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 پايش بازار انرژي  

  

  
      

    پويايي هاي بازار:
در حال افزايش است. كشورها به تدريج پروازهاي خود را به برخي از  شمار كشته شدگان و مبتاليان به ويروس كرونا - ١

استان هاي چين قطع مي كنند. اين مسئله باعث شده است كه اقتصاد جهاني تحت الشعاع قرار گرفته و قيمت نفت 
كاهش نشان درصد  ١٥بنابر گزارش بلومبرگ، قيمت نفت خام تنها در ماه ژانويه  بيشتر از هفته پيش كاهش يابد.

، در ماه ٢٠٢٠. دبيرخانه اوپك اعالم كرده كه بدليل شيوع بيماري جديد، در صدد است كه بجاي ماه مارس  داده است
در  فوريه جلسه خود را برگزار كند. قرار است در اين جلسه ادامه كاهش توليد براي ائتالف اوپك پالس مطرح شود.

ادامه  ٢٠٢٠وئن مكن است توافقات گذشته اوپك پالس تا ماه ژهمين حال يك مقام دبيرخانه اوپك اعالم كرد كه م
 يابد.

نظر مسئله فلسطين با انعكاس سرد ديگر كشورها همراه بود. پيشنهاد دولت آمريكا به رهبري ترامپ براي حل  - ٢
اكثرا اين پيشنهاد را يك سويه و در امتداد نجات يافتن روساي اين يك طرح صلح نيست.  كارشناسان بر اين است كه  

 جمهور آمريكا و اسرائيل از رسوايي هاي اخير مي دانند. 
خارج شد. اين فاز اول جدايي انگلستان از ديگر كشورهاي   سال  ٤٧پس از    لستان شب گذشته رسما از اتحاديه اروپاانگ - ٣

اروپاي متحد مي باشد. بخش سخت تر كار آن در بخش دوم اين طالق است كه چگونه روابط انگلستان با اتحاديه و 
نزديكي انگلستان با آمريكا در چه ابعادي بيشتر  مچنينهروابط دوجانبه اين كشور با كشورهاي اروپايي خواهد بود. 

يكي از بخش هايي كه هزينه هاي فراوان بر روي دست دولت انگلستان مي گذارد، بخش هاي رگوالتوري  شد.خواهد 
است كه مجددا مي بايد از نو  و از جمله بخش انرژي و تنظيم مقررات در قسمت هاي مختلف صنعتي و خدماتي

 ب و اجرا شوند. تعريف، تصوي
خود در درياي مديترانه است. برنامه اكتشاف براي رسيدن به منابع گازي   نفت و گاز  تركيه در حال توسعه فعاليت هاي - ۴

. هم اكنون كشتي هاي اكتشافي تركيه فراتر از قبرس در بخش غربي آن، ستور كار تركيه استددر شرق مديترانه در 
احل ليبي مشغول لرزه نگاري هستند. توسعه فعاليت هاي تركيه در پس از جنوب غربي جزيره كرت و آبهاي فراس

سرعت  ٢٠١٩پيمان همكاري تركيه و دولت به رسميت شناخته شده ليبي در طرابلس توسط سازمان ملل در نوامبر 
 گرفته است.

توليد نفت ليبي همچنان دستخوش فراز و نشيب است. با توجه به حمله مخالفان دولت مستقر در طرابلس به دو حوزه  - ۵
نفتي، صادرات نفت ليبي موقتا قطع شد و اكنون خريداران نفت بدنبال پيدا كردن روش هاي ديگري براي انتقال نفت  

ه اعالم كرده و از بندهاي مربوط به فورس ماژور در قراردادهاي از ليبي مي باشند. دولت ليبي وضعيت كنوني را غيرمترقب
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هزار  ٧٠هزار بشكه و حوزه نفتي الفيل  ٣٠٠نفتي مي خواهد استفاده كند. حوزه نفتي شراره روزانه ظرفيت توليد 
 ست.بشكه را دارا 

) مستقر در COSCOاياالت متحده روز جمعه تحريم عليه يكي از واحد هاي شركت حمل و نقل چيني موسوم به ( - ۶
بندر داليان را لغو كرد. در گذشته وزارت خزانه داري آمريكا شركت كوسكو را متهم كرده بود كه عليرغم تحريم 
برداشت نفت از ايران، تانكرهاي اين شركت به انتقال نفت ايران ادامه مي دهند. گفته مي شود كه مقامات چيني در 

هفته گذشته در واشنگتن از موضوع تحريم اين شركت اظهار  ركشور د مذاكرات مربوط به تعرفه ها در بين دو
 ناخشنودي كرده بودند.

شاهد افزايش تقاضاي انرژي در كشورهاي با  ٢٠٢٠، سال ٢٠١٩مطابق گزارش آژانس بين المللي انرژي در سال  - ٧
از طرف ديگر نزديك شدن به بايد توليد الكتريكي خود را دوبرابر كند.  ٢٠٣٠اقتصادهاي نوظهور مي باشد. هند تا 

اهداف مربوط به محدود كردن توليد گازهاي گلخانه اي مطابق تعهدات اجالس پاريس نيازمند فنآوري هاي جديد در 
زمينه انرژي است. گو اين كه تكنولوژي هاي جديد در عين حال بسيار گران بوده و كشورهاي در حال توسعه منابع 

ناقض در اين است كه از يك سو تقاضاي انرژي در كشورهاي نوظهور افزايش يافته و از مالي مكفي در اختيار ندارند. ت
سوي ديگر انتقال از مصرف انرژي ها فسيلي به انرژي هاي تجديدپذير نيازمند فنآوري هاي جديد و سرمايه الزم مي 

 ه پايان نخواهد رسيد.باشد. شايد بتوان نتيجه گرفت كه اعتياد اقتصاد بشري به نفت و گاز به اين زودي ب
درصد  ٣.٦بصورت متوسط  ٢٠١٩در حاليكه صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده بود كه اقتصاد جهان در سال  - ٨

رشد خواهد داشت، اكنون در پايان اين سال صندوق اعالم كرده است كه اطالعات جمع شده توسط اين صندوق نشان 
تا امروز معدل  ١٩٨٠درصد بوده است. از سال  ٢.٩تنها  ٢٠١٩ مي دهد كه رشد متوسط اقتصاد جهاني در سال

نيز سالي نزديك به ركود براي  ٢٠١٩درصد بوده است. با اين حساب مي توان گفت كه  ٣.٥متوسط رشد جهاني 
جدول   درصد يا كمتر از آن را وضعيت ركودي مي دانند.  ٢.٥اقتصاد كره خاكي بوده است.  اقتصاددانان رشدي معادل  

 را نشان مي دهد. ٢٠٢١و  ٢٠٢٠و پيش بيني آن براي  ٢٠١٩ر رشد اقتصاد در مناطق و برخي از كشورها در زي
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