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  پويايي هاي بازار 
سنت بر هر بشكه بود. عصر جمعه اين مقدار    ٩٠دالر و    ٤٢  ،١٣٩٩ماه  سوم مرداد  قيمت نفت در روز جمعه  

سنت بر هر بشكه رسيد.    ٣دالر و    ٤٣براي نفت برنت درياي شمال در بازار لندن براي تحويل در ماه اوت به  
راه افتادن فعاليت هاي اقتصادي در گوشه و كنار جهان، درگيري هاي چندجانبه چين و آمريكا، تعهد اوپك  

بر مبني  به    پالس  آذربايجان  لوله جمهوري  خطوط  شدن  بسته  از  ناشي  نگراني  توليد،  كاهش  دادن  ادامه 
گرجستان و تركيه در پي باالگرفتن تنازعات مرزي بين آذربايجان و ارمنستان، و كمتر شدن توليد نفت شيل  

  ٤٠دييت نيز به  در آمريكا و كانادا از داليل عمده اين رفتار قيمت نفت است. قيمت نفت وست تگزاس اينترم
  سنت رسيد.  ٨٠دالر و   ١دالر در عصر جمعه رسيد. قيمت هر ميليون بي تي يو گاز طبيعي نيز به  

  
 

 تفسير هفته 
چين و آمريكا اكنون در يك جبهه ديگر نيز به تبادل آتش پرداخته اند. عالوه بر جنگ تجاري و   -١

هيوستون آمريكا در ايالت تگزاس، جنگ فنآوري، در پس از تعطيلي كنسولگري چين در شهر  
. قبل  را خواهد بست  مركز ايالت سيچوآن  چين اعالم كرد كه كنسولگري آمريكا در شهر چنگدو

براي مسافرت ديپلماتهاي  اتباع چيني محدوديت صدور رواديد، ضوابط تازه  از آن آمريكا براي 
كنسولگري هيوستون براي  در داخل آمريكا، و اخراج برخي از خبرنگاران را انجام داده بود.    چيني

توانست در مورد سرقت علمي و يا كپي    چون چين از اين نقطه مي  ، چين مهم ارزيابي مي گردد
فنآوري   استفاده كند. همچنينبرداري  تگزاس   بسهولت  در  نقطه  اين  شركتها،    از  به  دسترسي 

ا و بخش باالدستي نفت و گاز آمريكا نيز امكان پذير بود كه اين هم براي چين امري  پااليشگاه ه
نهاني با شركت هاي دارويي  پبخش امنيتي آمريكا چين را متهم مي كند كه روابط    حياتي بود.

بود. برقرار كرده  از طريق كنسولگري خود در سيچوآن به    در حومه هيوستون  برابر آمريكا  در 
يانگ و تحوالت بودايي ها در تبت دسترسي داشت.    كنن اويغور در استان سيوضعيت مسلمانا

بنظر مي رسد كه دو كشور به حالت جنگ سرد رسيده اند و اگر مذاكراتي در پيش نباشد، احتماال 
  نيز مي  اين گونه مقابله به مثل ها باعث كم شدن تجارت بين دو كشور از جمله در مسئله انرژي 

يگر، تعهدات آمريكا و چين در زمينه مسائل جهاني همچون تغيير اقليم،  مسئله مهم دگردد.  
كاهش گازهاي گلخانه اي، كمك به سازمان هاي بين المللي و تعهد به آزادي كشتيراني در آب  
هاي بين المللي است. هر كدام از اين مفاهيم توسط يكي از دو كشور مي تواند بصورت نسبي  

 في گردد.   نقض شده و توسط طرف ديگر تال 
روبرو شده اند. چين بعنوان    و تراكم نفتكش  بنادر چين براي واردات نفت خام با كمبود ظرفيت -٢

  ١٤.٤ميليون بشكه و در ژوئيه به مقدار متوسط    ١٢.٩بزرگترين واردكننده نفت خام در ماه ژوئن  
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ا در استانهاي ميليون بشكه نفت در روز وارد كرده است. چين در نظر دارد كه انبارهاي نفتي ر
 ساحلي بيشتر نمايد.

اولين    )PPPبري قدرت خريد (اچين دومين اقتصاد بزرگ دنيا و بعبارتي با توجه به شاخص بر -٣
سومين نيروي نظامي جهان، بزرگترين استفاده كننده از حامل هاي انرژي، و  اقتصاد بزرگ دنيا،  

آيا اين  ي سئوال اين است كه  با چنين مشخصاتبزرگترين وارد كننده نفت خام در جهان است.  
آيا يك كشور با اقتصاد توسعه يافته است؟ يا يك كشور در حال توسعه؟    كشور يك ابرقدرت است؟

ميليون نفر از جمعيت اين كشور دسترسي به سوخت هاي عادي براي    ٤٠٠در كنار اين آمار،  
هاي متعارف بيشتر مي    آشپزي تميز ندارند. از طرف ديگر همه ساله نياز چين به واردات انرژي

اعالم كرده كه    درصد از كل مصرف انرژي جهان را دارد وتازه  ٢٤ابق آمار بي پي، چين  طمگردد.  
اين كشور    ٢٠٣٠تا   در  انژي  اضافه خواهد شد.  ٢٠مصرف  بنظر مي رسد كه چين در    درصد 

داند.    جنوب هم چنان فعال بوده و خود را يك كشور در حال توسعه مي-همكاري هاي جنوب
كاهش    وصرفه جويي در مصرف انرژي  استفاده از فنآوري هاي متوسط در  پس رفتار اين كشور در  
براي ديگر كشورهاي در حال توسعه سرمشق باشد. پروژه هاي بزرگي    تواند   گازهاي گلخانه اي مي 

  مانند ابتكار كمربند و جاده چين را به رهبري كشورهاي در حال توسعه نزديك كرده است. از 
اقتصاد اين كشور را به يك ابرقدرت تبديل كرده است.    توليد جهاني  طرف ديگر نقش چين در 

بهرصورت چين در درازمدت نمي تواند هم پروژه هاي    شايد چين يك ابرقدرت هيبريدي است.
بزرگ اقتصادي را پيش برده و هم به درگيري با آمريكا ادامه دهد. چيني ها در بين مقابله به  

 مذاكره در ماه اوت يكي را انتخاب خواهند كرد.  مثل و راه 
رهبران اتحاديه اروپا به توافق رسيدند كه صندوقي مالي براي بهبود اقتصاد در پس از كرونا با   -۴

از    ٧٥٠سرمايه   بيشتر  كه  اتحاديه  از  به كشورهايي  اين صندوق  نمايند.  تاسيس  يورو  ميليارد 
. همچنين اعضاي اتحاديه توافق كردند كه در آينده  لطمه ديده اند، توجه دارد  ١٩-بيماري كوويد 

 مي تواند مبلغ كمك به اقتصاد كشورها مي تواند مضاعف گردد. اكثر كمك ها بصورت وام است.  
تا كنون با تنش هاي سياسي   ٢٠١١ذخائر ثابت شده نفت خام جهان از    ه ليبي دهمين كشور دارند  -۵

فاق ملي ليبي كه از سوي جامعه جهاني به  دولت وو درگيري هاي نظامي گسترده روبروست.  
آنكارا   كرد.  امضا  تركيه  با  را  دريايي  حدود  تحديد  توافق  گذشته  سال  شده،  شناخته  رسميت 

گويد كه قصد دارد از سواحل جنوبي خود تا سواحل شمال شرق ليبي، يك منطقه اقتصادي  مي 
نرال حفتر تسلط بر اكثر منابع و  . تا چند ماه قبل، نيروهاي وابسته به ژكند   ايجاد منحصر بفرد

تركيه پس از اين كه نيروهاي دولت وفاق ملي ليبي  زيرساخت هاي انرژي در ليبي را داشتند. اما  
موفق شدند در اوايل ماه جاري نيروهاي ژنرال خليفه حفتر را از طرابلس عقب برانند، پيروزي  

بي در سرت متمركز شده و مصر  ژئوپليتيكي قابل توجهي كسب كرد و اكنون جنگ براي نفت لي



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٩ مرداد  ٤ه شنب

  

٤ 

تهديد كرده در صورت پيشروي نيروهاي وفاق ملي، مداخله خواهد كرد. شهر سرت دروازه اي به  
بر اساس گزارش اويل پرايس،    .تاسيسات نفتي بزرگ ليبي و سنگر مهمي براي ژنرال حفتر است

اين منازعه مانده است   اما سرت يك نقطه استراتژيك در  ،كرد جنگ را برنده شدهتركيه تصور مي 
حفتر موفق نشده است طرابلس را تصرف كنند. اكنون بازي، بازي    نيروهاي  به خصوص اكنون كه 

هاي صادرات نفت اين كشور  كنترل دروازه منتهي به همه تاسيسات نفتي ليبي از جمله پايانه
بول مالقات كرد.  نخست وزير دولت وفاق ملي با وزير خارجه قطر در استان  در هفته گذشته   .است

قطر و تركيه از دولت وفاق حمايت مي كنند و عربستان، مصر، روسيه، و امارات از ژنرال خليفه  
با اين همه در هفته گذشته روسيه و تركيه كه هر كدام از يك طرف   حفتر پشتيباتي مي كنند.

تا در ليبي آتش   با تشكيل يك كارگروه تالش كنند  دعوا در ليبي حمايت مي كنند توافق كردند 
 بس برقرار شود. 

هاي   -۶ فعاليت  در  نوبل  است. شركت  داده  را  انرژي  نوبل  شركت  پيشنهاد خريد  شورون  شركت 
باالدستي و همچنين نفت و گاز غيرمتعارف كار مي كند. شركت شورون عالوه بر فعاليت ها ينفت  

 د خورشيدي نيز سرمايه گذاري مي كند.و گاز در انرژي هاي تجديدپذير مانن
جمهوري آذربايجان و ارمنستان در طول مرزهاي شمالي خود به تبادل آتش پرداختند. اين تبادل   -٧

  اين بار اختالفات  نزديكي رودخانه ارس نبود، بلكه آتش مانند گذشته در اطراف قره باغ عليا و يا در  
نفر از نيروهاي دو طرف جان باخته    ١٦تا كنون  در ناحيه تاووز از دو هفته گذشته شروع شده و  

  ي الدي م  ١٩٨٨و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ در سال    جانيآذربا  ي جمهور  انيمناقشه م اند.  
  ي مناقشه منطقه قره باغ جمهور  ن يا  جه يدر نت  . د يكش  ي نظام  ي ريبه درگ   ١٩٩٢آغاز و در سال  

ن  جانيآذربا اشغال  به  آن  اختالفات مابين دو  درآمد.    يارمن  يهارويو هفت شهرستان همجوار 
از   و گاز  نفت  لوله  داشته است. خطوط  قفقاز جنوبي  انرژي در  ژئوپلتيك  بر  تاثير جدي  كشور 

و مديترانه همراه با هزينه هاي گزاف گذراندن لوله ها    هبايجان تا سواحل درياي سياآذرجمهوري  
براي دور ماندن از  مپاژ روزانه نفت و گاز  از سلسله جبال قفقاز براي دور زدن ارمنستان و هزينه پ

و امور  بوده است. خطوط لوله آذربايجان و خط آهن آذربايجان به گرجستان و روسيه  نقاط بحران  
از منطقه تاووز مي گذرد. برخي عقيده دارند كه مشكالت اقتصادي  ترانزيتي آذربايجان به  تركيه  

ارضي بي    تدر شعله ور شدن مجدد اختالفاو سقوط قيمت نفت نيز    ١٩-يوع كوويد ش ناشي از  
ژوييه وزير خارجه آمريكا هشدار داد كه عالوه بر تحريم بخش انرژي    ١٥در  اثير نبوده است.  ت

ايران، تحريم عليه خطوط لوله اي كه در آنها شركت هاي انرژتيك روسي نيز باشند اعمال خواهد 
لوله ترك   بلواستريم كه از روسيه،  شد. اين بدان معناست كه خطوط  استريم، سوث استريم و 

آذربايجان، گرجستان و تركيه به سمت اروپا كشيده شده است مي تواند مشمول تحريم آمريكا  
) مابين آذربايجان  Trans-Anatolian Natural Gas Pipelineقرار گيرد. خط لوله تاناپ (
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خط  خام آذربايجان به درياي مديترانه،    جيهان انتقال دهنده نفت-تفليس- و تركيه، خط لوله باكو
قارص نيز از همين منطقه  - تفليس-و راه آهن باكوارزروم به تركيه،  - تفليس - لوله گاز طبيعي باكو

مي گذرد. تجربه تحريم شركت هاي آلماني و سوييسي دخيل در ساخت خط لوله گاز طبيعي در  
توخالي از طرف آمريكا    يتهديد   يد شاكه    د نشان مي ده  ٢درياي بالتيك موسوم به نورداستريم  

  ز در كنار مرز ارمنستان وتاو  همنطق   از آهن جمهوري آذربايجان كه    و. شكل زير خطوط لوله  باشد ن
   را نشان مي دهد. مي گذرند 

 

 
  

  


