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 خالصه مدیریتي

 نوب جسراسر  زنجیره تأمینهای بانک جهاني شیوع ويروس کرونا بر اساس بررسيبر

 ساير مناطق جهان کمتر است. نسبت بهآن انتشار آسیا رخنه کرده اما سرعت 

 ايس اه رفینلي، عضو بخش تحقیقا  انرژی و نفت جهاني در انستیتو بی ر در دانشگ

 20 طور بالقوه شاهد کاهشما به»درخصوص تقاضای جهاني نفت اظهار داشته است: 

سابقه سه ماه هستیم که اندازه و سرعت آن بي درصدی تقاضای جهاني نفت طي دو يا

از درصدی تقاضا در آغ 10است. بیشترين کاهش تقاضا که تاکنون ثبت شده کاهش 

 .بوده است 1982تا  1979های بحران جهاني نفت در سال

 ارس اه مهای نفتي فعال آمري ا تا نیمه ماساس تخمین ريستاد انرژی تعداد دک بر

وافق تشود با اين کاهش تولید اعالم شده در بیني مياما پیشدک  بود  620معادل 

باعث  دک  وجود داشته باشد که اين خود 200 شدناخیر ماه آوري ، پتانسی  خارج 

 .شودهای بزرگ آمري ايي های اکتشاف و تولید شرکتايجاد اختالل در فعالیت

 اشت که پروژه ال ان جي رسد با وقوع بحران کرونا در جهان نبايد انتظار دنظر ميبه

های انتقال خط لوله گاز مطابق برنامه تعیین شده پیش رود گازپروم روسیه و ساير پروژه

ها و هم کاهش قیمت و کندی پروژهسرمايه رو زيان هنگفتي هم از منظر خواب اينو از

 دوره دهم (38انرژي ) تحوالتخبرنامه 

 و 19ویروس كوید  شيوعنگاهي بر پيامدهاي ناشي از )

 (سناریوهاي بازارهاي جهاني انرژي در دوران پساكرونا 
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استرالیا،  کنندگان بزرگ گاز نظیر نروژ،صادر در انتظارتنها در انتظار روسیه بل ه گاز نه

 .خواهد بودمالزی و اندونزی  ستان،نآمري ا، قطر، ترکم

  های رژیهای گسترش انها و پروژهمنظور تسريع در اجرای برنامهبهعربستان سعودی

 تجديدپذير در اين کشور کمیته عالي تش ی  داد.

  درصد کاهش يافت به همین  18، مصرف سوخت هند حدود 2020در ماه مارس

ت نفيافته اختصاصدر مقاب  سهم  ولينفتي با افت مواجه شد های فراورده ترتیب تولید

 ها افزايش يافت.پااليشگاهسازی در برای استفاده و ذخیرهخام 

 

 سناریوهاي پساكرونایي نفت و بازار جهاني پيامدهاي شيوع ویروس كرونا بر. 1

 هاي اقتصاديشاخص .1-1

 کشورهای بزرگويروس کرونا در جهان،  اساس اطالعا  موجود، از زمان شیوعبر

های که برای مثال، شاخصطوریههای شديدی به ثبت رساندند بدنیا واکنشی اقتصاد

 رقم زدند. 2008عمل رد را از زمان بحران مالي سال  بدترين بورس جهان

کشورهای نوظهور اقتصادی آسیا نظیر هند و جنوب  ،1بیني بانک جهانياساس پیشبر

سال گذشته خود قرار  40مراتب بدتر از اقتصاد بهپي شیوع ويروس کرونا در وضعیتي  آسیا در

تغییرا  بسیار کشور جنوب آسیا هشت های اخیر بانک جهاني برای بینيپیشاند. در گرفته

که در گزارش قبلي اين مرکز، رشد اقتصادی اين منطقه طوریهاتفاق افتاده است ب چشمگیری

که وقوع حاليدردرصد در نظر گرفته شده بود  3/6معادل  2020ل سال تا پايان نیمه او

جنوب میزان رشد اقتصادی بیني جديد در پیشد. شتغییر باعث ها بینيتحوال  اخیر در پیش

                                                 
1. Kumar, Manoj (April 10, 2020), “World Bank Forecasts Worst Economic Slump 

in South Asia in 40 year”, Retrieved from www.investing.com 
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 درصد است. 8/2 حدود 2020و در فص  چهارم  8/1 ،در فص  سومآسیا 

ب در جنود اقتصادی های متعدد بانک جهاني از وضعیت رشبینيپیش 1در جدول 

 است. ا ه شدهار 2020در سال  آسیا

 

 نوبرشد اقتصادي ج هاي بانك جهاني ازبينيپيش. 1جدول 

 )درصد(   هاي مارس نسبت به آوریلهاي ماهگزارشدر  آسيا  

 كشور

برآورد 

رشد 

اقتصادي 

در سال 

2019 

بيني پيش

رشد 

اقتصادي 

در ماه 

 سال مارس

2020 

بيني پيش

رشد 

دي در اقتصا

ماه آوریل 

 2020سال 

بيني پيش

رشد 

اقتصادي در 

ماه مارس 

 2021سال 

بيني پيش

رشد 

اقتصادي در 

ماه آوریل 

 2021سال 

بيني پيش

رشد 

اقتصادي در 

ماه مارس 

 2022سال 

بيني پيش

رشد 

اقتصادي 

در ماه 

آوریل سال 

2022 

 2/6 2/5 9/3 3/3 -8/3 -9/5 9/2 افغانستان

 9/3 8/2 9/2 2/1 3 2 2/8 بنگالدش

 5/3 1/3 5/2 2 9/2 2/2 9/3 بوتان

 5 4 8/2 5/1 5 8/4 1/6 هند

 5/5 5 3/7 3/6 -5/8 -13 2/5 مالديو

 6/3 7/2 9/2 4/1 8/2 5/1 1/7 نپال

 3/3 2/3 9/0 3/0 -3/1 -2/2 3/3 پاکستان

 5/2 2 2/1 2/0 -5/0 -3 6/2 سريالن ا

 .بانک جهانيمأخذ: 

 

 2020ی سال مالي از ابتدا نیست؛ بیني مستثنااين پیش که ازاقتصاد هند هم 

ادی به رشد اقتصشده  بینيپیشدرصد  5/1 از بانک جهاني مطابق گزارش ماه آوري 

 . رسیدخواهد در ماه مارس درصد  8/2

مواجه  صادیکشورهای ديگری نظیر سريالن ا، بنگالدش و بوتان نیز با کاهش و افت اقت

 اند.رفتهگرار قاکستان و مالديو نیز در اين روند شديد افت اقتصادی اند. افغانستان، پشده
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نوب های بانک جهاني شیوع ويروس کرونا بر چرخه عرضه سراسر جبراساس بررسي

 آسیا رخنه کرده اما سرعت آن از ساير مناطق جهان کمتر است.

و رکود  عدم قطعیتدر سناريو بدبینانه پساکرونايي برای اين منطقه، يک 

 بیني شده است.سال جاری پیش درشديد  1اقتصادی

واسطه هپذير جامعه بکارها و اقشار آسیبوکسب دولت هند برای حمايت از اخیراً

طور همین میلیارد دالری در نظر گرفته و 23تبعا  ناشي از کرونا برنامه کمک مالي 

ی در سناريو اختصاص داده است.میلیارد دالر کمک مالي  6منظور بدينپاکستان 

ها در سوی دولتازبسا هزاران میلیارد دالر چهتزريق صدها و  ،خوشبینانه پساکرونايي

د قتصااتواند دير يا زود پیامدهای مخرب ويروس کرونا بر اقتصاد کشورهای خود مي

ينده ال آها حتي حاکي از افزايش نرخ رشد اقتصادی در سبینيجهان را مهار کند. پیش

ه حتي کنچه آشروط بر آن ه دانش پزش ي بتواند از پس چالش کرونا برآيد. دارد البته م

وضاع د، اتواند مانع از دگرگوني بنیادين آن شوتزريق میلیاردها دالر پول نیز نمي

 بازارهای جهاني انرژی است.

 

 بازار جهاني نفت 1-2

جهاني نفت آغاز ، روند نزولي قیمت 2020ژانويه  30زمان با اعالم وضعیت کرونا در هم

 63ژانويه حدود  20در اساس اطالعا  اوي  پرايس، متوسط قیمت نفت جهان برشد. 

برای کاهش زمان با ش ست مذاکرا  روسیه و عربستان ازای هر بش ه بود. همبهدالر 

روند افت قیمت گیری کرونا در جهان و گسترش همه 2020مارس  6در  سطح تولید

 و ترين واقعه تاريخ بازار نفت رقم خوردکه عجیبطوریهنفت شد  بیشتری يافت ب

                                                 
1. Economic Contradiction 
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 دالر رسید. 20 کمتر از متوسط بهای هر بش ه نفت به

اوپک  تگزاس اينترمديت و سبدوستروند تغییرا  قیمت نفت برنت،  1در نمودار 

 ارا ه شده است. 2020 پايان ماه مارساز ژانويه تا 

 

 فت. روند تغييرات قيمت جهاني ن1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: IEA.com, Opec.com 

 

 جهاننفت  بازارالمللي بزرگ درخصوص مالي بينهاي همؤسسهاي بينيپيش .1-3

و سهم  میلیون بش ه در روز بود 100معادل  2019میزان تقاضای جهاني نفت در سال 

تقاضا  هایبینيدرصد اعالم شد. پیش 30اوپک از تأمین تقاضای جهاني نفت خام حدود 

 رسید.يمیلیون بش ه در روز م 101پیش از بحران کرونا به بیش از  2020برای سال 

المللي انرژی که در ماه مارس سال جاری منتشر بیني آژانس بینبراساس پیش

 2019تقاضای نفت جهان نسبت به مد  مشابه سال  2020شد، در فص  اول سال 
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. همچنین میزان تقاضای نفت جهان در بديامیلیون بش ه در روز کاهش مي 5/2حدود 

کاهش خواهد يافت.  2019هزار بش ه در روز نسبت به سال  90سال جاری حدود 

حدود  2020سسه در ماه فوريه تقاضای نفت جهان در سال ؤبیني اين مپیشاساس بر

 .بدياهزار بش ه در روز افزايش مي 850

ر درشد تقاضای جهاني نفت  شرکت خدما  مالي آمري ايي مورگان استنلي نیز

ين، رشد ابیني کرد. اين بانک پیش از هزار بش ه در روز پیش 500را حدود  2020سال 

 بیني کرده بود. پیش 2020ای تقاضای جهاني را در سال هزار بش ه 800

يس ه رافینلي، عضو بخش تحقیقا  انرژی و نفت جهاني در انستیتو بی ر در دانشگا

 20طور بالقوه شاهد کاهش بهما »هاني نفت اظهار داشته است: خصوص تقاضای جدر

ست. اسابقه درصدی تقاضای جهاني نفت طي دو يا سه ماه هستیم که اندازه و سرعت آن بي

ن جهاني درصدی تقاضا در آغاز بحرا 10بیشترين کاهش تقاضا که تاکنون ثبت شده کاهش 

 (. 2020، آوري  )پالتس بوده است 1982تا  1979های نفت در سال

اشته و ر گذها بر انتظارا  بازيگران از آينده تقاضای نفت اثبینيمجموعه اين پیش

 های بازار افزوده است.بر عدم قطعیت

 7/3میلیون بش ه در روز(؛ کاهش  7/9)کاهش  اوپک پالسآوري   اسمي ماهتوافق 

، برزي  و ساير کشورها به آمري ا، نروژ نظیر 20کشورهای جي  سویازمیلیون بش ه در روز 

میلیون  2سوی آمري ا؛ همچنین کاهش ازهزار بش ه از کاهش تولید م زيک  300انضمام 

نشان از  ،سوی کويت، عربستان و امارا ازعالوه بر توافق اوپک پالس  1بش ه در روز

ساير کارشناسان حوزه انرژی معتقدند گروهي از  آتي در بازار جهاني نفت دارد.های نوسان

                                                 
؛ برگرفته از تارنمای «توافق اوپک پالس نهایی شد»؛ 1399فروردین ماه  24. خبرگزاری تسنیم، 1

www.tasnimnews.com 
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کاهش تولید نفت خود متناسب با مصرف  برایکنندگان نفت جهان نیز بايد تولید

 میلیون 27باشند و انتظار اين است که در ماه آوري  آماده ها و مصارف داخلي پااليشگاه

  صور  جهاني از عرضه نفت کم شود.بهبش ه در روز  میلیون 20مه بش ه در روز و در ماه 

ارس اه ممهای نفتي فعال آمري ا تا نیمه اد انرژی تعداد دک براساس تخمین ريست

وافق تشود با اين کاهش تولید اعالم شده در بیني ميدک  بود اما پیش 620معادل 

د باعث دک  وجود داشته باشد که اين خو 200، پتانسی  خارج کردن ماه آوري  اخیر

يان . شابزرگ آمري ايي باشد هایهای اکتشاف و تولید شرکتايجاد اختالل در فعالیت

پي و بی ، بيو، اکسون مش  رويال داچ نظیرهای بزرگ نفتي شرکتتوجه است که 

درصد  20-25يروس کرونا، گیری ودلی  تداوم همهبهشرکت مشاوره نفت و گاز اسپیرز 

اضای بیني ريستاد انرژی، تقراساس پیشب .ندداد های جاری خود را کاهشاز هزينه

کاهش  2019درصد نسبت به سال  7/5به میزان  2020رای نفت در سال جهاني ب

 (.2020آوري   13)اوي  اند گس،  خواهد داشت

میزان مصرف نفت خام جهان  ،20201انداز بازار کاال، آوري  براساس گزارش چشم

درصد کاهش يافت که اين کاهش ناشي از  6صور  سالیانه به 2020در فص  نخست 

افت تقاضا بود. لغو پروازها، قرنطینه، رکود اقتصادی، کاهش سفرها همگي شیوع کرونا و 

با  2020در فص  دوم را المللي انرژی سطح تقاضا . آژانس بیننددر تقاضای نفت اثرگذار

 2020 رود تقاضای ک  در سالکرده است و انتظار مي بینيپیش ،درصد 23کاهش 

درصدی  50 حداق حاکي از کاهش  های بازارشاخصدرصد کاهش يابد.  3/9حدود 

 درصد رشد مقايسه 2بوده است. در نمودار هفته نخست آوري   بنزين آمري ا در دو

                                                 
1.World Bank (April 2020)."Commodity Markets Outlook, Implications of COVID-

19 for Commodities", Retrieved from www.worldbank.org   
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 ارا ه شده است. 2020سال  بینيپیشتقاضای نفت در سنوا  گذشته و 

 

 . درصد رشد تقاضاي نفت خام جهان در سنوات گذشته2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: World Bank 

 

رد ندا خصوص دوره پساکرونا ثمر چندانيزني دردر حال حاضر، راي رسد،نظر ميبه

حران باز  چراکه در شرايط کنوني تحوال  بازار جهاني انرژی در سايه پیامدهای ناشي

 تواند ايام پساکرونايي را نیز دستخوش تحول عظیمي کند. کرونا مي

 

 پاالیشگاهي پيامدهاي ناشي از بحران كرونا در بخش. 2

نفتي های وردهافردلی  افت تقاضای بنزين و ساير بهو  19پي شیوع ويروس کويد  در

ال در ح بخش بزرگي از جمعیت جهان نیز تحت تأثیر قرار گرفت.ها فعالیت پااليشگاه

ای را نق  جادهوحم که به طرز چشمگیری تقاضای سوخت  در قرنطینه هستندحاضر 

درصد از  80يابد، زيرا شد  کاهش ميبهدهد. مصرف سوخت جت نیز کاهش مي

 رود.المللي از بین ميروازهای بینپ
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 حده،کنندگان بزرگ نفتي نظیر اياال  متر پي افزايش ذخاير نفت خام تولیدد

 81ه درصد کاهش ب 3/1های آمري ا با برداری پااليشگاهشود نرخ بهرهبیني ميپیش

موقع  ساله اين شاخص در اينپنج گیندرصد از میان 11درصد از ک  ظرفیت برسد که 

نتیجه در بیني پالتس با توجه به شیوع ويروس کرونا وتر است. طبق پیشاز سال پايین

در  های اياال  متحدهپااليشگاه مصرف نفت، پااليشگاهيهای وردهافراضا برای کاهش تق

 يابد.  ز کاهشمیلیون بش ه در رو 25/2اواي  آوري  به میزان 

ه ر هفتهای اين کشور دپااليشگاه مصرف نفت، ای اداره انرژی آمري اهطبق داده

ه در میلیون بش  85/17میلیون بش ه کاهش در روز به  55/1مارس با  27منتهي به 

ا حجم مارس يک محموله نفت خام ب 31اطالعا  پالتس، در براساس روز رسیده است. 

ه ترين محمولشده است که بزرگ میلیون بش ه از لو یزيانا به سمت چین بارگیری 2

شود. بازگشت محسوب مي 2019سمت چین از سپتامبر بهآمري ا  نفت خام ارسالي از

 ه بهبودبوجه با ت تقاضای چین به بازار برای صادرکنندگان آمري ايي امیدوارکننده است.

برداری ، نرخ بهرهافته جنوبي و مناطق ساحلي در چینيتقاضا در نواحي توسعه

است. سیده ردرصد در ماه مارس  70درصد در فوريه به  67ها در اين کشور از اليشگاهپا

گین طور میانبهنفت خام ترش تحويلي به شمال آسیا  نشان داده که های پالتسارزيابي

ه مارس دالر در هر بش ه نسبت به نفت خام دوبي در ما 6/2با اختالف قیمتي منفي 

ه دالر در هر بش  87/7مارس به منفي  31برای  که اين شاخص است هشدمعامله 

 .(2020آوري   10المل  شرکت ملي نفت،)امور بین رسیده است
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اجراي ل مشکالت و مسائبا محوریت رصد  اثر بحران كرونا بر بخش گاز. 3

  روسيههاي گازي مگاپروژه

ش تالاز گل انحصار خطوط لوله انتقاوسیه با هدف سیطره انرژی و در اختیار داشتن ر

 برای قتصادیابزاری سیاسي و ا عنوانبهاز اين انحصار با تدوين راهبرد بلندمد   کرده

روپا ااديه با اتح ويژه در روابطبهدر منطقه اوراسیا و  خودمین منافع ژ وپلیتی ي أت

انعي رسد، اين کشور برای رسیدن به چنین هدفي با مونظر ميبهند. برداری کبهره

اديه ای همچون چین، آمري ا و اتحهای نافذ فرامنطقهجمله حضور قدر ازاساسي و 

 است. اروپا مواجه

رو وبهرده های اياال  متحروسیه که بعد از ماه فوريه سال جاری میالدی با تحريم

ن ، بحراربودن سهم بیشتر از بازار نفت قیمتي نفت،مش ال  ديگری نظیر جنگ  باشد 

 های عظیمبرد و ادامه اجرای پروژهپیشو همچنین  کاهش تقاضا ،شیوع ويروس کرونا

رضه کرد ع در خبر رويترز که در ماه مارس منتشر شد اين کشور اعالم روست.روبهگازی 

 ايناشرکت پتروچگاز به چین همچنان بدون وقفه ادامه دارد اين در حالي است که 

 س و مو خط لوله را معلق و  های گاز ال ان جيواردا  گاز طبیعي اعم از محموله

 (.2020مارس  14گذاشته است )رويترز 

براساس آمار بي پي  2018میزان صادرا  گاز روسیه از طريق خط لوله در سال 

م عب و میزان صادرا  گاز ال ان جي در همان سال میلیارد متر 223، معادل 2019

ترين شرکت روسیه ان بزرگعنوبهم عب بود. شرکت گاز پروم میلیارد متر 9/24معادل 

 2019در سال  .آماده کند های دشوار فرارورای سالدر شرايط کنوني بايد خود را ب

د، اما ادامه شاندازی راه توسط اين شرکتپروژه عظیم خط لوله سیبری به چین 

 .شد دلی  تهديدهای ترامپ متوقفبهدر دريای بالتیک  2گذاری پروژه نورد استريم لوله
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رو هستند. هاندازی روبها با مش ال  مختلف ت می  و راهدر يک پروژه ديگر نیز روساما 

میلیون تن ال ان جي توسط شرکت گازپروم و  13پروژه ال ان جي بالتیک با ظرفیت 

در رقابت با شرکت رقیب روسي نواتک در حال ساخت است. قرارداد ساخت اين پروژه با 

اندازی اين پروژه عظیم در امضا رسید. زمان راه میالدی به 2016شرکت ش  در سال 

رسید همه عوام  برای موفقیت نظر ميبه. در ابتدا شده استمیالدی تعیین  2022سال 

گاز خوراک تأسیسا  اين پروژه از شب ه  .اين پروژه چند میلیارد دالری آماده شده است

و مراکز مصرف گاز را به گازی  یهاشود. اين شب ه میدانخط لوله ي پارچه تأمین مي

کند. بخشي از اين خط لوله به ساح  دريای بالتیک و نقطه آغاز خط لوله هم متص  مي

  .متص  شده است 21نورد استريم 

هلندی ش  در اجرای اين  -انگلیسي شرکتي ي از دالي  مشارکت گازپروم با 

بزرگي را در حوزه  پروژه، دانش فني اين شرکت بوده است. گازپروم تاکنون هیچ پروژه

شرکت ش ، فناوری تولید ال ان جي در پروژه  .سازی گاز طبیعي اجرا ن رده استمايع

ها پیش، عالقه زيادی به مشارکت در را ارا ه کرده است. اين شرکت از سال 2-ساخالین

ها پیش در مناقصه توسعه صنعت ال ان جي روسیه داشته است. البته گازپروم سال

را بر  3، پیشنهاد شرکت فاقد تجربه آرکادی روتنبرگ2گس دوبیچاروساجرای پروژه 

ای با تنیدهطرح شرکت ش  ترجیح داده بود. شرکت روتنبرگ دارای روابط درهم

های خريدار شرکت آنهامیالدی،  2000گازپروم در دو دهه اخیر است و از میانه دهه 

 اند. های گازپروم بودهزيرمجموعه و دارايي

 

                                                 
1. Nord Stream 2 

2. RusGazDobycha 

3. Arkady Rotenberg 
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 یندهها پیش خواهان هم اری با شرکت آلماني خدما  مهندسي لوم از سالگازپر

دی میال 2019اين دو شرکت در اواخر سال  .در حوزه فناوری ال ان جي بوده است

ي سیبری شرق ز میدانتوافق کردند تا از راه ارهای فناورانه طرف آلماني برای تصفیه گا

چند  ان وای استحصال هلیوم، پروپلن، بوتهو انتقال آن به بازار چین و ايجاد واحد

ا بلتیک اما به دالي  مختلف اجرای پروژه ال ان جي با، گیری شودمحصول ديگر بهره

های رو است. ويژگيهنظر میان شرکای آن روبها و اختالفچالش تأخیر، افزايش هزينه

شده که  یه اعالمهای روسدر رسانه .پروژه نیز در اين مد  با تغییراتي همراه شده است

میلیارد دالر  26های ال ان جي و پتروشیمي به حدود اين پروژه شام  واحد

و  های ساخت بندرگاهگذاری نیاز دارد. همچنین به اين عدد بايد هزينهسرمايه

اندازی پايانه صدور تاکنون زمان مشخصي برای راه .های موردنیاز را نیز افزودزيرساخت

 ي درجشود يک پايانه صادرا  ال پي عیین نشده است. گفته ميال ان جي اين طرح ت

های نهکند با تغییر کاربری آن، در هزياين منطقه وجود دارد و گازپروم تالش مي

 .جويي کندساخت يک بندر جديد صرفه

رو است، بايد هگازپروم که با سقوط قیمت نفت با کاهش درآمدهای خود روب 

ند. کگذاری سازی، سرمايهويژه مخازن ذخیرهاين پروژه به همچنان میلیاردها دالر در

 الیتشوند و برای تداوم فعساله بازسازی ميها همهشب ه خطوط لوله ي پارچه روس

نشده،  بینيتأسیسا  ال ان جي در زمان انجام تعمیرا  اساسي و يا بروز اتفاقا  پیش

  .سا  ساخته شودسازی گاز در کنار اين تأسیذخیره بزرگبايد مخازن 

شده در آن، رقیب  های ال ان جي تولیددر طراحي اين پروژه تالش شده تا محموله

هايي خوراک پروژه ال ان جي بالتیک از میدان .گاز صادراتي گازپروم در بازار اروپا نباشد

های اورينگوی ويژه میدانهای انتقال گاز کنوني بهشود که در کنار زيرساختتأمین مي
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ها در غرب سیبری قرار داشته و ذخاير آن به اين میدان. قرار دارند 5و  4چیم و آ

ها با شرکت اتريشي او ام وی نیز ادامه دارد؛ اما گازپروم تعلق دارد. مذاکرا  روس

  .اندنظر بر سر مسا   مالي، تاکنون دو طرف به دستاوردی نرسیدهدلی  اختالفبه

در بازار ال ان جي  را ش کرده تا سهم خودها پیش تالشرکت گازپروم از سال

در اين بخش به واقعیت تبدي  نشده است. زمان  آنهاافزايش دهد؛ اما اکثر رؤياهای 

 .میالدی موکول شده است 2025اندازی پروژه بالتیک با سه سال تأخیر، به سال راه

است. ساخت  شده میلیارد دالر تعیین 29تا  28همچنین برآورد بودجه موردنیاز بین 

نیز از ديگر تغییرا  پديد  1های صادرا  اتان و ال پي جي در منطقه اوست لوگاپايانه

 .رودشمار ميبهآمده در پروژه 

 شده،ايععي مبا ورود بازيگران جديد به بازار ال ان جي، رقابت برای فروش گاز طبی

ي ه شرکت روسها در صنعت ال ان جي در سايافزايش يافته است. گازپروم که سال

را ا آنهجي  ل انرو است؛ اما آيا بايد رؤياهای اهنواتک قرار داشته، با مسیری دشوار روب

 (.1399فروردين  24میز نفت، )رفته دانست؟  برباد

ف مختل های گازی و مقاصد انتقال گاز روسیه به نقاطپروژه موقعیتدر نقشه يک 

 جهان ارا ه شده است. 

                                                 
1. Ust- Luga بندري در كرانه درياي بالتیك. 
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 هاي انتقال گاز روسيه به نقاط مختلف جهانه. موقعيت پروژ1نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: www.gazprom.com 

 

ل ان ژه ارسد با وقوع بحران کرونا در جهان نبايد انتظار داشت که پرونظر ميبه

ده شیین های انتقال خط لوله گاز مطابق برنامه تعجي گازپروم روسیه و ساير پروژه

 ها و هم کاهشو زيان هنگفتي هم از منظر خواب و کندی پروژهراينپیش رود و از

وژ، یر نرکنندگان بزرگ گاز نظتنها در انتظار روسیه بل ه پیشروی صادرنهقیمت گاز 

 مالزی و اندونزی باشد. ستان،ناسترالیا، آمري ا، قطر، ترکم



 

 ___________________________________________________  

 

15 

 2020یل رآو نخستهفته دو گزیده خبرهاي . 4

 گاز آمریکا براساس گزارش ریستاد انرژيبيني وضعيت بازار پيش .4-1

 2/3 بیني ماه فوريهالمللي گاز که در پیشهای بینبراساس گزارش ريستاد انرژی، قیمت

کرونا  در پي شیوع، ( در نظر گرفته شده بودmbtuازای هر میلیون بي تي يو )بهدالر 

از گمتوسط قیمت ازای هر میلیون بي تي يو کاهش يافت. بهدالر  62/0ها حدود قیمت

 ازای هر میلیون بي تي يو رسید. بهدالر  69/1 به هنری هاب در ماه مارس

ت ته اساساس تخمین ريستاد انرژی کاهش يافبرکه صادرا  ال ان جي آمري ا حاليدر

وراک ای خاما تقاضا برای بخش برق از ماه مارس افزايش يافت و عام  اين افزايش تقاض

رق خش بگاز آمري ا در ب یتوان کاهش قیمت گاز دانست. تقاضامي های گازی رانیروگاه

يافته است.  درصد افزايش سالیانه 30میلیارد فو  م عب در روز و به عبارتي  32اکنون هم

ارد کرده ودلی  فشار قیمتي که بر بازار گاز هنری هاب به 19چند گسترش ويروس کويد هر

 های آتي کاهش خواهد داد.ماهسطح تقاضای گاز بخش نیروگاهي را در 

هارم میلیارد فو  م عب در فص  چ 116رود از در بخش تولید گاز هم انتظار مي

اهش کمیلیارد فو  م عب در زمان مشابه سال جاری  109تا  108به حدود  2019سال 

ر دال 2ه اب بيابد. کاهش تولید گاز همراه باعث توازن بازار و بازگشت قیمت گاز هنری ه

 .(2020  آوري 5)اوي  اند گس،  ازای هر میلیون بي تي يو تا پايان سال خواهد شدبه

 

 در عربستان هاي تجدیدپذیرمنظور تسریع توسعه انرژيبه عالي كميتهتشکيل  .4-2

های های گسترش انرژیها و پروژهمنظور تسريع در اجرای برنامهبهعربستان سعودی 

ملک سلمان بن لي تش ی  داد. اين کمیته به رياست تجديدپذير در اين کشور کمیته عا

های مختلف دولتي را های تجديدپذيرها میان ساير بخشالعزيز، اجرای پروژهعبد
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که به کرد ای اين کمیته تنظیم برنامه 2019در ژانويه  کند.هماهنگ و نظار  مي

گیگاوا   40بد. گیگاوا  برق تجديدپذير دست يا 60اين کشور به  2030موجب آن تا سال 

گذاری گیگاوا  برق تجديدپذير شام  برق خورشیدی خواهد بود. صندوق سرمايه 60از اين 

درصد از اين برنامه  70ها توانسته به دهنده، از طريق ارتباط مستقیم با شتاب1(PIFملي )

 های انرژی تجديدپذير اين کشور برایدست يابند. اين در حالي است که دفتر توسعه طرح

مانده از برنامه فوق اقدام به برگزاری مناقصا  رقابتي خواهد کرد. در باقيدرصد  30اجرای 

میلیارد دالر از صندوق توسعه صنعتي عربستان به  28اعالم شد که  2019سپتامبر 

 (.2020آوري   10انرديتا، های تجديدپذير اختصاص يافته است )طرح

 

  توسط شركت پتروچایناچين یم رااكتشاف جدید نفتي در ميدان ت .4-3

 228با مخزن نفتي  2جديد شرکت پتروچاينا اعالم داشت که يک مخزن ش ستگي

غربي در شمال 3تن در میدان تاريم واقع در ناحیه خودمختار سین کیانگ اويغور میلیون

 (.2چین اکتشاف شده است )نقشه 

                                                 
1. Public Investment Fund 

2 Fracture reservoir .اسی است که تولید از مخازن شنهای زمینترین پدیدهشکستگی یکی از مهم

دهد. توزیع شکستگی در مخازن شکسته به عوامل ساختاری، کربانته شکسته را تحت تأثیر قرار می
 ،کننده دیگر بستگی دارد )فصلنامه پژوهش نفتها و عوامل کنترلشناسی، ضخامت مخزن، گسلسنگ

 .(پژوهشگاه نفت

3. Xinjiang Uygur  
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 نغربي چي . موقعيت ميدان نفت و گاز تاریم در شمال2نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Petrochina.com 

 

هزار  371مترم عب نفت خام و  624روزانه  های اولیه اين شرکت،از انجام آزمايشپس 

 اج شد.م عب در سال( استخرمیلیون متر 135طور متوسط بهعي )م عب در روز گاز طبیمتر

 های زيادی است نظیر:میدان نفت و گاز تاريم دارای ويژگي

 ،م عب منابع گازیمیلیارد متر 1000داشتن بیش از بردر  .1

 گاز.درصد از ذخاير اثبا  شده میعانا  نفت و  80دارا بودن بیش از   .2

درصدی تولید از  20منظور افزايش به، شرکت ملي نفت چین 2018در ژانويه 

هايي را اعالم کرد. از حوزه تاريم، برنامه 2018-2021 دورهمیادين نفت و گاز برای 

در گاز م عب میلیارد متر 3 تولید سوی شرکت ملي نفت چینازهای اعالم شده رنامهب



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ____________________________________________________ 

 

18 

چاه ديگر حلقه  100افزايد. اين شرکت برای رسیدن به اين هدف، حفر مي هاين حوزبه سال 

ها به بیني شده تولید میدان تاريم بعد از حفر چاهبیني و در نظر گرفته است. پیشرا پیش

میلیون  25ادل نفت خام در سال برسد. میزان تولید فعلي از اين میدان میلیون تن مع 30

 (.2020درصد از تولید آن گاز خواهد بود )انرديتا، آوري   80تن معادل نفت در سال است، 

 

 منظور تکميل ذخایر استراتژیكبهاي نفت توسط هند ميليون بشکه 19خرید  .4-4

میلیون بش ه  19نفتي خود ذخاير استراتژيک ن برای پر کرد مهدر پايان ماه دولت هند 

های دولتي در شرايط منظور کمک به پااليشگاهسازی به. اين ذخیرهدر نظر گرفت نفت

ت که وابسته به هیئ 1(SPR) کاهش نفت آنها بوده است. ذخاير نفت استراتژيک هند

 37سازی در جنوب هند به ظرفیت توسعه صنعت نفت هند است، سه سايت ذخیره

 روز از مصرف نفت اين کشور است. 5/9کننده میلیون لیتر را در اختیار دارد و تأمین

درصد کاهش يافت به همین  18، مصرف سوخت هند حدود 2020در ماه مارس 

اختصاص يافته نفتي با افت مواجه شد و در مقاب  سهم نفت خام های فراوردهترتیب تولید 

میلیون دالر جهت خريد  498دولت هند ايش يافت. افز ،هاپااليشگاهذخیره در برای 

های شرکت نفت هند، سوی پااليشگاهازهای نفتي خريداری شده در ماه آوري ، محموله

 توانندنميکه  2منگالورپااليشگاه و پتروشیمي شرکت نفت برا ، شرکت نفت هندوستان و 

 .(2020آوري   15 )انر ديتا، اختصاص داده است ،را انجام دهندسازی نفت ذخیره

 

 

                                                 
1. Strategic Petroleum Reserves 

2. Magalore  
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