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 2۰2۰در مارس و آوريل  اصلي نفتي وردهاميانگين قيمت فوب خليج فارس پنج فر
 )سنت به ازاي هر ليتر(

 (۱8۰كوره )نفت نفتا گازنفت سوخت جت بنزين سوپر ماه

 37/20 17 03/26 23 09/19 2020مارس 

 53/11 84/7 28/16 17/10 46/9 2020آوريل 

درصد تغيير آوريل 

 نسبت به مارس
45/50- 78/55- 46/37- 88/53- 40/43- 

 .الملل شركت ملی نفتامور بينمأخذ: 

 

 خالصه مديريتي

 4/7تقاضاي جهانی نفت حدود  2020در فصل اول سال هاي موجود بينیاساس پيشبر 

تقاضا كاهش  2020شود در فصل دوم سال ميليون بشکه در روز كاهش يافت و برآورد می

 بيشتري را تجربه كند.

  هاي كرونا در جهان و پايان يافتن سياستبا فرض فروكش كردن موج شيوع ويروس

اي از تقاضاي سوخت در كشورهاي مختلف نظير در قرنطينه كردن شهرها، بخش عمده

 (۳۰ماهنامه تحليلي انرژي )

 دوره دهم 

هاي حوزه انرژي )ويژه بررسي اثر شيوع كرونا بر توافق

 ميان آمريکا و ساير كشورها(
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اما بازگشت تقاضاي بخش صنعت  ،نقل خيلی سريع به بازار برخواهد گشتوبخش حمل

 دارد.بستگی نياز به زمان بيشتري دارد و به شرايط اقتصاد آنها بعد از بحران كرونا 

 هند رژيان بازار ـ بروليت دن ـ آمريکا فعلی انرژي وزير اعالمی آمارهاي براساس 

 ايهگونبه بود متحده اياالت گاز و نفت صادرات افزايش شاهد گذشته سال دو در

 2017 سال در روز در بشکه هزار 25 از هند به آمريکا نفت صادرات ميانگين كه

 .است يافته افزايش 2019 سال در روز در بشکه هزار 100 به

 ادي چين دليل انتشار ويروس كرونا، رشد اقتصالمللی پول، بهمطابق برآورد صندوق بين

ي امعناين به. خواهد رسيد 2020 درصد در سال 9/4 به 2019 درصد در سال 1/6 از

است كه  2020 سال طبيعی در خام و گاز تقاضاي كمتر انرژي و كاهش واردات نفت

 . كرد و چين را با مشکل مواجه خواهد آمريکااجراي فاز اول توافق 

  تی بازاريابی نفت و گاز صادرا»دولت ترامپ از نظر ديپلماسی اقتصادي براي

در مورد برخی از كشورهاي بزرگ طرف تجاري خود به راهبرد جديدي « خود

 .نام نهاد« ايتعرفهيابی انرژي خارجی بازار»توان آن را دست زده است كه می

 

 2۰2۰انداز تقاضاي جهاني نفت در سال . شيوع ويروس كرونا و چشم۱

 مقدمه

ميليون بشکه در روز بود و براي سال  3/1 حدود 2018در سال  نفترشد تقاضاي جهانی 

ميليون بشکه در  3/1شد كه تقاضاي جهانی بينی میبا آنکه در اوايل سال پيش 2019

دليل وضعيت اقتصاد جهانی و جنگ تجاري چين و آمريکا اين باشد. اما بهروز رشد داشته 

درصد برآوردهاي اوليه  54هزار بشکه در روز كاهش يافت كه حدود  700 رقم به حدود
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آمريکا  2019. بعد از آنکه در اواسط ماه دسامبر بود 2019از رشد تقاضاي جهانی در سال 

بينی نسبت به رشد تقاضا ه توافق رسيدند، خوشو چين در مورد اختالفات تجاري خود ب

افزايش يافت، اما شيوع و گسترش سريع ويروس كرونا باعث شد مجدداً  2020براي سال 

تقاضاي  2020تجديدنظر شود. در فصل اول سال  2020در برآوردها از رشد تقاضا در سال 

شود در فصل دوم ميليون بشکه در روز كاهش يافت و برآورد می 4/7جهانی نفت حدود 

تقاضا كاهش بيشتري را تجربه كند. اين وضعيت باعث سقوط شديد و  2020سال 

اما  ،شودهاي پايين باعث رشد مصرف میاگرچه قيمت سابقه قيمت نفت شده است.بی

انداز تقاضاي گزارش چشمدر اين  شيوع و گسترش سريع ويروس كرونا مانع آن شده است.

المللی آخرين برآوردهاي سازمان اوپك، آژانس بين براساس 2020جهانی نفت در سال 

 مورد بررسی قرار گرفته است. آمريکاانرژي و اداره اطالعات انرژي وزارت انرژي 

 

 تحليل و ارزيابي .۱-۱

 2۰2۰برآورد اوپك از تقاضاي جهاني نفت در سال  .۱-۱-۱

رشد  ميليون بشکه در روز 42/1تقاضاي جهانی  2018برآوردهاي اوپك در سال  براساس

ر روز ميليون بشکه د 84/98به  2017ميليون بشکه در روز در سال  42/97داشته و از 

شد كه تقاضاي بينی میبا آنکه در اوايل سال پيش 2019رسيد. براي سال  2018در سال 

هانی و دليل وضعيت اقتصاد جاما به ،داشته باشدميليون بشکه در روز رشد  3/1جهانی 

صد در 64هزار بشکه در روز رشد داشت كه حدود  830 جنگ تجاري چين و آمريکا فقط

شکه در بميليون  84/98بود و از  2019برآوردهاي اوليه از رشد تقاضاي جهانی در سال 

 .رسيد 2019ميليون بشکه در روز در سال  67/99به  2018روز در سال 
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 2020برآورد سازمان اوپك در گزارش ماه آوريل، تقاضاي جهانی در سال  براساس

ر سال دميليون بشکه در روز  67/99ميليون بشکه در روز كاهش يافته و از  85/6حدود 

 براساسخواهد رسيد. البته  2020ميليون بشکه در روز در سال  92/92به  2019

 لبه فصول اول و دوم سا 2020برآوردهاي اوپك كاهش رشد تقاضا در فصل اول سال 

د شد. خواهد بود و طی فصل سوم و چهارم مجدداً رشد تقاضا از سر گرفته خواه مربوط

بينی سال و پيش 2017-2019هاي وضعيت تقاضاي جهانی نفت در سال 1در جدول 

 ارائه شده است. 2020

 

 برآوردهاي اوپك براساس 2۰2۰بيني تقاضاي نفت در سال . پيش۱جدول 

 2۰۱9 2۰۱8 واحد
 فصل اول

2۰2۰ 

فصل دوم 

2۰2۰ 

فصل سوم 

2۰2۰ 

فصل چهارم 

2۰2۰ 

 2۰2۰ تغييرات

 2۰۱9نسبت به 

 ميليون بشکه

 در روز 
84/98 67/99 92/92 70/86 28/94 30/97 85/6- 

Source: Opec, Oil Market Report, April 2020. 

 

 2۰2۰المللي انرژي از تقاضاي جهاني در سال برآورد آژانس بين .2-۱-۱

 1/1تقاضاي جهانی نفت  2018در سال المللی انرژي آژانس بينبرآوردهاي  براساس

 3/99به  2017ميليون بشکه در روز در سال  2/98ميليون بشکه در روز رشد داشته و از 

با آنکه در اوايل سال  2019رسيده است. براي سال  2018يليون بشکه در روز در سال م

اما  ،ميليون بشکه در روز رشد داشته باشد 2/1شد كه تقاضاي جهانی بينی میپيش

هزار بشکه در روز  500 دليل وضعيت اقتصاد جهانی و جنگ تجاري چين و آمريکا فقطبه

 2019درصد برآوردهاي اوليه از رشد تقاضاي جهانی در سال  42رشد داشت كه حدود 
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ميليون بشکه در روز در سال  8/99به  2018ميليون بشکه در روز در سال  3/99بود و از 

ميليون  2/1بيش از  2020برآوردهاي اوليه از ميزان رشد تقاضا براي سال رسيد.  2019

تدريج در اين در روز بود، اما بعد از آنکه جنگ تجاري چين و آمريکا باال گرفت بهبشکه 

برآوردها تجديدنظر شد و با شيوع سريع ويروس كرونا در سطح جهانی و كاهش شديد در 

( 2020)آوريل  آخرين گزارش بازار نفتتقاضا، در اين برآوردها مجدداً تجديدنظر شد. در 

هزار  3/9حدود  2020برآورد كرده كه تقاضاي جهانی در سال  المللی انرژيآژانس بين

ميليون  5/90به  2019ميليون بشکه در روز در سال  8/99بشکه در روز كاهش يابد و از 

 المللی انرژيآژانس بينبرآوردهاي  براساسبرسد. البته  2020بشکه در روز در سال 

دوم سال خواهد بود و طی فصل مربوط به فصول اول و  2020كاهش رشد تقاضا در سال 

 (2)جدول  .سوم و چهارم مجدداً رشد تقاضا از سر گرفته خواهد شد

 

 المللي انرژيبرآوردهاي آژانس بين براساس 2۰2۰بيني تقاضاي نفت در سال . پيش2 جدول

 2۰۱9 2۰۱8 واحد
 اول فصل

2۰2۰ 

 دوم فصل

2۰2۰ 

 سوم فصل

2۰2۰ 

 چهارم فصل

2۰2۰ 

202۰ 

 تغييرات

 نسبت 2۰2۰

 2۰۱9 به

 بشکه ونيليم

 روز در

3/99 8/99 3/93 1/76 
95 6/97 5/90 3/9- 

Source: IEA, Oil Market Report, April 2020. 

 

 2۰2۰از تقاضاي جهاني در سال  آمريکابرآورد اداره اطالعات انرژي  .۳-۱-۱

مدت انرژي، انداز كوتاهماهنامه چشم) آمريکابرآوردهاي اداره اطالعات انرژي  براساس

ميليون بشکه در روز رشد داشته و  3/1 مصرف جهانی نفت 2018در سال ( 2020آوريل 

 2018ميليون بشکه در روز در سال  100به  2017ميليون بشکه در روز در سال  7/98از 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________ 
 

 

6 

 7/100هزار بشکه در روز افزايش، به  800نيز مصرف جهانی نفت با  2019رسيد. در سال 

حدود  2020وز رسيد. اين نهاد برآورد كرده كه تقاضاي جهانی در سال ميليون بشکه در ر

به  2019ميليون بشکه در روز در سال  7/100هزار بشکه در روز كاهش يابد و از  2/5

برسد. البته برآورد كمتر اين نهاد بيشتر به  2020ميليون بشکه در روز در سال  5/95

روز زودتر از گزارش سازمان اوپك  10است كه حدود  مربوط تاريخ انتشار گزارش اين نهاد

بخش عمده كاهش مصرف  براساس برآورد آژانسلمللی انرژي منتشر شد. او آژانس بين

خواهد بود و طی فصول سوم و  2020دليل شيوع ويروس كرونا در فصول اول و دوم به

 .(3 ل)جدو اي از تقاضا مجدداً به بازار باز خواهد گشتچهارم بخش عمده

 

 برآوردهاي براساس 2۰2۰بيني تقاضاي نفت در سال . پيش۳ جدول

 آمريکااداره اطالعات انرژي  

 2۰۱9 2۰۱8 واحد
 فصل اول

2۰2۰ 

 فصل دوم

2۰2۰ 

 فصل سوم

2۰2۰ 

 فصل چهارم

2۰2۰ 

202۰ 

 2۰2۰ تغييرات

 2۰۱9به  نسبت

ميليون 

 بشکه در روز

100 7/100 4/94 88 6/98 9/100 5/95 2/5- 

Source: EIA, Short-term Energy Outlook, April 2020. 

 

 متوسط برآوردهاي سه مرجع براساستغييرات تقاضا . 2-۱

المللی انرژي و اداره اطالعات سازمان اوپك، آژانس بين) متوسط برآوردهاي سه مرجع فوق

و سال  3/1به مقدار  2018از رشد تقاضاي جهانی در سال  (آمريکاانرژي وزارت انرژي 

 2020اما برآورد هر سه مرجع براي سال  ،استهزار بشکه در روز  700به مقدار  2019

ميليون  1/7طور متوسط سابقه داشته باشد و بهگونه بوده كه تقاضا كاهش اساسی و بیاين
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2017 2018 2019 2020

آژانس بين المللي انرژي
سازمان اوپك
اداره اطالعات انرژي آمريكا

 براساسيانه تقاضاي جهانی نفت تغييرات سال 1در نمودار  .بشکه در روز كاهش يابد

 برآوردهاي سه مرجع ذكر شده ارائه شده است.

 

 برآوردهاي سه مرجع براساس. روند تغييرات ساليانه تقاضاي جهاني نفت ۱نمودار 
 (روز در بشکه)ميليون 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيق.محاسبات  :مأخذ

 

رشد داشته و تقاضا  2020اند كه در فصول سوم و چهارم هر سه مرجع برآورد كرده

يافته در فصول اول و دوم به بازار برگردد. براي فصل سوم بخش عمده تقاضاي كاهش

ميليون بشکه در روز افزايش يابد و برآورد  9/18آژانس برآورد كرده كه تقاضا  2020

و  6/7ترتيب از رشد تقاضا براي فصل سوم به آمريکاسازمان اوپك و اداره اطالعات انرژي 

 (2)نمودار  .ن بشکه در روز استميليو 6/10
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آژانس بين المللي انرژي

سازمان اوپك

اداره اطالعات انرژي آمريکا

 برآوردهاي سه مرجع براساس. تغييرات فصلي تقاضا 2 نمودار
 (روز در بشکه)ميليون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .همان :مأخذ

 

 گيريبندي و نتيجهجمع. ۳-۱

از رشد تقاضاي  آمريکاالمللی انرژي و اداره اطالعات انرژي آژانس بين اوپك،برآوردهاي  متوسط

هزار  700معادل  2019بشکه در روز و در سال  ونيليم 3/1 زانيبه م 2018جهانی نفت در سال 

 2020 سال در تقاضا رشد ميزان كه شدبرآورد می 2020بشکه در روز بوده است. در ابتداي سال 

اما شيوع و گسترش سريع ويروس كرونا باعث شد كه  ،برسد روز در بشکه ميليون 2/1 مقدار به

انرژي  المللیبيناوپك، آژانس  سازمانتجديدنظر شود.  2020در برآوردها از رشد تقاضا در سال 
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اند برآورد كرده كي، هر2020ماه آوريل  هايدر گزارش آمريکاو اداره اطالعات انرژي وزارت انرژي 

ميليون  1/7طور متوسط اي داشته باشد و بهسابقهتقاضا كاهش اساسی و بی 2020كه در سال 

برآوردهاي اين سه مرجع، قسمت عمده كاهش تقاضا  براساسبشکه در روز كاهش يابد. البته 

اضاي اي از تقبخش عمده 2020خواهد بود و طی فصول سوم و چهارم  2020مربوط به فصل دوم 

 دليلچراكه كاهش تقاضا به ،گشت خواهد باز بازار به 2020 دوم و اول فصول در يافتهكاهش

حمل بخش در نفت جهانی توليد كل از درصد 60 حدود. است نقلوحمل بخش تقاضاي كاهش

 سفر محدوديت و قرنطينه زمينه درهايی سياست كشورها اكثر كه آنجا از و شودمی مصرف ونقل

 با و است يافته كاهش شديداً كشورها اين نقلوحمل بخش در سوخت تقاضاي اند،كرده اتخاذ

 كشورهاي هايسياست يافتن پايان و جهان در كرونا ويروس شيوع موج كردن فروكش فرض

 خيلی نقلوحمل بخش در سوخت تقاضاي از ايعمده بخش شهرها، كردن قرنطينه در مختلف

 بهاما بازگشت تقاضاي بخش صنعت نياز به زمان بيشتري دارد و  ،گشت برخواهد بازار به سريع

 .دارد بستگیشرايط اقتصاد آنها بعد از بحران كرونا 

 

 ي توافق تجاري آمريکا و چينژاثر كرونا بر اجرايي شدن بخش انر. 2

 مقدمه

مسائل اقتصاد جهانی ترين مهمچين و آمريکا از هاي تجاري بين هاي اخير تنشدر سال

 ،اين كشورهاخود اقتصاد  برتنها نهاين دو قدرت اقتصادي تجاري . چراكه مسائل است بوده

لذا مذاكرات تجاري آنها نيز همواره  .گذار استاثر كشورهاساير بلکه بر اقتصاد جهان و 

است. در پی اين مذاكرات،  مورد توجه كارشناسان اقتصادي و كارشناسان بازار نفت بوده

دليل اهميت موضوع به توافق تجاري دست يافتند كه به 2020دو كشور در ژانويه سال 

 گيرد.  در اين گزارش مورد بررسی قرار می
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 تحليل و ارزيابي .۱-2

 يمضابه اسال ميالدي جاري ژانويه در پانزدهم مريکا و چين آتوافق تجاري  اول بخش

نظر  در 2020سال فوريه مذاكرات انجام شده، زمان اجراي آن  براساس. رسيددو كشور 

لغو  نچيوارداتی از كاالهاي  برآمريکا جديد  هايتعرفهموجب آن، گرفته شده بود. به

هاي هاي انرژي و كاالوردهامحصوالت كشاورزي، فرخواهد شد و در مقابل چين واردات 

رزش ا 2021و  2020هاي هد داد. طی سالافزايش خوا از آمريکا را یتوليدي و خدمات

رصد د 25(. البته 4ميليارد دالر برسد )جدول  200بايد به  آمريکاواردات چين از 

 بود. خواهد  برقرارهاي گمرگی همچنان تعرفه

 

 تحت فاز اول توافق تجاري آمريکا. جزئيات افزايش خريد چين از 4جدول 
 (دالر ميليارد)
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د اقتصادي دليل انتشار ويروس كرونا رشالمللی پول، بهبرآورد صندوق بين بهتوجه  با

ي امعنخواهد رسيد. اين به 2020درصد در سال  9/4به  2019درصد در سال  1/6چين از 

 است كه 2020طبيعی در سال  تقاضاي كمتر انرژي و كاهش واردات نفت خام و گاز

ي كلی در با مشکل مواجه خواهد كرد. دو سناريوو چين را  آمريکااجراي فاز اول توافق 

ن در اين ارتباط متصور است. سناريوي اول، كنترل و مهار سريع ويروس كرونا در چي

عی روند طبي 2020ماهه دوم سال . براساس اين سناريو از سه2020ماهه اول سال سه

ان گفت كه اين سناريو توتقاضا برقرار خواهد شد. با توجه به اطالعات اوليه منتشر شده می

 2020ماهه اول سال دهد كه در سهتقريباً منتفی است. اطالعات منتشر شده نشان می

شکه ميليون ب 8/1در حدود  2019تقاضاي نفت چين در مقايسه با مدت مشابه در سال 

ترل در روز كاهش خواهد يافت. سناريوي دوم، شيوع گسترده اين ويروس در چين و كن

ت زمان ري با سرعت كمتر است. در اين سناريو كه كنترل انتشار ويروس مدو مهار بيما

وع ويروس شيبيشتري نياز دارد، تقاضا براي انرژي را بيشتر كاهش خواهد داد. بنابراين 

م شده برنامه تنظي براساس آمريکاخواهد شد واردات اين كشور از كرونا در چين موجب 

يشتري براي بافزايش نيابد و عمالً اجراي بخش اول توافق تجاري به تعويق افتاده و زمان 

 اجراي كامل آن نياز خواهد بود. 

در توافق تجاري  آمريکابر مشکل ويروس كرونا، روند تثبيت روابط دو كشور چين و عالوه

رسد اين مرحله نظر میهاستا نيستند. زيرا بمدت با روند بلندمدت آن، در يك رآنها در كوتاه

از توافق بيشتر جنبه سياسی دارد تا اينکه يك نقشه راه جامع جريان تجاري بين دو كشور 

 4باشد. بنابراين عالئم متفاوتی از جريان تجاري به فعالين بازار خواهد داد. با توجه به جدول 

ميليارد دالر كاالها و خدمات مربوط  52ز در زمان امضاي توافق، چين متعهد به خريد بيش ا

نظر يك هدف بلندپروازانه و هشده كه ب آمريکااز  2021و  2020هاي به بخش انرژي در سال
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دليل شيوع ويروس كرونا هچشمگيري ب طورهواقعی است. زيرا اكنون كه تقاضاي چين بغير

، 2020 سال در اواخر اين كشورحتی با فرض بهبود قابل توجه در تقاضاي انرژي  كاهش يافته،

حال حاضر  رسد درنظر میحال به اين دستيابی به اين هدف وارداتی تقريباً غيرممکن است. با

سنجی اين ميزان واردات چين در دولت آمريکا وجود ندارد، چراكه پس از بحثی درباره امکان

وجود داشته و نحوه واردات هاي اجرايی كمی در اين زمينه امضاي توافقنامه نيز دستورالعمل

 نيز مبهم مانده است.

منظور عمل با امضاي اين قرارداد، با توجه به تأثير ويروس كرونا بر تقاضاي نفت، چين به

دالر در هر بشکه، واردات نفت خود  50بايد با فرض قيمت حدود  آمريکابه تعهد خريد خود از 

هزار تا يك ميليون بشکه در روز افزايش دهد كه در حالت اوج تقاضاي  700به  آمريکااز را 

جی انچنين ميزان واردات الاست. هم واردات داشته آمريکاهزار بشکه نفت از  470خود 

برسد كه در  ميليون تُن 7تا  5يو بايد به تیدالر در هر ميليون بی 4چين نيز با فرض قيمت 

داشته است.  آمريکاجی از انواردات ال ميليون تُن 52/0ن، در حدود زمان اوج تقاضاي چي

ضمن اينکه افت تقاضاي چين و كاهش شديد روند قيمت نفت مسئله اجراي توافق را 

تر خواهد كرد. به احتمال زياد، دولت چين در زمان امضاي اين توافق، از شيوع ويروس پيچيده

مختلف اين توافق، تاحدودي به دستيابی به اهداف اعالم كرونا آگاه بود و با توجه به بندهاي 

 تواند براساس شرايط بازار تعهدات خريد خود را محدودشده اطمينان داشته است. چراكه می

هاي تغيير و تحوالت جريان خوبی قادر به مقابله باجی بهانخام يا ال اما آيا بازارهاي نفت .كند

جی انجی امکان عرضه مستقيم الانكنندگان بزرگ التجاري بين دو كشور هستند. عرضه

دنبال پرداخت هزينه كمتر براي  به چين را دارند. اما خريداران چينی نيز به آمريکا أاز مبد

 ، همواره بهآمريکااي باال توسط دليل تحميل تعرفههستند و به آمريکا أجی از مبدانخريد ال

بر اين، يی به چين هستند. عالوهآمريکاهاي هايی براي جلوگيري از حمل محمولهدنبال راه
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 ز خود هستند و تمام يا بخش عمدهسازي منابع واردات نفت و گادنبال متنوع شدت بههب

عبارت بهتر، همه نخواهند كرد. به آمريکاواردات خود را وابسته به يك كشور خاص ازجمله 

خام از  دهند. حتی در مورد كاهش واردات نفتقرار نمی آمريکار سبد هاي خود را دمرغتخم

از منابع نفت  آمريکاخام صادراتی  اي از نفتكنند. چراكه بخش عمدهنيز تالش می آمريکا

كه خوراك  شود در حالیخام آن شيرين و سبك محسوب می شيل است و نوع نفت

چنين بخش خيلی كمی از همخام سنگين است.  تهاي نفت چين عمدتاً از انواع نفپااليشگاه

خام چين اضافه شود. بنابراين حتی اگر  تواند به ذخاير استراتژيك نفتمی آمريکاخام  نفت

 آمريکاهاي باشد، احتماالً زيرساخت آمريکاچين حاضر به افزايش واردات نفت خام از 

خام به چين نخواهند بود. در مجموع  پاسخگوي صادرات يك ميليون بشکه در روز نفت

خام، شيوع ويروس كرونا و به تبع آن كاهش  براي صادرات نفت آمريکامشکالت زيرساختی 

ترين موانع اجرايی شدن دقيق فاز خام مهم تقاضا، كاهش رشد اقتصادي و كاهش قيمت نفت

 شوند. و چين محسوب می آمريکااول توافق 

 

 يريگبندي و نتيجهجمع .2-2

ادي چين دليل انتشار ويروس كرونا، رشد اقتصالمللی پول، بهبراساس برآورد صندوق بين

ي امعناين به. خواهد رسيد 2020 درصد در سال 9/4 به 2019 درصد در سال 1/6 از

است كه  2020 سال طبيعی در خام و گاز تقاضاي كمتر انرژي و كاهش واردات نفت

 . كرد و چين را با مشکل مواجه خواهد آمريکااجراي فاز اول توافق 

 تقاضاي نفت چين در مقايسه با مدت مشابه در سال 2020 ماهه اول سالدر سه

بنابراين، شيوع ويروس . ميليون بشکه در روز كاهش خواهد يافت 8/1 در حدود 2019

كرونا در چين موجب خواهد شد اجراي بخش اول توافق تجاري به تعويق افتاده و زمان 
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رسد اين مرحله از توافق بيشتر نظر میبه. يشتري براي اجراي كامل آن نياز خواهد بودب

در اين . كشور باشد جنبه سياسی دارد تا اينکه يك نقشه راه جامع جريان تجاري بين دو

ميليارد دالر كاالها و خدمات مربوط به بخش  50 توافق، چين متعهد به خريد بيش از

شيوع ويروس كرونا . است كه يك هدف بلندپروازانه و غيرواقعی است شده آمريکاانرژي از 

و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي و افت تقاضاي انرژي چين، كاهش شديد روند قيمت 

و چين محسوب  آمريکاترين موانع اجرايی شدن دقيق فاز اول توافق خام مهم نفت

 . دكر خواهد ترشوند كه مسئله اجراي توافق را پيچيدهمی

 

هند متعاقب سفر ترامپ ـ  آمريکااستراتژيك انرژي  هاي اخير. تحليل همکاري۳

 راهبردي بر منافع انرژي ايران آثار: 2۰2۰به دهلي در فوريه 

 مقدمه و طرح مسئله

، تا قبل از «توافق تجاري با چين ـ فاز اول»دونالد ترامپ اميدوار است كه بعد از نيل به 

توافق تجاري ديگري با يکی از كشورهاي مهم تجاري جهان  2020 جمهوريانتخابات رياست

ويژه در ههاي توافق تجاري خود با هند ببعد از چين، برقرار كند. وي تالش كرد كه پايه

به اين كشور نهايی سازد. مطابق اسناد را فوريه خود  25-26هاي انرژي را در سفر بخش

ترين موارد دارويی و كشاورزي از مهم تجهيزات پزشکی/انرژي،  هاي دفاعی،بخشمنتشره، 

مورد نظر در توافق احتمالی خواهد بود. در اين يادداشت تالش شده كه محورهاي 

اسناد باالدستی مشترك دو  براساسهاي جديد انرژي دو كشور هند و اياالت متحده همکاري

مختلف انرژي مورد بررسی و  هايهاي مشترك حوزههاي عملياتی پروژهكشور و نيز برنامه

توان بيان كرد كه دولت ترامپ در راستاي راهبردهاي صورت مقدماتی میارزيابی قرار گيرد. به
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تبديل انقالب توليد نفت و گاز نامتعارف خود به انقالب »و  1«آمريکابرتري جهانی انرژي »

ماتيك نفت و گاز صادراتی بازارسازي ديپل»كند تا به اي میتالش گسترده« صادرات نفت و گاز

ست، ا روهكنندگان انرژي روبدر شرايطی كه بازار جهانی با مازاد عرضه و تکثر عرضه« خود

گونه كه در ادامه بيان خواهد شد، راهبردهاي دولت ترامپ در تعامالت انرژي اقدام نمايد. همان

دليل داشته و به هاي فاحشیهاي قبلی خود تفاوتبا ديگر كشورها با راهبردهاي دولت

اثرگذاري بيشتر بر بازار جهانی  محور بودن دولت ترامپ در راهبرد جديد خود، طبيعتاًصادرات

رو، اي نظير ايران خواهد داشت. ازاينو بازيگران مختلف آن ازجمله كشورهاي صادركننده

نرژي ايران ضرورت تحليل و ارزيابی اقدام و تعامالت دولت اياالت متحده با شركاي سنتی ا

 براي سياستگذاران ديپلماسی انرژي كشور داراي اهميت راهبردي و عملياتی است. 

 

 ارزيابي و تحليل .۱-۳

( به 2۰۰5« )انرژي مشترك توافق»هدفگذاري جديد ترامپ: گذار از  .۱-۱-۳

 (2۰۱7« )هندـ  آمريکامشاركت استراتژيك انرژي »

 2(2۰۰5ـ هند ) آمريکاانرژي  توافق (الف

 شيافزا آن هدف كه شد شروع 2005 یم 31 در متحده االتيا و هند يانرژ توافق

 یخصوص و یدولت يهابخش با كار قيطر از هند يانرژ بخش تجارت و يذارگهيسرما

 دو موجود يهايهمکار از یعيوس فيط در يهمکار يهانهيزم شتريب يیشناسا يبرا

                                                 
1. National Security Strategy of the United States of America (2017) Pilar 2 and 3. 

Available At:< https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-

Final-12-18-2017-0905.pdf> 

2 .  Ministry of External Affairs, The Government fo India (2005) India–US Energy 

Dialogue. 
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 نيتأم صرفه به مقرون و اعتماد قابل پاك، من،يا صورتبه را يانرژ منابع تا است كشور

 ،يانرژ يیكارا و برق (ج سنگ،زغال (ب گاز، و نفت (الف :بخش پنج بر اقدامات نيا .دينما

 .داشت تمركز ياهسته زيآمصلح يانرژ (ـه و ريدپذيتجد يهايانرژ و نو يهايروفنا (د

 ليذ شرح به آن ئياتجز كه بود شده ميتنظ چارچوب نيا رد یبلندمدت و كوتاه يهابرنامه

 :است

 متحده اياالت كه بوده دالري ميليارد هزينه با ايپروژه 1آتی، برق توليد پروژه 

 از برق توليد ینجها پروژه اولين كه پذيرفته را دالر ميليون 10 ميزان به هند مشاركت

  باشد.می صفر كربن انتشار ميزان با فسيلی هايسوخت

 2 «اقيانوسی انرژي توسعه متحد برنامه» در هند عضويت(IODP) ايبرنامه كه 

 متحده اياالت و ژاپن رهبري به اقيانوسی عميق بسيار هايآب در حفاري براي المللیبين

  است. گازي هايهيدرات سازيتجاري و توليد هايفناوري توسعه آن هدف كه بوده

 3 ايتر چندمليتی پروژه در هند مشاركت پذيرش(ITER) توسعه و تحقيق براي 

 براي هند از 2005 دسامبر 6 در متحده اياالت كه 4ايهسته همجوشی هاينيروگاه

  كرد. دعوت پروژه اين در مشاركت

 محورهاي با گاز و نفت زمينه در همکاري: 

                                                 
1. Future Gen 

2. International Ocean Discovery Program  

3. International Nuclear Fusion Research  

( به واكنشي كه در آن دو يا چند اتم با يكديگر تركيب شده و Nuclear Fusionاي ). همجوشي هسته4

هاي سبك مانند اي، هستهفرايند همجوشي هستهاي گويند. در عنصر جديدي را ايجاد كنند جوش هسته
كنند. تر توليد انرژي ميهاي سنگينهيدروژن، دوتريوم و تريتيوم با يكديگر همجوشي داده شده و هسته

اند كه هايي متفاوت وارد عرصه رقابت در مهار انرژي همجوشي شدههاي نوپاي خصوصي با فناوريشركت
 واهد رسيد.به ثمر خ 2020احتماالً تا سال 
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 غيرمتعارف گازهاي و سنگ(زغال بستر در )متان هند در 1CBM هايفناوري توسعه ـ

  هند جیانال و گازي هايزيرساخت توسعه ـ

 ب( و گازي هايهيدرات براي فراساحل حفاري الف( :مورد در تفاهم يادداشت ـ

 گازي توسعه حوزه در اقدام هايرويه و استانداردها تدوين

 و دروژنهي مورد در متحده اياالت پذيرتجديد انرژي ملی البراتوار همکاري توسعه ـ

 هندي هايشركت

 هاپااليشگاه بهسازي و توسعه ـ

 بيشتر استفاده براي همکاري ويژههب سنگزغال بخش در فناورانه همکاري توسعه 

 CBM، CMM موارد در سنگزغال از تربهينه و

 بين 3پاك زغال يورفنا مشاركت و 2

 (NTPC) هند حرارتی برق ملی شركت و (NETL) آمريکا انرژي فناوري ملی البراتوار

 هايسيستم ويژههب تجديدپذير هايانرژي فناوري حوزه در همکاري توسعه 

 ايهسته برق هاينيروگاه توسعه و فتوولتائيك

 «متحده االتيا ـ هند كياستراتژ يمشاركت انرژ»تمركز ترامپ بر  (ب

هاي همکاري انرژي ها و چارچوب، اولويت2016بعد از به قدرت رسيدن ترامپ در سال 

برتري انرژي »در قالب  آمريکاهاي جديد راهبرد انرژي با هند در چارچوب برنامه آمريکا

هاي كارشناسی ها گفتگوبعد از ماه تغييرات زيادي شد. در اين راستا،دچار « جهانی

و وزير وقت  (درامندرا پاراهان) ، وزير نفت و گاز طبيعی هند2017ژوئن  26مشترك، در 

 اياالتـ  ، ابعاد مختلف مشاركت انرژي استراتژيك هند(ريك پري) انرژي اياالت متحده

                                                 
1. Coal Bed Methane (CBM) 

2. Coal-mine Methane 

3. Clean Coal 
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وزير هند به مشترك بين دونالد ترامپ و مودي در خالل سفر نخست متحده را در جلسه

اهميت همکاري انرژي براي روابط دوجانبه اين مشاركت راهبردي بر  1.اعالم كردند آمريکا

هاي صنعتی و تر و معنادار از طريق كانالاي براي تعامالت عميقدو كشور و ايجاد مرحله

صورت كند. از طريق اين مشاركت راهبردي، اياالت متحده و هند بهدولتی تأكيد می

و فناوري در  مشترك و جمعی به دنبال تقويت امنيت انرژي، گسترش پيوندهاي انرژي

هاي انرژي مورد نظر، تقويت تعهد استراتژيك خود به يکديگر و تسهيل تعامالت و بخش

باشند. در چارچوب اين مشاركت، اياالت نفعان صنعتی در بخش انرژي میمشاركت ذي

 :ستون اصلی همکاري را پيگيري می كنند كه عبارتند از چهارمتحده و هند 

 نفت و گاز 

 رژيبرق و كارايی ان 

 انرژي تجديدپذير و رشد پايدار 

 سنگزغال 

اي با هند هاي هستهها، همکارييیآمريکاشود، از نظر گونه كه مالحظه میهمان

ها اصرار هرچند هندي .در دوره جديد اولويت ندارد 2005انرژي  توافقبرخالف طرح 

عنوان تکميل گردد. به 2008اي كووادا مطابق توافق سال دارند كه حداقل نيروگاه هسته

هاي مشاركت انرژي استراتژيك، دو كشور اولين مرحله در عملياتی كردن كامل پتانسيل

هند را اعالم كنند. اين كارگروه تيمی را از  ـ متحده كارگروه مشترك گازي اياالت

تخصصان صنعتی هندي و آمريکايی با هدف توسعه، انتقال رهنمودهاي سياستگذارانه م

                                                 
1. Ministry of Petroleum & Natural Gas, The Government of India (2018) India-US 

Strategy Energy Partnership Joint Statement. Avilable At:< 

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178727> 
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انداز خود در افزايش سهم گاز طبيعی خالقانه به دولت هند براي حمايت از تحقق چشم

 يبه اهداف مشترك برا یابيدست يدر راستا ،هردو طرف د.در اقتصاد تشکيل خواهند دا

رو به  يگذارهي، از سرماخود يانرژ يهايدر همکار تريقو يتجار يريگجهت كي جاديا

متحده به  االتيمتحده و آغاز صادرات نفت و گاز از ا االتيدر ا يهند يهارشد شركت

   .نام بردندهند 

براي  ۱(GSP)استفاده از ابزار «: ايبازاريابي انرژي خارجي تعرفه» .2-۱-۳

 آمريکامنظور واردات بيشتر انرژي از فشار بر هند به

در « ودبازاريابی نفت و گاز صادراتی خ»دولت ترامپ از نظر ديپلماسی اقتصادي براي 

 مورد برخی از كشورهاي بزرگ طرف تجاري خود به راهبرد جديدي دست زده است كه

دولت ترامپ  نام نهاد و در اين راهبرد،« اييابی انرژي خارجی تعرفهبازار»توان آن را می

ه با آنها كز كرده است تا از طريق افزايش صادرات انرژي به كشورهايی بر اين نکته تمرك

شورها كاين كسري را كاهش يا برطرف و يا بر واردات از اين  داراي كسري تجاري است،

 به ها با چين، روند روهاي جنگ تعرفههاي تجاري اعمال نمايد. مثالً يکی از محركهتعرفه

 به نسبت چين شروع شد آمريکادر زمينه كسري تجاري  1985رشدي است كه از سال 

جاري ميليارد دالر رسيد. در مورد كشور هند، اين كسري ت 2/419به  2018و در سال 

 ميليارد دالر بوده است. 8/20به ميزان  2018در سال 

يابی صادرات انرژي خود م استفاده از ابزار تعرفه ازسوي اياالت متحده براي بازارسمکاني

، كشور هند را از 2019در بازار هند بدين صورت شکل گرفت كه دولت ترامپ در سال 

خارج كرد كه سبب شد  (GSP)تحت سيستم  آمريکاوضعيت ويژه معافيت تعرفه تجاري با 

                                                 
1. Generalized System or Preferences (GSP) حات( )نظام همگاني ترجي   
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وضع گردد.  آمريکاميليارد دالر بر صادرات كاالهاي هندي به  6/5تعرفه گمركی بالغ بر 

هاي دسترسی به بازنگري صالحيت مطابقت هند با مالك 2018ت متحده از آوريل اياال

نماينده تجاري اياالت  ـنهايت رابرت اليتيزر دراقدام كرده بود كه  (GSP)بازار سيستم 

اعالم كرد كه اياالت متحده تصميم  2019مارس  4در  ـ متحده در مذاكرات تجاري با هند

سيستم عمومی »نفع در حال توسعه در عنوان كشورهاي ذيدارد كه به شناسايی هند به

( پايان دهد. بنابه ادعاي دولت ترامپ، حذف هند از اين سيستم متعاقب GSP« )ترجيحات

بر ارائه فرصت برابر و منطقی هايی به اياالت متحده مبنیناتوانی اين كشور در ارائه تضمين

ويژه انرژي، اتفاق خواهد افتاد. تحت سيستم هدسترسی بازار خود به كاالهاي آمريکايی ب

(GSP) نفع به اياالت اياالت متحده، ورود محصوالت خاصی از كشورهاي درحال توسعه ذي

هاي مصوب كنگره را رعايت كنند، بدون تعرفه خواهد بود. يکی متحده در صورتی كه مالك

فراهم كردن ، کاآمري (GSP) ي شموليت كشورهاي درحال توسعه در سيستمارهايعاز م

 هنداز نظر دولت ترامپ، كشور . استمتحده  االتيبه ا منطقی بازار خودعادالنه و  یدسترس

اجرا كرده ويژه انرژي هب يیآمريکاعليه واردات كاالهاي  را ياز موانع تجار ياگسترده فيط

 1.كندیم جاديمتحده ا االتيبر تجارت ا يجد یمنفآثار كه 

 

 آمريکاـ  تعامالت انرژي هندوضعيت فعلي  .2-۳

اي، ابزارهاي تعرفه براساسدر هند  آمريکايابی نفت و گاز متناسب با كاربرد سيستم بازار

كاهش  درصد 9به ميزان  2017به نسبت سال  2018كسري تجاري دو كشور در سال 

                                                 
1. Office of the United States Trade Representative(2019/04/03) United States Will 

Terminate GSP Designation of India and Turkey. Available At:< 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-

releases/2019/march/united-states-will-terminate-gsp> 



 

 ________________________________________________  

 

 

21 

 آمريکا 2018ميليارد دالر بالغ گرديد. دليل كاهش كسري تجاري سال  8/20يافته و به 

 آمريکاجی اندليل افزايش صادرات نفت خام و التوان بهرا می 2017با هند به نسبت سال 

بازار انرژي  (دن بروليت) آمريکاآمارهاي اعالمی وزير انرژي فعلی  براساس 1به هند دانست.

اي كه گونهبه ،سال گذشته شاهد افزايش صادرات نفت و گاز اياالت متحده بوددو هند در 

هزار  250به  2017هزار بشکه در روز در سال  25به هند از  آمريکايانگين صادرات نفت م

نيز ادامه يافته است. به  2019بالغ گرديده و اين روند در سال  2019بشکه در روز در سال 

به هند بالغ  آمريکابه نسبت سال گذشته خود، صادرات نفت  2019نحوي كه در ماه دسامبر 

درصدي به نسبت زمان مشابه سال گذشته خود  88بوده كه حاكی از افزايش  نميليون تُ 9بر 

 به هند ارائه شده است. آمريکاميزان صادرات نفت خام  5در جدول  2.است

 

 (روز در بشکه)هزار   به هند آمريکا. ميزان صادرات نفت خام 5 جدول

 

 

 

 

 
Source: EIA (US Energy Information Administration) 

                                                 
1 - Dipka Bhambhani (2019) U.S.-India Energy Partnership, With $1 Trillion At 

Stake, Expected To Grow After Modi Win. Available At:< 

https://www.forbes.com/sites/dipkabhambhani/2019/06/17/u-s-india-energy-

partnership-with-1-trillion-at-stake-expected-to-grow-after-modi-

win/#480bf29f42c3 > 

2. David Bradley (2020) U.S. and India to Promote Energy Ties, Say Trump and Modi. 

Available At:< https://www.naturalgasintel.com/articles/121153-us-and-india-to-

promote-energy-ties-say-trump-and-modi> 
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كرده  به بعد رشد 2017به هند نيز از سال  آمريکاجی انبر نفت، صادرات العالوه

را  آمريکاجی اندرصد كل صادرات ال 1/5، بازار هند به ميزان 2019است. در نوامبر 

يليون م 576از نظر ارزشی به  2020رفت در سال خود اختصاص داده است كه انتظار میبه

تحقق اين  كه بحران كرونا و اثر آن بر تقاضاي انرژي جهانی، هرچند ،دالر در سال برسد

 ( 3)نمودار  .سازدريزي را دشوار میبرنامه

طور كلی، مطابق آمارهاي وزارت نفت هند، تجارت مواد هيدروكربوري در سال به

درصد كل حجم تجارت طرفين را شامل  11ميليارد دالر رسيده كه  7/7به  2019

نيز با ابراز رضايت از افزايش  (تارانجيت سينگ)گردد. سفير هند در اياالت متحده می

سال از  چهارميليارد دالر در خالل تنها  8تجارت مواد هيدروكربوري از صفر به حدود 

و كشور متأثر ، به بعد، ابراز اميدواري كرد كه جايگاه انرژي در تجارت بين د2015سال 

   1رو گردد.ههاي آتی روباز توافقات حاصل از سفر ترامپ به هند با رشد چشمگيري در سال

  

                                                 
1. Manish Vahid (2020) India and US Set to Deepen Strategic Energy Partnership. 

Observer Research Foundation (ORF) Available At:< 

https://www.orfonline.org/expert-speak/india-and-us-set-to-deepen-strategic-energy-

partnership-61962/> 
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 به هند آمريکاجي ان. صادرات ال۳ نمودار
 (سال در مکعب فوت ميليون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جديد انرژي در سفر ترامپ به هندمحورهاي همکاري .۳-۳

 2020فوريه  25-26و هند در سفر ترامپ به هند در  آمريکامحورهاي مهم توافقات انرژي 

 :عبارتند از

 سيستم خطوط لوله مجازي هند»يي در آمريکاهاي مشاركت شركت» 

در اين راستا شركت اكسون موبيل توافقاتی را با شركت نفت هند و مشاركت شركت 

و توزيع سريع گاز انجام داد كه شبکه انتقالی  1صنايع شيميايی و انرژي چارتيی آمريکا

دليل اينکه هند شبکه خطوط لوله داخلی طبيعی به شهرهاي هند را تکميل كند. به

جی وارداتی از بنادر ندارد، اين ابتکار براي استفاده از اناي براي انتقال اليافتهتوسعه

                                                 
1. Chart Energy & Chemicals Ins  
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هاي پايانههاي داخلی براي اتصال ها و رودخانهاي، ريلی و آبراهونقل جادهسيستم حمل

« ابتکار خطوط لوله مجازي»جی به شبکه خطوط لوله فيزيکی موجود است. انوارداتی ال

براي تسهيل راهبرد انرژي هند براي افزايش سهم گاز طبيعی در سبد انرژي اين كشور از 

است. بدون اين ابتکار، اين هدفگذاري  2030درصد در سال  15درصد كنونی تا  2/6

گذاري گسترده مالی، تحقق عه شبکه خطوط لوله داخلی و نياز به سرمايهدليل عدم توسبه

سازي براي هاي انرژي، زمينهيابد. هدف نهايی اياالت متحده در اين بخش از همکارينمی

سازي موانع فنی و ازسوي هند از طريق برطرف آمريکاجی انافزايش شديد واردات ال

 ی و داراي رشد تقاضاست. مالی مصرف داخلی گاز اين كشور آسياي

 آمريکاهاي ملي هند در بخش باالدستي صنعت گاز جلب مشاركت مالي شركت 

 آمريکاها در مالی هندي برد، دولت ترامپ موفق به جلب سرمايه ـ در اين برنامه كاري برد

هاي هندي نيز موفق به گردد و شركتمی آمريکاوكاري صنعت گاز و تقويت فضاي كسب

گردند. بديهی گذاري مالی خود میازاي سرمايهبه آمريکاجی توليدي انكسب سهم از ال

هاي ملی هند در اين همکاري اين است كه سهم خود از است كه اولويت نخست شركت

براي تضمين امنيت انرژي هند به كشور خود انتقال دهند  آمريکادر را جی توليدي انال

جی خود در بازار جهانی گاز به انالمللی نفتی با سهم الهاي بيناينکه همانند شركتتا 

هاي بعدي خود و در مواردي كه موضوع هرچند ممکن است در اولويت تجارت بپردازند،

جی خود نيز غافل انالمللی با سهم الامنيت انرژي هند مطرح نباشد، از تجارت بين

شود. نمونه جی اياالت متحده در بازار گازي هند میانتقويت النباشند. نتيجه اين امر، 
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ميليارد دالري شركت هندي پترونت در كسب  5/2گذاري مثال اين نوع همکاري، سرمايه

 ست. آمريکادر صنعت گاز  1سهام شركت تلوريان

 با امتيازات ويژه آمريکارضه نفت ع»هاي پااليشي هند براي قرارداد با شركت» 

هاي توليدي منتج از گام اول مورد اولويت وردهااياالت متحده به داليل فنی و كيفيتی و فرنفت 

هاي كند تا شركتاما دولت ترامپ در اين برنامه كاري تالش می ،هاي پااليشی هند نيستشركت

را از طريق ارائه پيشنهاد  3و صنايع پتروشيمی و نايارا انرژي 2منگالور پااليشی نظير پااليشگاه

در پااليشگاه خود بکشاند. پيشنهاد تخفيف  آمريکااقتصادي جذاب به سمت افزايش سهم نفت 

روز از اين  60-90دالر نسبت به قيمت برنت و مهلت تسويه مالی بين  2-5قيمتی بين 

 و دولت ترامپ به بخش پااليشی هند است. آمريکاهاي نفتی مالی شركتپيشنهادهاي 

 پذير هندهاي تجديدها در بخش انرژيييآمريکاگذاري سرمايه 

هند در و  آمريکاهاي باالي همکاري انرژي اين بخش از همکاري در گذشته در اولويت

تا پايان دولت اوباما بود. هرچند طرف هندي بسيار به اين  (2005« )ديالوگ انرژي»طرح 

اما از نظر اولويت همکاري انرژي با هند براي دولت ترامپ، جايگاه  ،بخش عالقمند است

خود را به تجارت نفت و گاز بين دو كشور داده است. هرچند در اين بخش هم قرار است 

هاي هندي داشته گذاري مالی و مشاركت فنی در پروژهيی سرمايهآمريکاهاي شركت

توسعه اين بخش را با  ن دولت ترامپ،ها چندان باال نيست چواما حجم فعاليت ،باشند

بيند. توسعه هدف خود براي فروش حداكثري نفت و گاز خود به هند در تناقض می

پذير هند در صورتی كه بسيار گسترده باشد، از رشد تقاضاي واردات هاي تجديدانرژي

                                                 
جي واقع در هاستون تگزاس است و سهام انطبيعي و ال ، شركت فروش گازTellurianشركت تلوريان  1.

 است. فهرست شده TELL( با عالمت Nasdaqبورسي آن در بازار سرمايه نزدك )

2. Mangalore 

3. Nayara Energy  
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 600 گذاريهاي فسيلی هند خواهد كاست. در مجموع، نمونه اين توافقات، سرمايهانرژي

« المللیشركت تأمين مالی توسعه بين»يی به نام آمريکاميليون دالري يك بانك توسعه 

 هاي بادي و خورشيدي هند است. در پروژه

 و استخراج منابع نامتعارف هندي« زغال پاك»هاي پيشنهاد توسعه فناوري» 

 آمريکاي ابتکار مشاركت راهبردي انرژ»يکی از محورهاي پيشنهادي كارگروه مشترك گازي در 

هند  يی براي توسعه منابع نامتعارف نفتی و گازي در كشورآمريکاهاي كمك شركت« و هند

وضوع مهاي مورد عالقه طرفين در حوزه انرژي، است كه در دست بررسی است. از ديگر حوزه

طح سنگ در سبد انرژي هند و سسطح باالي مصرف زغالبه پاك با توجه  هاي زغالفناوري

 ت. باالي آاليندگی آن است كه مورد توجه هندي در كاهش تعهدات انتشار كربن خود اس

  در هند« هاي انرژيمديريت داده»به  آمريکاكمك 

قاط ضعف هاي انرژي و تحليل آن يکی از نهاي انرژي براي مانيتور سياستمديريت داده

يی آمريکاهاي انرژي خود است. در اين پيشنهاد همکاري قبالً آژانس ريزيهند در برنامه

 1«نيتی آيوگ»با شركت هندي  آمريکاالمللی و اداره اطالعات انرژي توسعه بين

مورد  اند كه احتماالًهاي انرژي نيز داشتههايی در زمينه مديريت و تحليل دادههمکاري

 ارزيابی مجدد و توسعه قرار خواهد گرفت. 

 هند 2اي كوواداتکميل نيروگاه هسته 

اما طرف  ،دولت ترامپ محور همکاري انرژي خود را با هند برپايه نفت و گاز قرار داده است

در مورد  2008اي خود را در توافقنامه هندي عالقمند است كه اياالت متحده تعهدات هسته

 يبر اجرایدو طرف مجدداً تعهد خود را مبناين كشور نيز با اولويت تکميل نمايد. در اين سفر 

                                                 
1. Niti Aayog 

2. Kovvada 
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ی شركت رنظاميغ ياما ازجمله پروژه هسته یرنظاميغ ياو كامل مشاركت هسته ترسريع

طرفين توافق كردند كه  كردند. دييتأ كووادا ايتأسيسات هسته در هاوسنگيوست يیريکاآم

 دنبال شود.   مربوطه ي مشتركسازوكارها قياز طر نهيزم نيدر ا يهمکار

 

 راهبردي بر منافع انرژي ايران آثارگيري: نتيجه .4-۳

ويژه هامپ باز دولت تر اياالت متحده در حوزه نفت و گاز متعاقب تحوالت و راهبردهاي بعد

وليد به انقالب ت»و تبديل « توسعه انقالب شيل داخلی»از بستر « برتري انرژي جهانی»

. طبيعتاً اي در بازار جهانی بدل شده استكننده برجستهبه بازيگر صادر« انقالب صادرات

 :هاي ذيل بر منافع انرژي ايران اثر خواهد گذاشتاقدامات اين بازيگر به شيوه

  ايبازاريابي انرژي خارجي تعرفه»تصاحب بازارهاي سنتي ايران از طريق» 

با ژاپن و كره جنوبی نشان داد كه افزايش گسترده و با حجم زياد  آمريکاتوافقات تجاري 

هاي كشورهايی كه يا با رشد تقاضاي نفت و گاز حضور نفت و گاز اياالت متحده در بازار

گيرد. در اين صورت می« سازيجايگزين»هستند، از طريق رو همحدود و يا رشد منفی روب

به  آمريکايی، صادرات نفت و گاز آمريکاهاي شدن متغير اثرگذار تحريم شرايط، با افزوده

م حذف نفت ايران صورت خواهد پذيرفت. چون حجم افزايش ساين كشورها از طريق مکاني

نيست. الزام خريد نفت  آمريکاتقاضاي اين كشورها متناسب با هدفگذاري حجم صادراتی 

هاي تجاري سبب شده است كه اين كشورها به سمت يا مواجه شدن با تعرفه آمريکااز 

با چين براي خريد  آمريکاافق بر ژاپن و كره جنوبی، فاز اول توتوافق پيش بروند. عالوه

 9/33و  2020در سال  ميليارد دالر 5/18ترتيب ميليارد دالر در دو سال آينده به 4/52

براي ايران در بازارهاي سنتی ايران  آمريکانشان از اين تهديد  2021ميليارد دالر در سال 

ند، افزايش صادرات گيري است. در بازار هدارد. اين وضعيت در بازار هند نيز در حال شکل
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كنندگان نظير عربستان سعودي و امارات دليل اينکه ديگر عرضهبه آمريکانفت و گاز 

بر اينکه باشند، تقريباً عالوهمتحده عربی داراي سيستم بازارسازي و تثبيت جايگاه خود می

 2019و  2018هاي كند، همانند سالكل افزايش تقاضاي نفت و گاز هند را تصاحب می

 ايگزين نفت ايران خواهد شد. ج

 ساز تهديد سهم بازاري ايران ضعف سيستم بازارسازي نفت و گاز ايران: زمينه

 حتي در شرايط غيرتحريمي

گيران تجارت نفت بر راهبردهاي فروش نفت تصميم 20دليل سيطره الگوي قديمی و قرن به

شدن تقاضا  یامنيت»كه همراه با بر امنيتی بودن عرضه( در دوران كنونی انرژي ايران )مبتنی

هانی غفلت سازي نفتی در بازارهاي جهاي مختلف بازارباشد، از شيوهمی« و وجود مازاد عرضه

يران يی عليه اآمريکاهاي معناست كه حتی در شرايطی كه تحريم شده است. اين امر بدين

هاي مختلف سياست كنندگان و مازاد عرضه ودليل تکثر عرضهنباشد نيز نفت ايران به

ازارهاي بازارسازي صادركنندگان ديگر براي تضمين امنيت تقاضا براي صادرات نفت خود، ب

يرتحريمی غرو خواهند بود. در اين شرايط و حتی در سناريوي هصادراتی ايران با تهديد روب

ت، حقيقنيز راهکاري جز تخفيف قيمتی نخواهند داشت كه مطلوب منافع ملی كشور نيست. در

حصول در بازارهاي سنتی كشور م آمريکااثرپذيري امروز انرژي ايران از تهديد انرژي 

درات هاي بازارسازي و تضمين امنيت تقاضا براي صاهاي غلط و عدم توجه به شيوهسياست

 بلذكر است كه حداقل تا زمان قا شاياننفت ايران حداقل در دهه گذشته بوده است. 

هاي كاهش تقاضاي نفتی ا سياستو متناسب ب 2024ل در سال بينی پيك توليد شيپيش

ه داراي رو بوده و فروش نفت كشورهايی كهدليل انتشار كربن، جهان با مازاد عرضه روببه

 رو خواهد بود. هبا فشار روب نيستند،« مند بازارسازي نفتیمالگوي نظا»
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 تهديدهاي احتمالي  هاي ذيل براي كاهشمدت سياستدر شرايط فعلي و در كوتاه

 :شودميپيشنهاد  ـ همانند ژاپن و كره جنوبي ـ خروج از بازار انرژي هند

 Total)1تمركزمحوري بر جايگاه فروش انرژي ايران در مديريت تراز تجاري ايران و هند ـ 

Tradeاز طريق ديپلماسی اقتصادي و مشاركت نهادهاي  صورت مشخص و عملياتی( به

 ،مختلف اقتصادي كشور و نه صرفاً وزارت نفت

ليدي آن هاي پتروشيمی كه رديابی منشأ تووردهاهاي انرژي يا فرتأكيد بر فروش حاملـ 

 ،به نسبت نفت خام LPGآسانی ممکن نيست، مثالً تمركز بر فروش بيشتر به

ترك ظرفيت معافيت تحريمی چابهار براي ايجاد واحدهايی مشاستفاده حداكثري از ـ 

تر و هاي كوچكبا شركت ـ شيميايی نظير كود ـ هاهاي مورد نياز هنديوردهاتوليد فر

 .پذيرتر هنديريسك

ل تغيير احتما با ردخُيا خريداران  تجارق يفروش غيررسمی هرچه بيشتر نفت خام از طر

تی اگر ح ،بسيار دشوار شده هاي پلکانی به نسبت ميزان خريدمشوقنفت ايران با تركيب  در

ها و در ماين فروش براي جلوگيري از حذف كامل از بازار نفت خام هند در شرايط لغو تحري

 .داما با مصائب و مشکالتی همراه خواهد بو ،دوره فراوانی نفت باشد گرچه ناممکن

 

 

 

 

 

                                                 
1. Total Trade )تجارت كل( 
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