهانی را در اواخر سال 2015 به ورطه سقوط کشاند، 
تقاضای چین نقشی کلیدی در به تعادل رسیدن عرضه 
و تقاضای نفت جهان دارد. با این حال چین نسبت به 
افزایش وابستگی اش به واردات و آسیب پذیری بالقوه 

منابع عرضه نفت خود ابراز نگرانی کرده است. 
اصالحات  از  نفت  به  چین  سیری ناپذیر  عطش 
ساختاری صنعت نفت داخلی این کشور به خصوص 
سوی  از  چین  پایین دستی  بخش  در  رقابت  ظهور 
پاالیشگاه های مستقلی که به آنها »teapot« می گویند؛ 
سررشته می گیرد. چین به لطف توسعه منابع خود 
تولید  اوایل دهه 1970 در  از دهه 1950 میالدی، 
نفت خودکفا و در سال 1993 به یک صادرکننده 
تبدیل شد. از آن زمان به بعد شرایط تغییر کرد و 
دورقمی شدن رشد تقاضا باعث شد میزان تقاضا از 
رشد  در سال های گذشته،  رود.  فراتر  داخلی  تولید 
تقاضای نفت چین به طور متوسط 6/1 درصد بوده، 
در حالی که میزان افزایش تولید نفت به طور میانگین 
تنها 1/4 درصد گزارش شده است. این موضوع به دو 
برای  انجامید. نخست، حرکت چین  اساسی  تحول 
با زیاده روی در تملک  تضمین نفت در هر قیمتی 

دارایی خارجی طی دهه 1990 آغاز شد و با عرضه 
اولیه عمومی هر سه شرکت ملی نفت چین در سال 
2000 پایان یافت. دوم، رشد ظرفیت پاالیش داخلی 
حضور چین را در بازارهای بین المللی به عنوان یک 

خریدار بزرگ افزایش داد.
در پایان سال 2016، ظرفیت پاالیش چین از 730 
میلیون تن در سال )حدود 15 میلیون بشکه در روز( 
فراتر رفت که این ظرفیت نیازمند روزانه بیش از 12 
میلیون بشکه نفت خام است. با وجود این، ظرفیت های 
اضافی نیز در دست ساخت قرار دارد و انتظار می رود 
در چند سال آینده ظرفیت پاالیش این کشور به 18 
میلیون بشکه در روز برسد. در آغاز teapotها سهمیه های 
واردات نفت خام را برای جبران کاهش تولید داخلی 

پذیرفتند. 
در انتهای سال 2016، 19 پاالیشگاه مستقل در 
مجموع سهمیه ای در حدود 1/5 میلیون بشکه در 
روز داشتند. در نتیجه teapotها به موتور جدید رشد 
تقاضای نفت خام چین تبدیل شدند. با افزایش واردات 
میزان تولید فرآورده های پتروشیمی نیز افزایش پیدا 
کرد. اما سقوط قیمت نفت پس از بحران مالی آسیا 
ملی  شرکت  اشتیاق  و 1998  سال های 1997  در 
نفت چین را به سرمایه گذاری خارجی کاهش داد. در 
همین بحبوحه، موضع دولت چین نیز تغییر کرد. در 
سال 1998، قیمت نفت برنت از بشکه ای 16 دالر و 
59 سنت در 29 ژانویه به 9 دالر و 75 سنت در 21 

دسامبر سقوط کرد. 
با سقوط قیمت نفت به محدوده کمتر از 10 دالر 
مقامات چین به این باور رسیدند که خرید نفت از 
بازارهای جهانی بسیار به صرفه تر از تولید آن در داخل 
کشور خواهد بود. این موضوع باعث شد ایده ذخایر 
استراتژیک نفت )که از اواسط دهه 1990 میالدی 
بحث آن شده بود(، در آستانه جنگ عراق )سال های 
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در  چین  نگرانی های  افزایش  و   )2011 تا   2003
خصوص تامین یکنواخت نفت در دستورجلسه های 

سیاسی چین قرار بگیرد.
به  نفت چین  ملی  در سال 2004، سه شرکت 
توافق رسیدند که به کمک نفت حاصل از دارایی های 
خارجی ذخایر استراتژیک ملی را پر کنند. چین در 
نظر دارد ذخایر استراتژیک ملی خود را تا سال 2020 
به 720 میلیون بشکه که معادل 90 روز واردات نفت 
این کشور است برساند. بر اساس برآورد ICIS تاکنون 
بیش از 683 میلیون بشکه از ظرفیت این ذخایر تامین 
شده است. عمده این ذخایر در مخازن سطحی واقع در 

مناطق ساحلی قرار دارند.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتظار 
می رود چین در کنار هند بیشترین سهم را در رشد 
 OECD میزان مصرف نفت خام کشورهای غیر عضو
داشته باشند. به طوری که پیش بینی می شود مصرف 
سال 2018 حدود 300  در  خام چین  نفت  روزانه 
هزار بشکه افزایش پیدا کند. استفاده بیشتر از بنزین، 
موجب  هیدروکربنی  گازی  مایعات  و  سوخت جت 
تقویت مصرف نفت چین و پیشی گرفتن این کشور 

از آمریکا می شود.
پس از اینکه میزان واردات چین برای مدتی به 
واردات  عطش  رسید،  روز  در  بشکه  میلیون   9/2
کاهش یافت و 8/2 میلیون بشکه در روز گزارش شد. 
کاهش تولید در میادین اصلی چین نظیر داکینگ و 
شنگ لی در کنار قیمت های پایین نفت، انگیزه های 
بیشتری برای خرید نفت خام از بازارهای بین المللی 

ایجاد کرده است. در نتیجه تولید داخلی تنها یک سوم 
تقاضای نفت چین را پوشش می دهد. هر چند رشد 
مصرف کاهش یافته، اما در هفت ماه نخست سال 
است.  رسیده  ثبت  به  2/9درصدی  رشدی   ،2017
میزان مصرف در سال های 2015 و 2016 به ترتیب 
6/4 و 3/25 درصد رشد کرده بود. بدون در نظر گرفتن 
سطح ذخایر استراتژیک چین، این کشور همچنان به 
عنوان بزرگ ترین مصرف کننده نفت دنیا در 10 سال 
آینده باقی خواهد ماند. گمانه زنی هایی در خصوص 
اینکه چین ممکن است پنج درصد از سهام آرامکو 
را بخرد، وجود دارد. خرید سهام شرکتی که بیشترین 
ذخایر کم هزینه دنیا را در اختیار دارد می تواند روش 
مناسبی برای رسیدن به این ذخایر باشد. با همه این 
اوصاف، چین به افزایش ظرفیت پاالیش خود ادامه 
نقش  چینی  پاالیشگاه های  میان،  این  در  می دهد. 
مهمی در برطرف کردن تقاضای روبه رشد سوخت های 
پاک تر آسیا خواهند داشت و می توانند در این مسیر با 
بزرگ ترین صادرکنندگان خاورمیانه، اروپا و هند رقابت 

کنند. 

اصلی ترین تولیدکنندگان نفت چین در 2016 
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چین در نظر دارد ذخایر استراتژیک ملی خود را تا 
سال 2020 به 720 میلیون بشکه که معادل 90 روز 

واردات نفت این کشور است برساند. بر اساس برآورد 
ICIS تاکنون بیش از 683 میلیون بشکه از ظرفیت 

این ذخایر تامین شده است.
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شکل گیری مرکز قیمت گذاری فرآورده های نفتی در خاورمیانه

قطب فجیره
سرمایه گذاری های  کنار  در  انرژی  مصرف  افزایش  پالتس: 
دهه  در  نفت  ذخیره  و  پاالیشی  زیرساخت های  در  عظیم 
فرآورده های  تجارت  پویای  بازار  به  را  خاورمیانه  گذشته، 
نفتی کرده تبدیل است. جذابیت این بازار در سال های اخیر 
به حدی رسیده که شرکت های دولتی نفت منطقه، تبدیل 
به تجار فعالی در عرصه این نوع فرآورده ها شده اند. افزایش 
ظرفیت پاالیشی در سال های اخیر، خاورمیانه را به یکی از 
صادرکنندگان اصلی فرآورده هایی مانند گازوئیل و سوخت 
جت تبدیل کرده و ارتباطات تجاری معمول این منطقه را 
با آسیا و اروپا دگرگون ساخته است. قدرت رو به افزایش 
کشورهای منطقه در تجارت محصوالت پاالیشی توجه زیادی 

را به موضوع قیمت گذاری فرآورده ها جلب کرده است.
فرآورده های پاالیشی نفت در خاورمیانه به طور تاریخی بر 
اساس ارزش نسبی محصوالت نسبت به مرکز قیمت گذاری 
سنتی آسیا یا همان سنگاپور قیمت گذاری شده است. با این 
حال، تغییرات بنیادین در تعادل عرضه و تقاضا و نیز مولفه های 
فصلی می تواند تاثیر زیادی در قیمت های خاورمیانه داشته 
باشد. به طور مثال اختالف قیمت تک محموله نفت کوره 
CST 180 در ماه می 2017 به 17 دالر در تن متریک رسید 

که نسبت به زمستان )یعنی کمتر از 10 دالر( تغییر عمده ای 
داشت. مسئله قیمت گذاری های مستقل محصوالت پاالیشی 
در خاورمیانه برای سالیان زیادی مدنظر صنعت بوده؛ ولی 
شکل گیری بازار دینامیک فعلی به همراه ایجاد زیرساخت های 
الزم، در حال فرم دهی به بستری مناسب برای انجام این کار 
است. چه مولفه هایی برای موفقیت این موضوع نیازمند است؟ 
آیا قیمت گذاری مستقل در بندر فجیره توسط پالتس از سال 

2016 مولفه های الزم را دارد؟
تغییر در تعادل عرضه و تقاضا

از سال 2005 تاکنون ظرفیت پاالیشی نفت در خاورمیانه 
بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش داشته است که رشد 
30 درصدی را نشان می دهد. تا انتهای دهه جاری میالدی، 
این ظرفیت بیشتر نیز خواهد شد؛ چرا که کشورهای نفت خیز 

عربی  متحده  امارات  و  ایران  کویت،  سعودی،  عربستان 
سرمایه گذاری های بزرگی را در بخش پایین دستی نفت انجام 
می دهند تا ارزش افزوده منابع خام طبیعی خود را افزایش 
دهند. در سال 2010 همه کشورهای اصلی تولیدکننده نفت 
در خاورمیانه به غیر از کویت واردکننده گازوئیل بوده اند. امروزه 
منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
گازوئیل در دنیا شناخته می شود و هر کدام از کشورها رقابت 
سختی را برای به دست آوردن بازارهای اروپایی و آفریقایی 
آغاز کرده اند. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده و قطر 
محموله های گازوئیل و سوخت جت خود را به شمال غرب 
اروپا و کشورهای مدیترانه ای صادر می کنند که در این راه 

رقیب مستقیم شرکت های روسی و آمریکایی هستند.
در خصوص بنزین داستان کمی متفاوت است؛ تاکید روی 
فرآورده های میانی در کنار کیفیت خاص نفت خام این منطقه 
تولید بنزین را در مقایسه با گازوئیل دچار محدودیت هایی 
کرده است. این موضوع در کنار تقاضای فزاینده بنزین، این 
محصول را در توازن تقریبی عرضه و تقاضا در منطقه قرار 
داده است. تا سال 2020، عربستان سعودی، قطر و امارات به 
صادرکنندگان بزرگ این محصول تبدیل خواهند شد؛ ایران 
و کویت نیز در مقیاس کوچک تر صادرکننده این محصول 
خواهند بود. عراق تنها کشور نفتی خلیج فارس است که طبق 
پیش بینی ها تا سال 2030 همچنان واردکننده بزرگ بنزین 
باقی می ماند. در نفت کوره، روند دیگری را شاهد هستیم. این 
محصول در منطقه خاورمیانه به شدت تابع تغییرات فصلی 
است؛ به طوری که در فصل تابستان و به دلیل نیاز باالی 
نیروگاه های برقی، مصرف این فرآورده به شدت باال می رود. 
طبق پیش بینی ها بیشتر کشورهای منطقه به واردکنندگان 
این فرآورده تبدیل خواهند شد. امارات متحده عربی که فجیره 
نیز در آن قرار دارد، بزرگ ترین واردکننده و ایران بزرگ ترین 

صادرکننده این محصول باقی خواهند ماند.
فرصت ها و چالش ها

با در نظر گرفتن روندهای عرضه و تقاضا، طبق آنچه گفته 
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شد، اهمیت موضوع قیمت گذاری دو چندان می شود. روش 
MOC پالتس که شفافیت باالیی را از نحوه قیمت گذاری 

محصوالت در سنگاپور یا به همان نسبت، قیمت محصوالت 
خاورمیانه در اختیار مخاطبان قرار می دهد، می تواند روش 
مطمئنی برای قیمت گذاری مستقل محصوالت در خاورمیانه 
باشد. با این حال، چالش هایی هستند که ایجاد این مرکز را 
با کندی مواجه کرده اند. یکی از اصلی ترین چالش ها در این 
راستا، ماهیت بازار خاورمیانه است. برخالف سنگاپور، بازار 
خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی از هم گسیخته است. سنگاپور 
به صورت همزمان محل گسترده ای برای پاالیش فرآورده ها و 
محل وسیعی برای ذخیره سازی محصوالت است. در حالی که 
در خاورمیانه، این دو دارایی کلیدی معموالً از هم پراکنده اند. 
با توجه به این موضوعات، پالتس مرکز اصلی قیمت گذاری را 

بندر فجیره امارات می داند.
چرا فجیره؟

تقاضای  اخیر،  سالیان  در  پاالیشی  ظرفیت  افزایش 
خاورمیانه را برای ایجاد زیرساخت های عظیم ذخیره سازی 
و ترکیب فرآورده ها بیشتر کرده است و به دالیل کلیدی، 
ایجاد  آن  اطراف  و  فجیره  در  زیرساخت ها  این  بیشتر 
شده اند. نخستین دلیل انتخاب فجیره نیز همین ظرفیت 
دوم  دلیل  است.  آن  در  محصوالت  ذخیره سازی  باالی 
نزدیکی و در عین حال بیرون بودن آن از تنگه هرمز است 
که گلوگاه جریان این محصوالت به بیرون از خاورمیانه 
بوده و مستعد بسته شدن به دلیل هرگونه تعارض منطقه ای 
محتمل است. این مولفه اهمیت استراتژیک زیادی به این 

منطقه می دهد.
فجیره، امروزه ظرفیت ذخیره سازی بیش از 50 میلیون 
بشکه فرآورده های نفتی را داراست. سایر بنادر نزدیک به آن 
یعنی جبل علی و شارجه در امارات نیز ظرفیت های باالیی 
در ذخیره سازی دارند. این سلسله بنادر می توانند به عنوان 
سیستم لجستیکی ارزشمندی به صورت یکپارچه فعالیت 
کنند. نزدیکی این بنادر به دوبی به عنوان مرکز بزرگ تجارت 
آنها  از عوامل مهم موفقیت  نیز می تواند یکی  و گاز  نفت 
باشد. با این حال به دلیل گستردگی جغرافیایی و ظرفیت 
باالی پاالیشی منطقه، فجیره و بنادر ذکر شده تنها مرکز 

ذخیره سازی محصوالت نخواهند بود.
در کل، طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، خاورمیانه 

در حال افزایش 17/3 میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی 
خود است که تقریباً تمامی آن در خاورمیانه قرار دارد. از 
مجموعه فوق تعداد 11 پروژه با مجموع ظرفیت 13/4 میلیون 

بشکه در بنادر فجیره و شارجه قرار دارند.
ارزیابی قیمت فرآورده ها در فجیره

از 3 اکتبر 2016، پالتس قیمت های مستقلی را برای 
و 500  سولفورهای 10  با  گازوئیل  اکتان 95،  با  بنزین 
ppm، سوخت جت و نفت کوره CST 380 با سولفور باال 

برای آب های آزاد فجیره اعالم کرده است. پالتس از منابع 
اطالعاتی متعددی برای قیمت گذاری روزانه محصوالت در 
فجیره استفاده می کند. این منابع، معامالت و مناقصه ها در 
 ،MOC فرآیند در  منتشرشده  اطالعات  بازارهای جهانی، 
تهاتر مشتقات در تجارت های بین المللی و قیمت در بازار 
تراکنش های  و  پیشنهادها  مناقصه ها،  است.  غیررسمی 
گزارش شده به MOC برای محصوالت میانی پاالیشگاهی در 
حال افزایش است که اطالعات ارزشمند کلیدی برای این 
روند قیمت گذاری فراهم می کنند. از ابتدای قیمت گذاری 
محصوالت در فجیره، قیمت های ارائه شده برای هر محصول 
به خوبی بیانگر دینامیک بازار آن محصول در منطقه و به 
دلیل  به  قیمت گذاری ها  این  است.  جهان  در  آن  نسبت 
استفاده از مولفه های فصلی بسیار پویاتر از نحوه قیمت گذاری 
نسبی محصوالت نسبت به سنگاپور بوده است. مولفه های 
تاثیرگذار منطقه ای مانند افت وخیزهای ناگهانی و مقطعی 
عرضه و تقاضا در منطقه به خوبی در روند قیمت گذاری 
بررسی و اعمال می شوند. امروزه این قیمت گذاری مستقل 
واقعی محصوالت،  انعکاس قیمت  بر  در خاورمیانه عالوه 
اطالعات ارزشمندی از بازار منطقه را نیز در اختیار مخاطبان 

جهانی قرار می دهد.
از زمان شروع قیمت گذاری از سوی پالتس، این موسسه 
سعی کرده تا مولفه های موثر در قیمت را به طور دقیق تری 

بررسی و بهبودهای الزم را به نحوه قیمت گذاری ارائه کند. 

فجیره، امروزه ظرفیت ذخیره سازی بیش از 50 
میلیون بشکه فرآورده های نفتی را داراست. سایر 
بنادر نزدیک به آن یعنی جبل علی و شارجه در 

امارات نیز ظرفیت های باالیی در ذخیره سازی دارند.
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گاز شیل آمریکا چگونه بر پتروشیمی های اروپا اثر می گذارد؟

انقالب جدید
پالتس: انتظار می رود تولید اتان در آمریکا با یک رشد 
36درصدی از 1/73 میلیون بشکه در روز در سال 2015 
به 2/36 میلیون بشکه در روز در سال 2020 برسد. اما 
تقاضا برای اتان در آمریکا از سوی پتروشیمی ها از یک 
میلیون بشکه در روز در سال 2015 به 1/56 میلیون بشکه 
در روز در سال 2020 خواهد رسید. این موضوع باعث 
ایجاد مازاد در سال های پیش رو خواهد شد. در نتیجه این 
مازاد تولید، اروپا به واردات روی خواهد آورد و از مزیت 
هزینه پایین تر گاز در برابر گزینه های داخلی مانند نفتا 
بهره خواهد برد. نگاهی به سال های 2013 تا 2015 نشان 
می دهد تولیدکنندگان اروپایی محصوالت پتروشیمی از 
این مزیت استفاده کرده و واردات اتان از آمریکا را آغاز 

کرده اند.
وفور اتان

در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 2017 آمریکا 2/78 میلیون 
بشکه اتان صادر کرده که نسبت به همین دوره در سال 
2016 رشد 83درصدی را نشان می دهد. مقاصد عمده 
اتان صادراتی آمریکا اروپا بوده و مقادیر مازاد به کانادا، 
برزیل و هند صادر شده است. حجم اتان قابل دسترس 
برای صادرات و هزینه آن دو موضوع اصلی مورد سوال 

برای تولیدکنندگان پتروشیمی در اروپاست.
LPG گزینه

دسترسی به خوراک پتروشیمی در آمریکا محدود به 
اتان نیست. تولید و مازاد پروپان و بوتان همراه در نتیجه 
 LPG تولید گاز شیل  افزایش یافته است. همزمان، صادرات
آمریکا نیز افزایش پیدا کرده و شاهد یک رشد نمایی در 
صادرات پروپان و بوتان هستیم. در حالی که آسیا یکی از 
مراکز حاشیه ای تقاضای LPG محسوب می شود، اروپا نیز 
به واردات LPG از آمریکا روی آورده است. به نظر می رسد 
اروپا اکنون آماده استفاده بیشتر از مزیت های LPG آمریکا، 
به خصوص به شکل پروپان برای واحدهای PDH است. 
شرکت های Ineos و Borealis که هر دو رهبر واردات اتان 

از آمریکا هستند اعالم کرده اند که طرح هایی برای ساخت 
واحدهای PDH در شمال غرب اروپا در دست اقدام دارند. 
منبع تامین خوراک این واحدها هنوز مشخص نشده اما 
یک گزینه محتاطانه، واردات پروپان از آمریکا خواهد بود. 
با وجود این اروپا همچنان به کراکینگ نفتای سنگین 
ادامه می دهد. نفتا همچنان یک خوراک اصلی برای تولید 
محصوالت پتروشیمی است و LPG در رتبه دوم قرار دارد، 
در حالی که اتان به رغم افزایش واردات از آمریکا همچنان 

سهم کوچک تری به خود اختصاص می دهد.
بهره وری در هزینه ها

در دسترس بودن اتان تولیدی آمریکا مانعی برای کسب 
خوراک های  سایر  که  حاشیه ای  تولیدکنندگان  درآمد 
ارزان قیمت را مصرف می کنند نیست. عالوه بر این افزایش 
عرضه LPG گزینه دیگری را پیش روی تولیدکنندگان 
اروپایی قرار داده است. با این حال تصمیم گیری درباره 
همچنان  خوراک  انتخاب  برای  راه  بهره ورترین  انتخاب 
یک موضوع مهم باقی خواهد ماند. گزینه های اصلی برای 

شرکت های پتروشیمی در اروپا موارد زیر است:
 واردات اتان

LPG واردات 
 احداث یک واحد یکپارچه کراکینگ در آمریکا

 واردات اتیلن
 واردات پلیمر

سونوکو  ترمینال  از  آمریکا  تولیدی  اتان  واردات 
اینترپرایز  ترمینال  یا  پنسیلوانیا  در  هوک1  مارکوس 
مورگان پورت2 در تگزاس یکی از مواردی است که نشان 
می دهد تولیدکنندگان اروپایی به سرمایه گذاری بر روی 
خوراک های ارزان در آمریکا عالقه مند هستند. پرسش 
اصلی اینجاست که این گزینه ها به لحاظ اقتصادی چگونه 

هستند؟
انتخاب خردمندانه

یک  ایجاد  که  می دهد  نشان  کنونی  بررسی های 
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از  دسته  آن  برای  آمریکا  در  پلی اتیلن  کراکینگ  واحد 
تولیدکنندگان اروپایی که به دنبال استفاده از خوراک های 
ارزان قیمت مبتنی بر شیل  هستند، بهترین گزینه محسوب 
می شود. این گزینه نیازمند سرمایه گذاری سنگین است، 
زیرا هزینه ساخت یک واحد یکپارچه پلی اتیلن به شش 
از شرکت های  یکی  میلیارد دالر می رسد. شرکت شل 
اروپایی است که این گزینه را دنبال می کند و در حال 
ساخت یک واحد یکپارچه کراکینگ در مقیاس جهانی 
در پنسیلوانیای غربی با ظرفیت تولید 1/6 میلیون تن در 
سال است. گزینه دیگر واردات مستقیم اتیلن از آمریکا 
اینکه  دلیل  به  حاضر  حال  در  گزینه  این  اروپاست.  به 
تنها یک ترمینال صادرات اتان در آمریکا وجود دارد، با 
محدودیت روبه روست. اما ساخت ترمینال های دیگر در 
حال بررسی است. انتظار می رود بازار اتیلن در اروپا طی 
دهه آینده به تعادل برسد. واردات بیشتر اتیلن از آمریکا 
نیازمند رشد ظرفیت های پایین دستی پلی اتیلن یا تثبیت 
ظرفیت واحدهای موجود است. پویایی های تغییرات نشان 
می دهد که خوراک های ارزان قیمت آمریکا تولیدکنندگان 
محصوالت پتروشیمی در منطقه اروپا را وادار به نوآوری 
کرده است. صنایع شیمیایی در اروپا سعی دارند تولید 

محصوالت  و  بوتادین  پروپیلن، 
پایین تری آنها را افزایش دهند. یکی از 
مقامات شرکت نفت و گاز مجارستانی   
از  یکی  که  است  گفته  پالتس  به 
افزایش  این شرکت  اصلی  برنامه های 
ظرفیت تولید پروپیلن در اروپاست. این 
شرکت در حال حاضر 334 هزار تن در 

سال پروپیلن تولید می کند.
خاورمیانه بیدار می شود

پتروشیمی  صنایع  که  همچنان 
در  آمریکا  در  شیل   گاز  بر  مبتنی 
در  پتروشیمی  هستند،  رشد  حال 
منطقه خاورمیانه نیز شاهد تغییرات 
فعال  شرکت های  است.  چشمگیری 
و  تحقیق  مخارج  منطقه  این  در 
توسعه را افزایش داده اند و تالش هایی 
آغاز  مالی  استقالل  ایجاد  برای  را 

پتروشیمی  شرکت های  انجمن  آمار  اساس  بر  کرده اند. 
سال  در  مذکور  شرکت های  خلیج فارس،  شیمیایی  و 
2016، 700 میلیون دالر برای تحقیق و توسعه هزینه 
را  به سال 2015  نسبت  کرده اند که رشد 40درصدی 
نشان می دهد. در همین حال، درآمد فروش شرکت های 
پتروشیمی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
به 79/7 میلیارد دالر در سال 2015 رسید که  فارس 
افت 9درصدی نسبت به سال 2014 را نشان می دهد. 
رقابت  باعث ایجاد شفافیت بیشتر در شرکت های منطقه 
خاورمیانه شده است؛ شرکت هایی که سال ها با خوراک 
ارزان و حمایت های دولتی فعالیت می کردند. شرکت های 
پتروشیمی در منطقه خاورمیانه همچنین بر تحقیق روی 
پلیمرها متمرکز شده اند. زمان تحویل در فرآیند تولید یک 
گرید جدید پلیمری کمتر از زمان مورد نیاز برای توسعه 
یک محصول میان دستی یا آروماتیک است. در نتیجه 
شرکت های منطقه خاورمیانه قادر هستند تا چندین گرید 

جدید پلیمری را به بازار معرفی کنند. 
پی نوشت ها:

1- Sunoco's Marcus Hook

2- Enterprise's Morgan's Point
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صادرات اتان آمریکا به اروپا تن - منبع: پالتس
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تحوالت صادرات و واردات ال ان جی خاورمیانه

بازار نوظهور
پالتس: افزایش سریع تقاضای گاز منطقه ای در خاورمیانه، 
منطقه را به یک بازار نوظهور ال ان جی تبدیل کرده اما اکنون 
با افزایش عرضه گاز طبیعی از طریق خطوط لوله منطقه ای 
این محصول مورد تهدید واقع شده است. پنج کشور مصر، 
رژیم صهیونیستی، اردن، کویت و امارات متحده عربی تا سال 
2016 تنها واردکنندگان ال ان جی بودند. مصر و اردن پس 
از ورود به بازار در سال 2015، شکل های خرید سنتی را به 
چالش کشیدند. این یک شروع جدید برای خریداران در حال 
ظهور بوده و فرصت های جدیدی را برای تجارت کنندگان 
ال ان جی فراهم کرده است. مصر مفهوم قرارداد بلندمدت 
با یک عرضه کننده را به نفع مناقصه های کوتاه مدت کنار 
گذاشت، در حالی که اردن قراردادهای پنج ساله یا کمتر را 
با خرید گاه به گاه تکمیل کرده است. در زمینه عرضه، رقابت 
افزایش می یابد و استراتژی های نوآورانه قرارداد فشار بر قطر 
را برای رها کردن پارامترهای سابق فروش خود افزایش خواهد 
داد. قطر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ال ان جی در دنیا 
به دنبال حفظ سهم خود در بازار جهانی از طریق افزایش 

ظرفیت است.
خرید به سبک مصر

در  ال ان جی  واردکننده  بزرگ ترین  عنوان  به  مصر 
خاورمیانه، بهترین نمونه برای این است که چگونه الگوهای 
خرید در خاورمیانه تغییر کرده است. قاهره در آوریل 2015 
به منظور برطرف کردن کمبود گاز خانگی وارد بازار ال ان جی 
شد و این کار را به شیوه ای غیرمتعارف انجام داد. این کشور 
به جای انعقاد قراردادهای سنتی طوالنی مدت 15 تا 20 ساله، 
مناقصه های  بیشتر  آورد.  روی  کوتاه مدت  مناقصه های  به 
عرضه مصر به شرکت هایی مانند Glencore ،Trafigura و 
Vitol که از خودشان ظرفیت تولید ال ان جی نداشتند داده 

شد. این شرکت ها نیازمند بارگیری منابع از بازار هستند و 
در نتیجه تجارت تک محموله به طور قابل توجهی افزایش 
یافت. انعطاف پذیری مصر به دلیل قراردادهای آن، باال بوده  
است. احیای بخش باالدستی مصر، مزایای اجتناب از تعهدات 

بلندمدت را برجسته می کند. انتظار می رود طی سال های 
2016 تا 2020 تولید گاز این کشور دو برابر شود. پیش بینی 
می شود مصر در نتیجه کاهش نرخ رشد تقاضا، با مازاد گاز 
روبه رو شود و در سال های 2020 تا 2021 واردات ال ان جی 

را به جز برای برخی نیازهای فصلی پایان دهد. 
ایده  اما  به کار گرفته  اردن رویکرد محافظه کارانه تری 
بیشتر  است.  داده  قرار  خرید  استراتژی  در  را  کوتاه مدت 
پنج ساله  و  دوساله  قراردادهای  با  کشور  این  گاز  تقاضای 
تامین و بقیه تقاضا نیز از طریق مناقصه هایی برای یک یا دو 
محموله ال ان جی برطرف می شود. مناقصه های بزرگ تر اردن 
به بخش های کوچک تر تقسیم شده است، اجازه می دهد 
مناقصه ها برندگان بیشتری داشته باشد و فرصت بیشتری 
را برای اتاق های بازرگانی کوچک تر فراهم می کند. تقاضای 
ال ان جی در اردن هم به وسیله عرضه از طریق خطوط لوله 
منطقه ای تهدید می شود. این کشور در حال مذاکره برای 
واردات گاز از رژیم صهیونیستی بوده و ممکن است از خط 
لوله گاز عربی نیز بهره مند شود. تقاضای کلی در منطقه، از 
سوی بحرین به عنوان واردکننده ال ان جی و با افزایش تقاضای 
کویت حمایت خواهد شد. انتظار می رود این دو کشور تا سال 
2022 در مجموع 10 میلیون تن در سال تقاضا داشته باشند 
و واردات ال ان جی کویت از رقم 3/6 میلیون تنی در سال 
2016 باالتر خواهد رفت. در حالی که استراتژی خرید این 
مشتریان روشن نیست، عرضه بین المللی در حال افزایش 
است و الگوهای خرید در حال تغییر هستند که این موارد 
احتماالً موجب قدرت بیشتر آنها در هنگام مذاکره در مورد 
قراردادهای جدید می شود. در محموله هایی با منابع محلی، 
هزینه حمل ونقل شفاف است که این به نفع قطر خواهد بود. 
این موضوع امکان دارد تحت تاثیر تحریم تجاری علیه این 
کشور از سوی عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و 
بحرین قرار گیرد. گزینه قرار دادن شخص ثالث بین خریدار و 
فروشنده در این سناریو، ممکن است به افزایش انگیزه برای 

تجارت ال ان جی در این منطقه بیفزاید.
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قطر در بازار ال ان جی
مجموعه ای  از  رشد  به  رو  رقابت  با  مواجهه  در  قطر 
متنوع تر از تامین کنندگان ال ان جی، قیمت های پایین تر و 
بازارهای کمتر تضمین شده، تصمیم گرفته با افزایش حجم 
فروش خود درصدد جبران برآید. دوحه در آوریل 2017 
ممنوعیت خود را برای توسعه بیشتر میدان گنبد شمالی لغو 
کرد. این کشور قصد دارد بخش جنوبی این میدان را طی 
یک دوره پنج تا هفت سال توسعه دهد و انتظار می رود این 
پروژه ظرفیت تولید این میدان را چهار میلیارد فوت مکعب 
در روز، معادل 20 درصد تولید فعلی، افزایش دهد. بیشتر 
این گاز به سمت تولید ال ان جی هدایت می شود و ظرفیت 
صادرات این کشور از 77 میلیون تن در سال به 100 میلیون 
تن در سال افزایش می یابد. قطر یکی از کشورهایی است که 
به دالیل هزینه پایین تولید ال ان جی، برای گرفتن سهم بازار 

در موقعیت خوبی قرار دارد. 
تصمیم به افزایش حجم فروش به احتمال زیاد طول 
دوره مازاد عرضه ال ان جی را افزایش می دهد که موجب 

افزایش قدرت چانه زنی مشتریان، فشار بیشتر بر قیمت ها، 
انعطاف  و  کسب وکار  چشم انداز  تحول  شتاب  افزایش 
بیشتر بازار خواهد شد. قطر در مواجهه با رشد محدود 
و انقضای قراردادها در شمال شرق آسیا، همکاری خود 
را با اتاق های بازرگانی و خریداران عمده افزایش داده و 
اخیراً، روش مستقیم تری را برای بازاریابی ال ان جی خود 
در بازارهای نوظهور در سراسر خاورمیانه، آسیای جنوبی و 
 Nakilat آسیای جنوب شرقی به کار گرفته است. شرکت
که شرکت دولتی حمل ونقل قطر است در جوالی 2017 
قراردادی را با شرکت نروژی Hoegh LNG امضا کرد تا 
تقاضای جدیدی برای فروش ال ان جی خود در بازارهای 
نوظهور از طریق ترمینال های واردات شناور ایجاد کند. 
استراتژی بازاریابی بلندمدت قطر نیز تحت تاثیر قرار گرفته 
است. RasGas فرمول قیمت گذاری قرارداد بزرگ خود با 
پترونت را به نفع خریدار هندی بازنگری کرده است. دولت 
هند به طور فعال، واردکنندگان داخلی خود را به شرایط 

قراردادی بهتر تشویق می کند. 
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چالش های آینده گاز طبیعی چیست؟

اشتعال گران
 ،2030 سال  به  منتهی  زمانی  بازه  در  انرژی:  آکسفورد 
شمالی(  آمریکای  از  )خارج  گاز  آینده  اساسی  تهدیدهای 
رقابت پذیری و مقرون به صرفه بودن خواهد بود. پس از آن تاریخ 
)به خصوص پس از سال 2040(، اگر اهداف COP21 اجرایی 
شود، انتشار کربن از گاز طبیعی این سوخت را غیرقابل مصرف 
خواهد کرد. در سطح جهانی، افق 20ساله گاز را به عنوان 
یک »سوخت انتقالی« مطرح خواهد کرد. کشورهای اندکی 
خارج از OECD وجود دارند که بتوانند قیمت عمده فروشی 
)یا واردات( شش تا هشت دالر یا بیشتر به ازای هر میلیون 
BTU پرداخت کنند. از این رو قیمت های باالی این محدوده 

می تواند بازار گاز را بیش از پیش غیررقابتی کند و منجر 
به کاهش شدید تقاضا شود. شاخص های قیمت بین المللی 
اغلب زمان های سال 2017-2016 در محدوده پنج  برای 
تقاضای  ایجاد  بود و همین موضوع موجب  تا هشت دالر 
تولید  نقاط شد. در بخش  از  برای گاز در بسیاری  اضافی 
برق در هر دو بازارهای تثبیت شده و جدید، گاز در رقابت 
با انرژی خورشیدی، بادی و تکنولوژی های ذخیره باتری، که 
هزینه های آنها نزولی بوده، با مشکل مواجه شده است؛ چرا که 
این انرژی ها نو به دلیل اشتغال زایی بیشتر، وابستگی کمتر به 
واردات و هزینه های ارزی خارجی کمتر نسبت به گاز وارداتی 

جذاب تر به نظر می رسند. سیاست های 
کربن زدایی احتماالً منجر به آن خواهد 
شد که گاز به تدریج از بخش تولید نیرو 
خارج شده یا نقشی کمکی در مواقعی 
که انرژی های تجدیدپذیر کافی نباشند، 
ایفا کند. در این میان مهم ترین استثنا 
چین است که در آن مشکالت کیفیت 
هوا ممکن است منجر به جایگزینی 
وسیله  به  زغال سنگ  وسیع  مقیاس 
گاز شود. استثناهای دیگر کشورهایی 
می تواند  گاز  آنها  در  که  هستند 
و  شود  نفتی  فرآورده های  جایگزین 

همچنین کشورهایی که مشتریان نیازمند تامین برق در 24 
ساعت روز و هفت روز هفته خواهند بود. در دنیای قیمت های 
پایین 2017، مهم ترین بحث در جوامع گاز این است که چه 
زمانی عرضه مازاد ال ان جی از بین خواهد رفت. زمانی که این 
اتفاق بیفتد )بسیاری معتقدند تعادل عرضه و تقاضا در اوایل 
یا اواسط دهه 2020 میالدی رخ خواهد داد(، قیمت ها به 
سطوحی نزدیک به سطوح سال های 2011 تا 2014 افزایش 
خواهد یافت و پروژه هایی که از اواسط دهه 2010 میالدی 
به جریان افتاده اند، مجدداً سودآور خواهند شد. در نتیجه، 
پروژه های جدید نیز مسیری روبه جلو را در پیش خواهند 
گرفت. در صورت وقوع چنین سناریویی، مشکالت عمده ای 
برای آینده گاز ایجاد خواهد شد. مهم ترین نکته برای اینکه 
گاز نقش بالقوه خود را به عنوان »سوخت انتقالی« بعد از 
سال 2030 انجام دهد این است که این سوخت باید با قیمتی 
زیر هشت دالر به ازای هر میلیون BTU به بازارهای پردرآمد 
و قیمتی زیر شش دالر )در حالت ایده آل در سطوح قیمتی 
نزدیک به پنج دالر( به بازارهای کم درآمد تحویل داده شود. 
نکته  این  تضمین  گاز  آینده  پیش روی  بزرگ ترین چالش 
خواهد بود که این ماده سوختنی در بسیاری از کشورهای 

کم درآمد غیرقابل پرداخت یا غیررقابتی نباشد. 
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آمریکای شمالی اروپا آسیا اقیانوسیه
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تاثیر مقررات مارپل1 بر بازار پاالیش و حمل ونقل دریایی

سولفورزدایی روی آب
مکینزی: در سال 2020، محدودیت های گوگرد جهانی برای 
سوخت نفت کش ها از سطح 3/5درصدی فعلی به 0/5 درصد 
کاهش خواهد یافت؛ افتی که بیش از سه میلیون بشکه در 
روز نفت کوره پسماند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. انتظار 
می رود صنعت حمل ونقل دریایی با ترکیب گازوئیل دریایی 
و نفت کوره با سطح گوگرد پایین نسبت به این اقدام واکنش 
نشان دهد. این موضوع دست کم منجر به این خواهد شد که 
سود صنایع پاالیشگاهی افزایش یافته و مشتقات نفتی سبک 
و سنگین گسترده تر شده و سرمایه گذاری ها در زمینه حذف 
گوگرد بسیار پرطرفدار شود. با وجود این فرصتی که در اختیار 
عکس العمل  سرعت  به  می گیرد  قرار  پاالیشی  شرکت های 
سازمان   ،2016 اکتبر  در  دارد.  بستگی  دیگر  بخش های 
بین المللی دریانوردی )IMO( با محدود کردن میزان گوگرد در 
تمامی سوخت های دریایی به 0/5 درصد تا سال 2020 موافقت 
کرد. محدودیت 0/5درصدی سطح بیشینه جهانی خواهد بود، 
هرچند مناطق کنترل انتشار گوگرد در دریای شمال، کانال 
انگلیس و در حاشیه کرانه شرقی آمریکایی شمالی همچنان 
در سطوح پایین خود باقی خواهند ماند. حجم تقاضای نفت 
برای سوخت کشتی ها بسیار قابل توجه است. در سال 2016، 
تقاضا برای نفت کوره با میزان گوگرد باال برای سوخت کشتی 
به 3/3 میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که کل 

میزان تقاضای نفت کوره در سطح جهان 7/2 
میلیون بشکه در روز و کل میزان تقاضای نفت 
جهان 95/4 میلیون بشکه در روز گزارش شده 
بود. تقاضا برای این سوخت به طور گسترده در 
مناطق مختلف دنیا توزیع شده است؛ موضوعی 
دنیا  پاالیشگاه های  تمامی  می دهد  نشان  که 
گرفت.  خواهند  قرار   IMO قوانین  تاثیر  تحت 
برطرف ساختن این تقاضا یک چالش خواهد بود. 
پاالیشگاه ها برای تولید چنین حجمی از نفت 
کوره با میزان سولفور تنها 0/5 درصد طراحی 
نشده اند. از سوی دیگر بازار سوخت کشتی از این 

لحاظ برای پاالیشگاه ها جذاب بود که با افزودن نفت کوره با 
میزان گوگرد باال به آن، از سرمایه گذاری های پرهزینه ارتقای 
کیفیت و فرآیندهای هیدروتریتینگ )تصفیه با هیدروژن( 
اجتناب می کردند. این در حالی است که بخشی از نفت کوره 
با محتوای سولفور زیر 0/5 درصد هم اکنون کاربردهای دیگری 
دارد. در شرایطی که نفت کوره با میزان گوگرد 0/5 درصد 
می تواند بخشی از راه حل باشد بعید به نظر می رسد بتواند کل 
تقاضای جدید سوخت کشتی با سطح گوگرد پایین را برطرف 
کند. بهترین منبع بعدی سوخت های کم گوگرد بنزین دریایی 
خواهد بود و انتظار می رود این ماده نقش مهمی را در سال های 
آینده ایفا کند. انتقال بخش بزرگی از تقاضای سوخت کشتی 
از نفت کوره با میزان گوگرد باال به ترکیبی از بنزین دریایی 
و نفت کوره با سطح گوگرد پایین از جهات مختلفی بر بازار 
تاثیرگذار خواهد بود. تقاضای بیشتر بنزین منجر به افزایش 
تقاضای نفت شده و به فشار صعودی بر قیمت جهانی نفت 
خام و باال رفتن سود پاالیشگاه ها خواهد انجامید. افت تقاضای 
نفت کوره با میزان گوگرد باال نیز منجر به سقوط قیمت این 
ماده و افزایش تفاوت قیمت میان نفت کوره با میزان گوگرد 

باال و پایین خواهد شد. 
پی نوشت:

1- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها

 آمریکای
شمالی

2.0
میلیون بشکه در روز

1.5

1.0

0.5

0
 آمریکای

التین
اروپا آفریقا

دیگر گازوئیل/دیزل نفت کوره

 شوروی
سابق

خاورمیانه  آسیا
اقیانوسیه

تقاضای سوخت کشتی - منبع: مکینزی
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نظرسنجی

مروری بر نگاه مخاطبان به نشریه باشگاه نفت و نیرو

نتایج نظرسنجی
در نشست 30 آبان ماه 1396 باشگاه نفت و نیرو، نظرسنجی 
از طریق توزیع فرم مکتوب بین شرکت کنندگان صورت 
گرفت. نتایج نظرسنجی حاصل از دریافت 29 فرم نشان 
می دهد بیش از سه چهارم پاسخ دهندگان، به طور مداوم 
نشریه را دریافت کرده اند. حدود 80 درصد پاسخ دهندگان، 
دانسته اند. باالتر  و  متوسط  حد  در  را  فعلی   رویکرد 

در شاخص هایی مثل کارایی نشریه در دستیابی به اهداف 
و فرم نشریه )شامل طراحی، صفحه آرایی و موارد دیگر( 
نیز بیش از 70 درصد وضعیت فعلی را در حد متوسط 

و باالتر دانسته اند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان، میزان 
رضایت خود را از نشریه در هر دو بُعد کارایی و اثربخشی، 
»زیاد« و »بسیار زیاد« اعالم کرده اند. بیش از نیمی از 
اول خود  اولویت  را  یادداشت  و  تحلیل  پاسخ دهندگان، 
دانسته اند و تقریباً همین تعداد تهیه و تدوین گزارش های 
دانسته اند.  محتوا  ارائه  برای  راهکار  بهترین  را  موردی 
جزئیات نتایج نظرسنجی در ادامه می آید. الزم به ذکر 
است به دلیل گرد کردن اعداد و پاسخ دهی ناقص ، جمع 

ارقام الزاماً 100 درصد نیست. 

1( وضعیت موجود )درصد از پاسخ دهندگان(
1-1( آیا نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیکی، به صورت مداوم به دست شما می رسد؟

ممتنعخیربلی

13/7 درصد10/3 درصد76 درصد

1-2( این رویکرد را چقدر مناسب می دانید؟ )اثربخشی نشریه چقدر بوده است؟(

ممتنعبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

17/2 درصد3/4 درصد0 درصد13/7 درصد58/6 درصد7 درصد

1-3( نشریه تا چه میزان توانسته است به هدف مذکور دست یابد؟ )کارایی نشریه چقدر بوده است؟(

ممتنعبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

20/8 درصد3/4 درصد0 درصد24/1 درصد51/7 درصد0 درصد

1-4( طراحی، صفحه آرایی، قطع و به طور کلی ُفرم نشریه را تا چه میزان مناسب می دانید؟

ممتنعبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

24/1 درصد0 درصد3/4 درصد31 درصد38/4 درصد3/4 درصد
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1-5( به طور میانگین چه میزان از محتوای نشریه را مطالعه کرده اید؟

ممتنعبیش از دوسومبین یک سوم تا دوسومکمتر از یک سوم

17/2 درصد13/7 درصد48/3 درصد20/8 درصد

1-6( چه میزان از محتوای نشریه را )در مقایسه با نمونه های ایران(،  غیرتکراری و مفید می دانید؟

ممتنعبیش از دوسومبین یک سوم تا دوسومکمتر از یک سوم

20/8 درصد10/3 درصد48/3 درصد20/8 درصد

2( وضعیت مطلوب )درصد از پاسخ دهندگان(
2-1( اصلی ترین انتظار شما از مطالب نشریه، به ترتیب اولویت، چیست؟

ممتنعاطالعاتگزارش )آماری و سیاست گذاری(گزارش )خبری(تحلیل و یادداشتاولویت

55/2017/2031اول

72413/710/345دوم

13/713/720/6745سوم

013/83/43151/7چهارم

24/148/545/151/7ممتنع

2-2( کدام یک از روش های زیر به ترتیب بیشترین بهره وری را برای ارائه محتوای مورد نظر شما دارد؟

ممتنعتلخیص محتوا به انگلیسیترجمه محتواتهیه و تدوین گزارش های موردیاولویت

526/86/834/4اول

6/83810/344/9دوم

3/410/341/445سوم

37/844/941/5ممتنع
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