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 ترامپ و مرکل بر سر  نظر اختالفNord Stream 2 آ 

 بيني پيش IEA  ی در بخش انرژیراگذاز افت شدید سرمایه 

 برای اولين بار لوله جي ترکيه از واردات گاز خطانواردات ال گرفتن پيشي 

 افزایش رشد توليد گاز چين در ماه آوریل 

  طبيعيسازی گازو مایع فرآوریبرای گازپروم پروژه 

  چين نگکوجي در الانترمينال الساخت 

  بندر سوهار عمان به  انجمن پيوستنSea/LNG   

 لوله بالتيک توسط لوله دریایي پروژه خطافت مجوز ساخت خطدریGas System 

 جيانهای عربستان در ورود به بازار التعليق برنامه 

 توقف جریان گاز روسيه به اروپا از مسير لهستان 

 رغم اشباع بازارای گاز در قطر عليهای عظيم توسعهادامه برنامه 

 ير قطب شمالجي یامال روسيه از مسانارسال ال 

 هاو چالش ساختار -9351تحوالت بازار جهاني گاز در سال   :گزارش ویژه 

 خام نفتهای جهاني  قيمت 
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 آسيا جي ان المحموله  های تک قيمت

درصد کاهش  78، هر دو حدود اروپا  TTFقیمتجی آسیا و شاخص  ان محموله ال های تک قیمتماه گذشته  15طی 

، پر 2817-28اه زمستان نسبتاً گرم همر جی در بازار به ان مازاد عرضه ال. هاب نیز نصف شده است یافته و قیمت هنری

سازی را به دنبال داشته و پس از آن نیز سقوط قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا با دامن زدن به این  شدن مخازن ذخیره

 . جی در همه مناطق شده است ان ها را در شرایط بسیار ناپایدار قرار داده و باعث کاهش رشد عرضه ال مساله قیمت

ها رخ خواهد  بینی وودمکنزی افزایشی در قیمت مدت را بیش از عرضه متاثر کرده و بنابر پیش اضای کوتاهاین بحران، تق

بینی قبل از بحران فعلی  ها در آینده از پیش تر از حد انتظار باشد دامنه نوسان قیمت داد و چنانچه تقاضا اندکی پایین

کمتر خواهد کرد و منحنی  2828ریسک مازاد عرضه را در نیمه دوم  های جدید نیز اثر توقف در پروژه. تر خواهد بود مالیم

 . تر خواهد بود قیمت مسطح

یو خواهد بود و  تی بی دالر در هر میلیون  9های انجام شده قیمت گاز در اروپا طی دو سال آینده کمتر از  بینی برطبق پیش

های فعلی  تواند تا سه برابر قیمت روپا میا  TTFقیمتجی آسیا و شاخص  ان محموله ال تکهای  احتماالً پس از آن قیمت

 .برسد "greenfield"های جدید  سر اکثر پروژه یو یعنی نقطه سربه تی دالر در هر میلیون بی 9افزایش یابد و به 
  

 خام قیمت نفت در مقابل اروپا و امریكا ،آسیامدت شاخص قیمت گاز در  انداز کوتاه چشم               
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  Nord Stream 2ترامپ و مرکل بر سر  نظر اختالف

با هم به مشکالتی برخورد  Nord Stream  2گاز لولهخط بر روی موضوع، دونالد ترامپ و آنگال مرکل هاگزارش اساسبر

در  شرکت یبرا ،کایآمر جمهوررئیس ،د ترامپدونالحضوری دعوت  رشیآنگال مرکل صدراعظم آلمان از پذامتناع . اندکرده

، در افتاد قیبه تعو 17-کووید گیرهمه یماریب لیبه دل وشده بود  ریزیبرنامهژوئن  18-12 ی، که ابتدا براG7اجالس

 دونالد ترامپ و نیهفته ب نیا هایتماسدر ، کایمقام ارشد آمر کیبه گفته . میان موجی از اختالفات شدید رخ داده است

  اختالف نیو آلمان و روابط با چ هیروس نیب 2 میگاز نورد استر لولهخطاز جمله ناتو،  یدو درباره موضوعات نیا، آنگال مرکل

  .اندداشته جدیهای نظر

بالفاصله ساخت  اًبیتقر Allseas یسیسوئ مانکاریاعمال کرد و پ پروژه بر این هاییتحریم 2817در دسامبر سال  واشنگتن

سفر  کیپس از  "Akademik Cherskiy" گذارلوله، کشتی 2828اما در فوریه  .درآورد قیگاز را به حالت تعل لولهخط

و آلمان را به  هیروس نیب  Nord Stream2گاز لولهخطو بناست تا  شد کیبالت یایوارد در هیروس در از شرق دور یطوالن

 دیپروژه، از جمله آلمان، تأک نیا یدیکل یاعضا .اندکشیدهژه کنار پرو نیاز ا کایآمر دیبا تهد یغرب یشرکا. برساند انیپا

 فدرال آلمان توسط کابینه 2828ی م 9 ی که در روزطبق سند نیبرل. است یکامالً اقتصاد گذاریسرمایه نیکه ا کنندمی

  .پاسخ دهد ده استبرای این پروژه وضع شکه  کایآمر هایتحریم هیچ یک ازقصد ندارد به  منتشر شد، اعالم کرد که

 یبرا ایمصاحبه یدر پ متحده در آلمان االتیا ریسفمی و پس از سخنان  27در  نیکرمل یپسکوف سخنگو یتریمید

، لولهخطاز  برداریبهرهاز  یریجلوگ یبرا تواندمیمتحده  االتیگفته بود کنگره اکه  Handelsblatt یروزنامه آلمان

عنوان  را به  Nord Stream 2پروژه  هیعل میهرگونه تحر هیروس: گفت کند بیا تصور این پروژه هیعل دیجد هایتحریم

پروژه کامالً در  نیا لیتکم یبرا هیروس هایبرنامه نکهیبر ا دیبا تأکو  داندمی المللیبین نیرقابت ناعادالنه و نقض قوان

 اریبس بلکه کندنمی رییتغ نه تنها نگرش نیا و است مشخص مینگرش ما به هرگونه تحر": خود قرار دارد اضافه کرد ریمس

 ".است یمنف
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 گذاری در بخش انرژیاز افت شدید سرمایه IEAبینی پیش

این موضوع برآمده از . ارمغان آورد به را انرژیدر بخش  جهانتاریخی  گذاریسرمایه افت ترینبزرگ 17-ویروس کووید

های فسیلی و جمله سوخت های اصلی منگذاری در همه بخشالمللی انرژی است که  افت سرمایهآژانس بین گزارش

گذاری در بخش طور خاص اشاره شده است که سرمایه هدر گزارش این آژانس ب. نموده استبینی پیشتجدیدپذیرها را 

در ابتدای سال  IEAپیش از این . نماید میر افت میلیارد دال 988درصد یا حدود  28 گذشتهانرژی جهان نسبت به سال 

بینی کرده بود که بیشترین رشد ساالنه طی شش سال پیش درصد  2گذاری در جهان را حدود روند رشد سرمایه 2828

   (Shale) متداولغیرمنابع  درصد و در بخش 28در بخش نفت و گاز جهان گذاری ، سرمایه2828در سال . گذشته بود

ثابت باقی بماند،  2828گذاری جهان در بخش نفت در سطح سال سرمایهمیزان  چنانچه. خواهد داشت کاهش درصد 58

این موضوع را زنگ  IEA. میلیون بشکه کاهش یابد 7تقریبا  2825شود که سطح عرضه نفت در سال میبینی  پیش

حرکت نماید منجر به  17-یدوکواز بحران احجام پیش  به سمتداند چرا که اگر سطح تقاضا خطری برای بازار نفت می

 .افزایش رقابت در بازار خواهد شد
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 برای اولین بار لولهخط گازترکیه از واردات  جیانال وارداتگرفتن  یپیش

 .گرفت پیشیلوله گاز خط اتوارد از بار اولین برای( جی ان ال) ترکیهبه  مایع گازطبیعی واردات 2828 مارس ماه در

مکعب میلیارد متر 80/2در ماه مارس ترکیه . منتشر کرد پنجشنبه درروز کشور این انرژیبان اطالعات مربوطه را دیده

تواند جی ترکیه میانرشد واردات ال. درصدی از سبد وارداتی این کشور دارد 5/52جی وارد نموده که نشان از سهم ان ال

مکعب میلیون متر 128تاسیسات این کشور توان دریافت . های اخیر باشدی تاسیسات واردات در سالهبه دلیل توسع

به  ، این کشورافزایش عرضه جهانی در پیجی انای المحموله تکهای گازطبیعی در روز را دارد و با توجه به افت قیمت

ترکیه به . داشته است ترین سطح خود نگهه را در پایینلولباشد و واردات از طریق خطدنبال کسب سود از این طریق می

حجم . از قطر و امریکا وارد نموده است محموله تکصورت  جی بهانمیلیون مترمکعب ال 398و  970میزان  ترتیب به

 .دهددرصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش را نشان می 388جی این کشور در ماه مارس رشد انواردات ال
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 افزایش رشد تولید گاز چین در ماه آوریل

که تا  هرسید مکعبمترمیلیارد  1/10و به   افزایش داشته گذشتهنسبت به ماه  2828 تولید داخلی گاز چین در ماه آوریل

 قبل       سال مشابه تولید گاز در ماه . جی نقش داشته استانا برای واردات الی در محدود شدن میزان تقاضودحد

 رو به افزایش اخیر  هایماهبراساس اعالم موسسه آماری این کشور نرخ رشد تولید در . بوده است مکعبمترمیلیارد  1/19

در . باشددرصد می 18فوریه  -ژانویهای ه ماهدر  و درصد 12 اه مارسـدر م ،دـدرص 19در ماه آوریل  که طوری بهبوده 

شرکت  .در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است درصد 5/7میزان  بهکل تولید گاز چین  2817مجموع در سال 

ای که قراردادهای آنها لوله کرونا و تاثیر شدید آن بر میزان تحویل گاز توسط خطوط علت شیوع ویروس بهپتروچاینا دولتی 

 . قد شده بود، در ماه مارس وضعیت فورس ماژور را اعالم نمودقبال منع

قراردادی و از  احجامو تغییر در  لولهخط وارداتسطح  شتننگهداپایین ای برای انگیزه های نفت احتماالافت اخیر قیمت

 لوله خط از طریقن چی. محموله خواهد بود های پایین تکجی و استفاده از قیمتانطرف دیگر افزایش میزان واردات ال

برخی از خریداران چینی سعی دارند تا با . نمایداز میانمار، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه وارد میگاز را 

 .نمایندمحموله خرید  استفاده از وضعیت فورس ماژور، خریدهای مرتبط با قراردادهای بلندمدت را متوقف و از بازار تک
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 سازی گازطبیعی برای فرآوری و مایع گازپرومپروژه 

منطقه  طبیعی درسازی گازای برای ایجاد یک مجتمع یکپارچه فرآوری و مایعمشخصات پروژه گازپروممدیریت شرکت 

ر روسیه را ترین ظرفیت فرآوری گاز دمکعب در سال، بزرگمیلیارد متر 95این مجتمع با . نمایدلنینگراد را بررسی می

ترین تاسیسات در شمال غربی اروپا تن در سال، بزرگمیلیون 13طبیعی مایع با ظرفیت خواهد داشت و از نظر تولید گاز

 زانـو مقادیری از پنتان و هگ LPGجاری این مجتمع شامل اتان، ـدات تـولیـر تـجی، سایانعالوه بر ال. واهد بودـخ

 . خواهد بود

کننده عملیات پروژه اداره. عمل آمده است ه، توافق بخوراکگازحی اصلی پروژه و مشخصات طرا خصوصدرتاکنون 

نویس اسناد مربوط به طراحی نیز آماده را ارائه نموده و پیش گازپروممشخصات فنی برای اتصال به سیستم انتقال گاز 
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ظر، برای ساخت تاسیسات، آماده شده مطالعات مهندسی مرتبط با ایجاد سایت، تکمیل شده و محل مورد ن. شده است

 .المللی مالی، در حال انجام استاز طرف دیگر اقداماتی برای جذب تامین مالی از روسیه و انستیتوهای بین. است

 RusKhimAlyansنمایند و شرکت اجرا می  Ust-Lugaاین پروژه را در نزدیکی  RusgazDobychaو  گازپروم

کند که از میادین واقع در منطقه یـرآوری مـازی را فـجتمع مذکور گـم. واهد بودـروژه خـعملیات پ کننده اداره

Nadym-Pur-Taz یک تاسیسات شیمیایی هم در ارتباط با این مجتمع توسط  . گرددعرضه میRusgazDobycha  

اتان تولید شده توسط  .وارد خواهد شد گازپرومانتقال گاز  پس از فرآوری، باقیمانده گاز به سیستم. ساخته خواهد شد

 تولیدخطاولین . با درجات مختلف تبدیل خواهد شد هاییاتیلنپلیمجتمع نیز بوسیله یک تاسیسات شیمیایی، به 

به مدار تولید وارد  2829دوم در سه ماهه چهارم سال تولید خطو   2823تاسیسات این مجتمع در سه ماهه چهارم سال 

 .خواهد شد
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چین رمینالساخت ت

 میلیون تنی در سال را در النگکو 28جدید  جیانالساخت ترمینال ( نفت و گاز چین لولهخطشرکت شبکه )پتروچاینا 

رد میلیا 27است،  مکعبیمترهزار  228 سازیذخیرهمخزن  28این ترمینال که شامل .استان شاندونگ آغاز کرده است

 2823پتروچاینا انتظار دارد که فاز اول پروژه در سال  .مترمکعب گازطبیعی در سال را به بازارهای چین عرضه خواهد کرد

  .است 2817آن در دسامبر  گیریشکلبرسد که اولین پروژه شرکت از زمان  برداریبهرهبه 

انه شانگهای است و عالوه بر توسعه مخازن در پای جیانالسازی  شرکت ملی نفت چین در حال توسعه مخازن ذخیره

خود در دست  رودونگ جیانال عنوان بخشی از فاز سوم پروژه ومتری را هم بهـکیل 150گاز  لولهخطک ـ، یسازیذخیره

همراه گروه انرژی ژجیانگ در  شرکت پتروشیمی و شیمیایی چین به .شودمیبه آنهویی منتهی  لولهخطاین . انجام دارد

انتظار دارند که این  هاشرکت. در سال در ونزوو، استان ژجیانگ هستند جیانالتنی  میلیون 3 اخت ترمینالحال س

 .وارد خدمات شود 2821ترمینال در سال 
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  SEA\LNGبندر سوهار عمان به انجمن پیوستن 

 عنوان سوخت دریایی به به جیانال و استفاده از جیانال رسانیسوختدر تأسیسات  گذاریسرمایهمنظور ارتقاء  سوهار به

SEA\LNG پیوست .SEA\LNG  توسعهمنظور تسریع در  هبپیشرو در زمینه صنایع چند بخشی است که انجمن یک 

در  است که OQ و  TOTAL S.Aبا مشارکت گذاریسرمایهیک ،  Marsa LNG.ایجاد شده است جیانال گسترده

  .است سوهار در بندر رسانیسوخت  تأسیسات وبا تکنولوژی جدید  جیانالرخانه کایک حال توسعه 

 شغلی هایفرصت، ارزش و عماناین پروژه در عنوان نمود که پروژه این تاکید بر اهمیت بندر سوهار ضمن مدیرعامل 

 تجارت هایمسیردر  جیانال کلیدی گیریسوختتأسیسات، سوهار را به یکی از مراکز این  احداث .آوردمیبوجود  جدید

، مانند هستند که بسیاری از آنها در حال حاضر از اعضای انجمن استراتژیکبندرهای ، در کنار سایر دریایی حمل و نقلو 

 . ، تبدیل خواهد کردبندر سنگاپور

انتشار جدید  هایمحدودیتپس از اجرای . دریایی را پوشش خواهد دادبه خطوط حمل و نقل  جیانال عرضهاین پروژه 

انتشار گازهای  همچنین اهدافی که در زمینهو  2828در ژانویه  (IMO) الـمللیبـینی ـسولفور توسط سازمان دریای



 

 

شتاب  جیانال بهرایج سنتی  هایسوخت، تغییر از تنظیم شده است 2858و  2838برای توسط این سازمان  ایگلخانه

قابلیت اروپا و آسیا،  میانهدر موقعیت منحصر به فرد خود در خارج از تنگه هرمز و با توجه به بندر سوهار  .گرفته است

قابلیت سرویس دادن به  بندراین  ،عالوه بر این .خاورمیانه را دارددر  جیانسانی السوختتبدیل شدن به یک هاب عمده 

با  ایآیندهمسیری را برای  جیانال ختبا سو هایکشتیدر  گذاریسرمایه. جهان را خواهد داشت هایکشتی ترینبزرگ

الزم به ) .کربن پایین و همچنین مزایای مهم و فوری زیست محیطی و بهداشتی در صنعت حمل و نقل فراهم می آورد

بندر سوهار توسط شرکت ملی نفت ایران در دست اقدام  -صادرات گاز ایران به عمان لولهخطکه پروژه  باشدمیذکر 

 .(باشد می
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  GAS-SYSTEMلوله بالتیک توسط لوله دریایی پروژه خطدریافت مجوز ساخت خط

 (EEZ)را در منطقه اقتصادی انحصاری سوئد کیلومتر  75طول  بهگاز بالتیک  لولهخط، دولت سوئد ساخت 2828یم 9در 

اخذ مجوزهای  به معنیو نوآوری سوئد صادر شده گذاری سرمایهت گاز که توسط وزار لولهخط احداثمجوز . تصویب کرد

در مراحل حصول به اخذ تصمیمات  پیش از این .نمایداز آن عبور می لولهاست که خطتمام کشورهایی  از لولهساخت خط

ضمن  GAZ-SYSTEMرئیس  Tomasz Stepien. طی شده است لهستان و دانمارکخصوص توسط کشورهای  این

 تقدیر کرد و اعالم نمودخصوص  در ایناز عملکرد سریع  ،از دولت سوئد لولهخطمجوز ساخت خرسندی از اخذ اظهار 

 ترمحکمبرای  واهمیت این پروژه نه تنها برای لهستان و دانمارک بلکه برای کل اتحادیه اروپا از نشان  ،تصمیم دولت سوئد

شدن همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شاید بیشتر از همه، برای استقالل در منابع طبیعی گاز از روسیه 

 .باشد می

کل طول . کندمیدانمارک، لهستان و سوئد عبور : از مناطق دریایی سه کشور ،دریای بالتیک در لولهاین خطبخش دریایی 

ه ـلول خطزای پروژه ـیه اجـت کلـساخ یارکـمقامات لهستانی و دانمقبل از این،  .استکیلومتر  295مسیر دریایی تقریباً 

برای بخش دریایی  وسازساختدر لهستان، مجوز  .ندخود تصویب کرد مرزیو برون مرزیدرونبالتیک را در هر دو قسمت 

، شامل دو الزم برای ساختجوز دانمارک، م نیز 2817اکتبر  25در  .صادر شد 2828آوریل  22گاز بالتیک در  لولهخط

دانمارکی در نزدیکی جزیره بورنولم، تا مرز  هایآباز طریق  ،یکی از ساحل تا مرز منطقه دریایی سوئد)بخش دریایی 

 . نمودادر را  ص( منطقه دریایی لهستان

ه شرکت ب 2828آوریل  38دریایی را طی قراردادی در تاریخ  لولهخطامور اجرایی احداث  ،GAZ-SYSTEMشرکت 

لهستان و شروع کار پروژه از نیمه دوم سال میالدی و امور اجرایی مربوط به نقاط ساحلی . کردایتالیایی سایپم واگذار 

آغاز در دریا  هافعالیتدر نیمه دوم سال جاری  شودمی بینیپیشهمچنین  .ها آغاز خواهد شد و میکرو تونل دانمارک

به منطقه نیمه اول سال آینده دریا بستر گذار در  لوله هایکشتی صورت پذیرد و ذاریگلولهشده و بررسی مسیر پیش از 

 .شده است ریزیبرنامه 2822اکتبر برای  لولهخطاز این  برداریبهره. گرددآغاز  2821در تابستان سال  گذاریلولهاعزام و 

یورو برای احداث             میلیون Connecting Europe Facility (CEF) ،215 سال گذشته، کمیسیون اروپا، تحت

پروژه "عنوان  بالتیک پیش از این توسط کمیسیون اروپا چهار بار به لولهخط پروژه .را تصویب و اعطا کرد بالتیک لولهخط

 .این وضعیت را حفظ کرده است 2813شناخته شده و از سال  (PCI) "منافع مشترک
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  جیانالهای عربستان در ورود به  بازار تعلیق برنامه 

این تصمیم .  آمریکا را به حالت تعلیق درآوردبندر آرتور در تگزاس پروژه جی  ان البرای حمل  اجاره کشتی برنامه آرامکو

طبق . تخاذ گردیدگذاران اصلی پروژه اتوسط سرمایه( FID) گذاریسرمایه یبرا یینها میتصمپس از به تعویق افتادن 

بازار  یفعل وضعیتبا توجه به  اما اخذ گرددپروژه در فصل سوم سال جاری این  FIDبندی قبلی قرار بود برنامه زمان

 .موکول شده است 2821سال این برنامه به ، جی ان ال

 یکفاز  مشارکت درو  جی ان ال برداشت یبرا Sempra Energy شرکت با اینامهموافقت 2817سال  یآرامکو در ماه م

تبدیل گاز  یجهان گریباز کیبه  آرامکو قصد دارد .بدست آوردپروژه را  نیاسهم درصد  25و  نمودپروژه بندر آرتور امضا 

گذاری نیز با همین این سرمایه. در جهان است طبیعیگاز دیخر یدالر برا هامیلیارددنبال خرج  هب شود به همین منظور

این قرارداد  اعالم کرددر زمان عقد موافقنامه با شرکت مذکور آرامکو  وقت شرکت رعاملیمد. هدف صورت پذیرفته است

 تواندو می است جی ان ال یبرجسته جهان کنیباز کیشدن به  لیتبد یآرامکو برا مدتبلند یدر استراتژ یگام بزرگ

  .دهداختیار عربستان قرار را در  یریچشمگ هایفرصت
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 توقف جریان گاز روسیه به اروپا از مسیر لهستان

 قیاروپا از طر به هیروسطبیعـی گاز انیرـج، و لهستان هیروسگاز بین  ل و نقلـحم قـرارداد یافتن مـدت زمان انیپا با

گردید  یمنقضز عمر آن ی سال جاری و پس از دو نیم دهه ام 19 خیدر تار قرارداداین . متوقف شداروپا  -امالی لولهخط

 یک مقام لهستانی .گردیدمیمنتقل  به آلمان بالروس و لهستان مسیر، از امالی رهیاز شبه جزکه طی آن گاز روسیه 

حرکت  طبیعیگازبازار  سازیبه سمت آزاد این کشور، هیبا روس گاز تیرانزـت قرارداد تنـافی انیبا پا ته استـهار داشـاظ

جایگزین  آمریکامتحده  االتیااز جی  ان ال هایمحموله با وارداترا  هیروس یانرژ عرضهاست تا در تالش  و خواهد کرد

 .دار قبلی داشته باشدمقبه  گاز ارسال ادامه قرارداد و به تمایل همچنان هیروس رودمیانتظار  این در حالی است که .نماید

از  آن تیدرصد ظرف 78 مذکور، لولهخطوقف جریان گاز در حمل و نقل گاز و ت خاتمه قرارداد طبق اخبار اعالم شده با

به  .عرضه خواهد شدماهانه  هایحراج جهت نیز مانده یباق تیظرفدرصد  28 و واگذار شدهتا اول اکتبر  هیژوئ اول خیتار

اروپا در  ین گازپای یاز تقاضا یناش نخستدر درجه  از روسیه به اروپا توجه در انتقال گاز کاهش قابلاعتقاد کارشناسان 

 در نهایتو  ینیرزمیز مخازندر  ذخیره شده گاز یباال افزایش حجم ذخایر دلیل سال گذشته و سپس به زمستان گرم

 .بوقوع پیوسته است 17 -دیکووشیوع بیماری   لیدل به ی گاز در اروپاتقاضاکاهش 
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 رغم اشباع بازار  ای گاز در قطر علی های عظیم توسعهادامه برنامه

در های خود را کاهش دهد، اما این کاهش تاثیری درصد هزینه 38جی در جهان قصد دارد تا انکننده الترین تولیدبزرگ

آقای سعد الکعبی، مدیر اجرایی شرکت قطرپترولیوم و . های فعلی تولید یا توسعه شرکت قطرپترولیوم نخواهد داشتبرنامه

ای طبق برنامه در حال انجام است و های بزرگ سرمایهوزیر انرژی این کشور در یک جلسه آنالین اعالم کرد همه پروژه

دهد و تنها گذار هستند را کاهش نمیی که بر تولید یا تحوالت آینده تاثیرهایهای مربوط به پروژهاین شرکت هزینه

 .گذاردهایی که ضروری نیستند را کنار می آن

https://www.worldoil.com/news/2020/5/26/russian-gas-exports-to-europe-drop-as-nord-stream-2-nears-completion


 

 

گذاری را بعد از های خود برای کاهش نیروی کار و سرمایهقطرپترولیوم به کارکنان خود اعالم کرده است که برنامه

های پایین انرژی معتبر نفت و گاز  در سراسر جهان، در پاسخ به قیمتهای شرکت. کندتعطیالت عید فطر نهایی می

یو در تیدالر در هر میلیون بی 12های گازی اروپا و ایاالت متحده از حدود قیمت در هاب. دهندها را کاهش میهزینه

و کره که معیار تحویل شاخص ژاپن . یو سقوط کرده استتیدالر در هر میلیون بی 58/1نقطه اوج سال گذشته به زیر 

 .گرددیو معامله میتیدالر در هر میلیون بی 2باشد نزدیک بهجی در شمال آسیا میان ال

جی را انباشد و اگر فروش الجی دارای مزیت رقابتی بسیار مناسبی میاندلیل تولید بسیار ارزان ال وی افزود قطر به

این کشور درنظر دارد از طریق یک برنامه توسعه . بازار مرتکب شده است ها متوقف کند اشتباهی بزرگ دردلیل هزینه به

جی انبراساس برنامه اعالم شده قطر قصد دارد ظرفیت فعلی تولید ال. جی خود را افزایش دهدانای، تولید الچند مرحله

این مقام . افزایش دهد 2829سال تن در  میلیون 120و در ادامه به  2829تن در سال  میلیون 118تن به  میلیون 99را از 

فیلیپس را برای شرکت در جلسه مربوط به موبیل و کونکو قطری بزرگان نفتی ایاالت متحده همچون شورون، اکسون

 .شود دعوت کردگذاری مشترک که در ماه دسامبر برگزار میتعیین پیمانکار یک پروژه سرمایه
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 شمال ی یامال روسیه از مسیر قطبجانارسال ال

یک ماه زودتر از زمان  شمال گوید که ارسال سوخت به چین را از مسیر قطبجی روسیه میانکننده الترین تولیدبزرگ

ترین راه برای ترین و ارزاناین مسیر کوتاه. کند آغاز نموده استمعمول به جهت مهار قطعه یخی که مسیر را مسدود می

ماه در سال غیر قابل  0دلیل ضخامت یخ در زمستان به مدت باشد اما معموالً بههای یامال به آسیا میمولهرسیدن مح

باشد شکن مربوط به پروژه یامال مییخکریستوف دومارژری که یک کشتیبراساس گزارش بلومبرگ، کشتی. پیمایش است

روسیه خارج شده و طبق گزارش   Sabettaجی در انلگردد از کارخانه تولید اراهبری می  Novatek PJSCو توسط 

 .کندشمال به سمت شرق حرکت می اکنون از مسیر قطبردیابی هم

شمال، اعالم کرده که ماه می واقعاً زمانی غیرمعمول برای تردد در این  آقای سرگئی بالماسوف، رئیس مرکز پشتیبانی قطب

با نسل  Novatekشرکت . ترین شرایط خود قرار داردناوبری در سختباشد و معموالً در اواخر ماه آوریل مسیر می

تر و سرانجام استفاده از این مسیر برای کل سال جدیدی از مسیریابی و هدایت درصدد استفاده از مسیرهای طوالنی

شمال  خ در قطبعالوه بر این ذوب شدن ی. تر شده استشمال آسان های قطبهوا و آب شدن یخوباشد که با تغییر آب می

ژوئن محموله خود را به  11این مقام روسی گفته که کشتی مذکور تا . کندمسیر جدیدی را برای تجارت انرژی باز می

 مـسیر دریایی هـت کـاز آن اس یـحاک یتـکش یـتخابـان رـیسـم. دـد رسانـواهـن خـیـچ Caofeidianدر ـبن

“Northen Sea Route” نی، اول 2817و  2817در سال . باز شود شیمایپ یبرا یعاد ممکن است زودتر از حالت 

 .اند تحویل داده شده هیدر اواخر ژوئن ارسال و در ماه ژوئ ریمس نیا قیمحموله ها از طر
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 9351تحوالت بازار جهاني گاز در سال :  گزارش ویژه

 توليد -5

        این میزان تولید. مکعب رسیدمیلیارد متر 2/9881رصد افزایش یافت و به د 5/3تولید جهانی گاز  2817در سال 

عرضه گاز . باشدمیبیش از دو سوم این افزایش تولید متعلق به آمریکا . است 2817میلیارد مترمکعب بیشتر از سال  130

همراه میادین نفتی و همچنین  دلیل اصلی این افزایش تولید، گاز. درصد افزایش داشته است 18در آمریکا بیش از 

طور عمده توسط استرالیا، چین،  هب 2817باقیمانده افزایش تولید در سال . لوله بوده است  افزایش ظرفیت شبکه خطوط

 .افزایش یافت مکعبمترمیلیارد  13تولید گاز در ایران تقریبا . ایران، روسیه و مصر انجام شده است
  

 تقاضا -9

 2817این افزایش میزان تقاضا در سال  رغمعلی. درصد افزایش داشته است 3/2، 2817ال تقاضای جهانی گاز در س

نیز دو  2817اصلی تقاضا در سال  هایمحرک، 2817همانند سال . از افزایش کمتری برخوردار بود 2817نسبت به سال 

. را بر عهده داشتند 2817اضا در سال درصد از افزایش تق 29و  31این دو کشور به ترتیب . اندبودهکشور آمریکا و چین 

اگرچه عواملی مانند . نیز موثر بوده است 2817کاهش رشد اقتصادی در کاهش تقاضای این دو کشور نسبت به سال 

تقاضا . سنگ نیز اثرگذار بوده است کمتر چین در سیاست جایگزینی گاز به جای زغال گیریسختشرایط جوی و 

و کشورهای ( ایران)، خاورمیانه (الجزایر) آفریقاشمال، (استرالیا و هند)اقیانوسیه  -، آسیا(آلمان اسپانیا و)همچنین در اروپا 

 .از رشد باالیی برخوردار بود( کانادا و شیلی ) OECDآمریکایی 
 

 تجارت -0

جارت گاز در تافزایش  کل. رسیدمیلیارد مترمکعب  772به  یدرصد 7/3با افزایش  2817گاز در سال  المللیبینتجارت 

با . ی برخوردار بوده استدرصد 0/12افزایش از  2817بوده است که نسبت به سال  جیانالمتعلق به افزایش در تجارت 

تغییر در بازار تجارت جهانی گاز ورود کشور  ترینمهم. درصد کاهش داشت 3/9 لولهخطتجارت گاز از طریق  این وجود

بوده  2817بزرگ گاز در سال  کنندهصادرز و قرار گرفتن آن در جایگاه پنجمین گا کنندهصادرکشور بزرگ  18آمریکا به 

سهم ش که منجر به افزای است لولهخطقایسه با ـدر م جیانهای القیــمت پذیریرقابـتد حاکی از ـاین رون. است

جم تجارت ـح. ده استـش 2817ال ـد در سـدرص 30به  2817ال ـدرصد در س 33از از ـانی گـارت جهـاز تج جی ان ال

 لولهخطرسید این در حالی است که حجم تجارت  مکعبمترمیلیارد  257درصد افزایش به  22به اروپا و آسیا با  جیانال

 . میلیارد مترمکعب بوده است 207درصدی،  1/0در اروپا با کاهش 
 

 عرضه گاز در اروپا -4

این روند منجر به افزایش وابستگی اروپا به . نیز ادامه یافت 2817 در سالاروپا از منابع داخلی عرضه گاز  ندهروند کاه

درصد در سال  99 نسبت بهدرصد عرضه گاز  78این وابستگی به  2817که در سال  ایگونهواردات گاز شده است به 

. توجهی داشته است از الجزایر و نروژ کاهش قابلواردات ایش یافت در حالیکه واردات گاز از روسیه افز. رسیده است 2817

در بازار  جیانالعرضه کنندگان  ترینمهم. درصد رسید 28در اروپا در این سال تقریبا دو برابر و به  جیانالسهم واردات 

در . ه و الجزایر پیشی بگیردیربه اروپا توانست از نیج جیانالدر واقع آمریکا در صادرات . اندبودهاروپا قطر، روسیه و آمریکا 

این . درصد افزایش دهد 37رصد به د 30خود از بازار گاز اروپا را از  جیانالو  لولهخطوع روسیه توانست سهم گاز مجم



 

 

از پروژه  آن جیانالکاهش داشته است اما صادرات  به اروپا لولهخطدر حالی است که صادرات گاز روسیه از طریق 

Yamal LNG  را جبران کرده است لولهخطاز طریق که کاهش صادرات گاز  اینهگو است بههمراه بوده  افزایش شدیدبا. 

 قيمت -1

طور عمده  هاین کاهش ب. کاهش داشته است 2817گاز در سال  المللیهای بینقیمت، 2817بعد از افزایش قیمت در سال 

درصد کاهش  98یا بیش از در اروپا و آس جیانالله محمو تکهای قیمت. بوده است جیانالناشی از افزایش عرضه گاز و 

که متوسط قیمت گاز در  ایگونهقیمت پایین گاز حتی در زمستان هم ادامه داشت به . تجربه کرد 2817را نسبت به سال 

قیمت رکورد در ده سال گذشته  ترینپاییناین قیمت نزدیک به . بوده است یوتیبیدالر در هر میلیون  TTF ،9هاب 

طور متوسط  بههاب  در آمریکا قیمت گاز در هنری. بعد از بحران جهانی اتفاق افتاد 2887ال بوده است که در زمستان س

 2817نفت در سال  هایقیمت. است 2817سال  هایقیمتدرصد پایین تر از  28بوده است که  2817ل در سادالر  5/2

بیشتر ناشی از افزایش عرضه   محموله با این حال کاهش قیمت تک. داشته است 2817ده درصد کاهش نسبت به سال 

و قیمت نفت تضعیف  جیانالاین پدیده بیانگر آن است که رابطه بین قیمت . بوده است تا کاهش قیمت نفت جیانال

 . ه استمحموله ازعرضه جهانی  بازار گاز شد منجر به افزایش سهم بازار تک که در ادامهشده 

 

 6224-6222المللی گاز  های بینقیمت روند
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 ضرایب تبدیل

Ton جی ان ال  m3 of جی ان ال  
Kilowatt 

Hour 
G J Therm Million Btu ft3 Gas m3 Gas 

 

725×10-6 171×10-5 10.54 0.038 0.36 0.036 35.3 1 m3 Gas 

2×10-5 5×10-5 0.299 108×10-5 102×10-4 102×10-5 1 2.83×10-2 ft3 Gas 

192×10-4 0.048 292.7 1.054 10 1 981 27.8 Million Btu 

192×10-5 48×10-4 2927 105.448×10-3 1 0.1 98.1 2.78 Therm 

0.018 0.045 277.5 1 9.5 0.95 930 26.3 GJ 

65×10-6 162×10-6 1 36×10-4 34.18×10-3 3415×10-6 3.3 949×10-4 Kilowatt Hour 

0.405 1 6173 22.19 210.4 21.04 20631 584 m3 of جی ان ال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جی ان ال  


