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4انرژی

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد:

رکورد جدید در تولید نفت و تقطیرات جهان

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: تولیدکنندگان اوپک، آمریکا و سوخت 
زیستی باعث تقویت تولید نفت و محصوالت سوختی جهان شده اند و آن 

را به رکود ۱۰۰.۳ میلیون بشکه در روز رسانده اند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد: تولیدکنندگان اوپک، آمریکایی و سوخت زیستی باعث تقویت تولید نفت و 
محصوالت سوختی جهان شده اند و آن را به رکورد ۱۰۰.۳ میلیون بشکه در روز 

رسانده اند.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید ماهانه خود اعالم کرد که در ربع سوم 
امسال، تولید جهانی محصوالت نفتی به ۱۰۰.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. 
این تولیدات شامل نفت خام، مایعات گاز طبیعی، سوخت زیستی )بایوفیول( و 
محصوالت جانبی پاالیشگاهی بوده و اکنون ۲.۳ میلیون بشکه در روز از دوره مشابه 

سال قبل بیشتر شده است.
همچنین سطح تولیدات ۱.۳ میلیون بشکه در روز نسبت به ربع دوم سال افزایش 
یافته است. در گزارش تولید ربع ساالنه اخیر، تاکید شده است که افزایش تقاضا در 
جهان در حال توسعه، نیازمند منابع جدید عرضه در کوتاه مدت است. این درحالی 
است که افزایش فروش خودروهای با انرژی نو و تولید منابع تجدیدپذیر نیرو، رشد 
تقاضای سوخت های فسیلی در بلندمدت را تهدید می کند. آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی کرد که تولید نفت در خارج از گروه کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، 

در سال آینده ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
گزارش آژانس نشان داد که افزایش تولید از ربع دوم به این طرف، با پیشتازی اوپک 
همراه بود، که تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. تولید نفت آمریکا هم 
در این دوره ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر شد، درحالی که تولید سوخت های زیستی 

هم نسبت به ربع سال گذشته ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

عضو ناظر مجلس در شورای انرژی:

تاکنون بین دولت و مجلس برای سهمیه بندی سوخت 
توافقی انجام نشده است

برای  اجازه ای  تاکنون  گفت:  انرژی  عالی  شورای  در  مجلس  ناظر  عضو 
سهمیه بندی سوخت از سوی مجلس شورای اسالمی به دولت داده نشده 

است، اما در آینده این احتمال وجود دارد.
در خصوص  شده  منتشر  مطالب  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بختیار  علی 
سهمیه بندی بنزین بیان کرد: با توجه به تفاوت فاحشی که بین قیمت سوخت در داخل 
و خارج از کشور به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، میزان قاچاق سوخت افزایش 
یافته است، اقتضا می کند بحث سهمیه بندی عملیاتی شود یا سامانه کارت سوخت 
اجرایی شود. وی در ادامه گفت: تاکنون بین دولت و مجلس شورای اسالمی در این 
زمینه توافقی صورت نگرفته است، اما آنچه که مسلم است دولت مکلف است طبق قانون 
بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت ها را ثابت نگه دارد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: در قانون بودجه اجازه افزایش قیمت یا سهمیه بندی سوخت به دولت 
داده نشده است. البته این احتمال وجود دارد که در آینده بحث سهمیه بندی مطرح شود، 
اما تاکنون دولت درخواستی در این زمینه به کمیسیون انرژی نیاورده است. این موضوع 

موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد که دولت باید بتواند آنها را اقناع کند.

جزئیات ساخت نخستین واحد مینی ال.ان.جی
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ضمن اعالم این که نخستین 
واحد مینی ال.ان.جی در کرمان ساخته می شود، جزئیات آن را تشریح کرد.

 LNG سعید پاک سرشت در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هدف ساخت مینی
تامین گاز مورد نیاز برای یک ایستگاه CNG که اصطالحا به آن LCNG گفته 
می شود است، اظهار کرد: این فناوری در برخی از مناطق روستایی مورد استفاده قرار 
می گیرد. وی با اشاره به برگزاری نخستین مناقصه برای ساخت واحد مذکور اظهار 
کرد: نخستین مناقصه با هدف تامین سرمایه گذار برگزار شد. به طور کلی مناقصه 
واحد مینی LNG در دو مرحله برگزار می شود که مرحله اول ارزیابی شرکت های 

پیشنهاددهنده است که این مرحله ۲۰ مردادماه به پایان رسید.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در ادامه از دریافت ۱۶ پیشنهاد 
خبر داد و افزود: بعد از ارزیابی مجموعه ای از شرکت های سرمایه گذار که حد نصاب 
الزم را کسب کرده بودند، وارد لیست مناقصه شدند. حدود چند هفته قبل تعدادی 
از این شرکت ها انتخاب شدند و قرار است به مرحله دوم مناقصه بروند. در مرحله 
دوم، اسناد مناقصه را بین آن ها توزیع می کنیم و منتظر دریافت پیشنهاد فنی و مالی 
آن ها خواهیم بود. احتماال پنج یا شش شرکت وارد این مرحله شوند.  پاک سرشت 
در ادامه از ساخت نخستین واحد مینی LNG در استان کرمان خبر داد و گفت: 
ظرفیت آن ۳۰ تن در روز است و برآورد شده است که تا سه سال آینده، فرآیند 
احداث آن به پایان برسد. به گفته وی شرکت کنندگان شرکت های ایرانی به همراه 
جوینت خارجی هستند و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز درحال بررسی 
جوینت های خارجی است. طبق برآورد اولیه سرمایه مورد نیاز برای این پروژه ۱۰ 
میلیون یورو است. به گزارش ایسنا، پاک سرشت پیش تر از برگزاری مناقصه تکمیل 
نخستین واحد مینی ال ان جی در کشور خبر داده بود. بر این اساس، دسترسی به 
دانش فنی ساخت واحدهای LNG بسیار پیچیده بوده و از مدت ها پیش تصمیم 
بر آن شد که واحدی در مقیاس کوچک )Mini LNG( ساخته شود. با ساخت 
این واحدها در مقیاس کوچک، این امکان بوجود می آید که با تاسیسات کوچک، 
گاز مایع به نقاط مختلف ارسال شود. هم چنین یکی از مزیت های اصلی طرح مینی 
LNG به صرفه بودن اقتصادی این پروژه است، ضمن آنکه ساخت واحدهای بزرگ 

مقیاس چندین سال زمان نیاز دارد.

بازار نفت، بزرگتر از مجموع باارزش ترین بازارهای مواد خام جهان استاخبار

بازار سیاهی که ۱۳۳ میلیارد دالر می ارزد!
ارزش بازار نفت با تولید ساالنه به ارزش ۱.۷ تریلیون دالر، 
بزرگتر از مجموع باارزش ترین بازارهای مواد خام جهان 
ارزش  آن،  پررونق  سیاه  بازار  در  ندارد  تعجبی  و  است 
سوختهای مسروقه یا تقلبی هر سال به حدود ۱۳۳ میلیارد 

دالر بالغ می شود.
عوامل  خطرناکی  فعالیتهای  چنین  در  ایسنا،  گزارش  به 
مافیا،  مخدر،  مواد  قاچاق  کارتلهای  داعش،  مانند  غیردولتی 
گروههای تبهکار اروپای شرقی، شبه نظامیان لیبی و شورشیان 
نیجریه دست دارند و یک عامل نگرانی امنیتی جهانی عمده 

به شمار می رود.
نفت همچنان اصلی ترین منبع انرژی جهان است که تقاضای رو 
به رشد و سیستم قیمت گذاری پرنوسانی برای آن وجود دارد و 

عمده تولید آن در مناطق پرتنش صورت می گیرد.
پنج کشوری که به قاچاق نفت متهم هستند شامل نیجریه، 
مکزیک، عراق، روسیه و اندونزی، تولیدکننده نفت نیز هستند. 
برآورد می شود که نیجریه به تنهایی هر ماه ۱.۵ میلیارد دالر به 
دلیل سرقت از خط لوله، تولید غیرقانونی و سایر روشهای پیشرفته 
زیان می کند. در آسیای جنوب شرقی حدود ۳ درصد از نفتی که 
مصرف می شود از بازار سیاه تامین شده و ارزش آن به حداکثر ۱۰ 
میلیارد دالر در سال برآورد می شود. در مکزیک، کارتلهای مواد 
مخدر درآمد قاچاق مواد مخدر را از طریق تجارت نفت پولشویی 

می کنند.
سایر کشورها نیز از این وضعیت بی نصیب نمانده اند. ترکیه یک 
تولیدکننده نفت نیست با این حال در مسیر ترانزیت هیدروکربنها 
از کشورهای عضو اوپک مانند عراق و ایران به اروپا قرار گرفته 
است. ترکیه به عنوان یک هاب انرژی در موقعیت استراتژیکی برای 
تجارت غیرقانونی قرار گرفته و برآورد شده ۵ میلیارد دالر درآمد 
مالیاتی را در سال ۲۰۱۷ از دست داد. افزایش قاچاق نفت و سایر 
محصوالت پاالیشی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد که داعش کنترل 

میادین نفتی سوریه و عراق را بدست گرفت.
همانند اکثر کاالها، حجم نفتی که قاچاق می شود عمدتا به 
نوسان قیمت آن ارتباط دارد. با افزایش قیمتهای نفت، تجارت 
غیرقانونی نیز افزایش پیدا می کند. اتحادیه اروپا مثال خوبی از این 
مسئله است که چگونه اختالف قیمت سوخت در میان اعضای 
این بلوک، انگیزه ای برای تجارت قاچاق ایجاد می کند. قیمتهای 
پایین نفت در اروپای شرقی، مسیرهای قاچاق دریایی را به انگلیس 
و ایرلند ایجاد کرده است. ایرلند برآورد کرده که حداکثر ۲۰۰ 
میلیون دالر در سال از تجارت غیرقانونی سوخت ضرر می کند و 
حداکثر ۲۰ درصد از سوختی که در پمپ بنزینهای یونان فروخته 

می شود، غیرقانونی است.

پیچیدگیهای قانونی و ابهامات تجارت نفت و گاز جهانی، اغلب 
راه را برای فعالیت غیرقانونی باز می کند.

در برخی از موارد عواملی غیر از دولت با وجود ممنوعیت رسمی 
دولت مرکزی، به صادرات نفت ادامه می دهند به عنوان نمونه، 
دولت منطقه ای کردستان در عراق حق اساسی این منطقه برای 
صادرات مستقل نفت با وجود مخالفت دولت مرکزی را حفظ کرده 

است.
مقاماتی که از این تجارت سود می برند، اغلب مانع تالشها برای 
مقابله با قاچاق غیرقانونی می شوند. جنگ و تجارت غیرقانونی 
نزدیک منطقه ریور دلتای نیجر، مجموع سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی این منطقه را در دهه های اخیر کاهش داده است.
۹۰ درصد از کاالهای جهان که ۳۰ درصد آنها هیدروکربن 
هستند، از طریق دریا تجارت می شوند و به همین منوال، عمده 
تجارت غیرقانونی نفت نیز از طریق آبی انجام می گیرد. بنا بر اعالم 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، دو سوم صادرات 
روزانه نفت جهانی از طریق دریا انجام می گیرد و ۶۴ درصد از 

آبهای بین المللی مناطقی فراتر از قلمروهای سرزمینی هستند. 
عوامل غیردولتی در سواحل غرب آفریقا، بنگالدش یا اندونزی 
از مفرهای موجود در قوانین بین المللی و قوانین دریایی استفاده 
می کنند. انتقال غیرقانونی نفت اغلب در آبهای بی طرف به صورت 
انتقال از کشتی به کشتی انجام می گیرد و معموال یک کشتی 
به صورت قانونی حامل واردات قانونی به بندر مقصد است. به 
این ترتیب نفت غیرقانونی از کشورهایی مانند لیبی یا سوریه راه 
خود را به بازارهای اتحادیه اروپا پیدا می کنند. اخیرا اعالم شده 
کشتیهای روسی نیز در قاچاق محصوالت نفتی به کره شمالی از 

طریق کشتی به کشتی دست دارند.
اتفاق می افتد. دزدیدن  نیز  دزدی مسلحانه و دزدی دریایی 
کشتی در سواحل سومالی در سال ۲۰۱۷ ازسرگرفته شد که 
نخستین مورد از سال ۲۰۱۲ بود. فراتر از مسائل زمینی، بسیاری از 
دولتها درگیر تهدیدات امنیتی دریایی دیگری هستند و نمی توانند 
تجارت غیرقانونی را در اولویت قرار دهند. در حقیقت، معامله گران 
سوخت اعالم کرده اند این مشکل به حدی شایع است که بسیاری 

از شرکتها از قبل ضرر حداکثر ۰.۴ درصدی هر محموله ای که 
سفارش می دهند را حساب می کنند.

شفافیت بین الملل برآورد کرده که ظرف ۲۰ سال آینده، حدود 
۹۰ درصد از تولید نفت و گاز از کشورهای در حال توسعه خواهد 
بود. میانگین نسبتا کم درآمد کارمندان دولتی نسبت به بخش 
خصوصی در کشورهای در حال توسعه، وسوسه جست و جو برای 

سایر منابع درآمد را ایجاد می کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر این باور است که تاثیر 
تجارت نفت غیرقانونی کمتر از میزان واقعی آن برآورد شده 
و کشورهای آسیب دیده از حاکمیت ضعیف قانون، از دست 
دادن تنوع زیستی، آلودگی و فرسایش زمینهای زراعی رنج 
منازعات مسلحانه  و  افزایش مشکالت سالمتی  با  و  می برند 

مواجه هستند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، نخستین کنفرانس جهانی در 
زمینه سرقت سوخت در ژنو برگزار شد و ذی نفعان در صنعت 

هیدروکربن را به مقابله با این جرم جهانی دعوت کرد.

بلیت پروازهای اربعین به پایان رسید
در شرایطی که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری سفرهای اربعین امسال از ۲ تا ۱۲ آبان ماه انجام خواهد شد، بخش قابل توجهی از ظرفیت بلیت پروازهای اربعین به پایان رسیده است. به گزارش ایسنا، براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و ایرالین های داخلی، در اربعین امسال نیز یک نرخ مصوب برای پروازهای مستقیم میان شهرهای مختلف ایران و فرودگاه های دو شهر نجف و بغداد در عراق در نظر گرفته شد 
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پرونده تامین گاز کشور با کاهش دمای هوا دوباره باز شده است، پرونده ای 
که بخش قطور آن به وضعیت توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی 
اختصاص دارد. در این راستا راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، موجب 
افزایش مقدار تولید گاز طبیعی در کشور می شود که پایداری گازرسانی در 
فصل سرما را در پی خواهد داشت. طبق برنامه ریزی ها عالوه بر برداشت از 
سایر فازها که طبق روال هر سال انجام می شود، ۲۸ میلیون مترمکعب )یک 
میلیاردفوت مکعب( گاز ترش از موقعیت مخزنی طرح توسعه فازهای ۲۲-
۲۴ در پارس جنوبی برای تامین سوخت زمستانی کشور برداشت خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، تاکنون همه بلوک های مرزی پارس جنوبی در طرف ایران به جز 
فاز ۱۱ تولیدی شده و تا پایان امسال فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۴ هم کامل می شود و بخشی 
از فاز ۱۴ در سال آینده تکمیل خواهد شد. به طور کلی همه فازهای باقی مانده پارس 

جنوبی به جز فاز ۱۱ هم تا پایان سال ۱۳۹۸ تکمیل می شوند. ب
نابراین روند تکمیل فازهای مذکور ادامه دارد و تکمیل این پازل به تامین گاز کشور 

کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، عرشه ۲۴A این طرح که سکوی اقماری سکوی فاز ۲۲ به شمار 
می رود، اوایل آبان ماه جاری بارگیری و برای نصب به موقعیت خود در خلیج فارس 
فعالیت های پیش راه اندازی  پیشرفت  منتقل می شود. گزارش ها حاکی است که 
سکوی اقماری ۲۴A  و فعالیت های راه اندازی آن مطلوب بوده است، بنابراین تا 

زمستان امسال، این سکو نیز عملیاتی خواهد شد.
هم چنین با بهره برداری از دومین سکوی تولید گاز از طرح توسعه فاز ۲۴-۲۲پارس 

جنوبی، برداشت روزانه گاز ترش از موقعیت مخزنی این فاز در میدان مشترک پارس 
جنوبی به ۲۸ میلیون مترمکعب می رسد که بخشی از سوخت زمستانی کشور را 
تامین خواهد کرد. بخش فراساحلی فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی هم تا پایان بهار ۹۸ 

تکمیل می شود.
بر اساس اولویت بندی مشخص شده، سکوی ۲۳ که هم اکنون مراحل پایانی را طی 
می کند، اواخر امسال و سکوی ۲۴B ابتدای سال ۱۳۹۸ بارگیری و به موقعیت نصب 
خود منتقل می شوند، بنابراین پیش بینی می شود بخش فراساحلی طرح توسعه فاز 

۲۲-۲۴ پارس جنوبی تا آخر بهار سال آینده به طور کامل عملیاتی شود.
لوله گذاری دو رشته خط ۳۲ اینچ دریایی انتقال گاز از مخزن پارس جنوبی به 
پاالیشگاه ساحلی فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی از دیگر بخش های این طرح است. 
عملیات نصب نخستین رشته خط لوله دریایی اتصال سکوهای ۲۲ و ۲۴A به 
پاالیشگاه هم به طور کامل انجام شده و دومین رشته خط لوله دریایی این طرح 
که گاز ترش سکوهای ۲۳ و ۲۴B را به پاالیشگاه خشکی منتقل می کند، در حال 
نصب در بستر دریاست و پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه به پایان رسیده و وارد 

مراحل تکمیلی شود.
هم اکنون دو ردیف شیرین سازی پاالیشگاه این طرح با دریافت گاز ترش از خروجی 
فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار دارد و در آینده نزدیک گاز 
ترش سکوهای ۲۲ و ۲۴A را دریافت خواهد کرد. پیش بینی می شود ردیف سوم و 
چهارم شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۲۲-۲۴ به ترتیب تا پایان آبان و بهمن ماه امسال به 
بهره برداری برسد و راه اندازی بخش های تکمیلی این طرح از جمله واحدهای تولید و 

ذخیره بوتان و پروپان به بهار سال آینده موکول شود.

هفته  است،  جهانی  بازار  شاخص  که  برنت  نفت  قیمت 
گذشته با تشدید نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه به بیش 
از ۸۶ دالر در هر بشکه صعود کرد و انتظار برای صعود 

قیمت به ۱۰۰ دالر در آینده نزدیک را تقویت کرد.
به گزارش ایسنا، از دهه ۱۹۹۰ قیمت نفت دفعات معدودی به 

باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه جهش پیدا کرده است. نفت یک 
بار در آغاز سال ۲۰۰۸ و برای یک مدت طوالنی در فاصله سال 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به باالی این قیمت صعود کرد. در چند هفته 
گذشته قیمت نفت برنت به دلیل نگرانی های عرضه که ناشی از 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، فروپاشی اقتصاد ونزوئال و 
محدودیت های زیرساختی صنعت شیل آمریکا بوده، ۱۸ درصد 
رشد کرده است و اکنون نزدیک به باالترین قیمت در چهار سال 
گذشته قرار دارد که باعث شده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 

پیش بینی کنند قیمت نفت به زودی سه رقمی خواهد شد.
بازارهای نوظهور در سراسر آسیا از افزایش قیمت نفت بیش از 
همه آسیب می بینند. اقتصادهای پیشرفته نیز در امان نیستند و 
مصرف بزرگترین واردکنندگان نفت معموال کاهش پیدا می کند. 
بدون هیچ تعجبی، قیمتهای باالتر برای کشورهای تولیدکننده 
مانند نروژ، کانادا و برزیل خوب است. با این حال آنچه که مایه 
تعجب است این است که با وجود افزایش قیمت، این کشورها در 

سال میالدی گذشته سود کمتری برده اند.
بازارهای نوظهور

به گفته یوهانا چوآ از گروه مالی سیتی، کشورهای آسیایی زمانی 
که نفت افزایش پیدا می کند از همه بیشتر آسیب می بینند زیرا 
به جز مالزی، اکثر آنها واردکننده بزرگ نفت هستند. سنگاپور 
۶.۵ درصد کمبود نفت و گاز دارد و پس از آن پاکستان، تایلند، 
سریالنکا و تایوان قرار دارند. اندونزی و ویتنام کمبود کمتر حدود 

یک درصد دارند.
با توجه به این وضعیت، بسیاری از این اقتصادها زمانی که قیمت 
نفت افزایش پیدا می کند شاهد نوسان شدید نرخ تورم هستند و 
بررسیها در این زمینه نشان می دهد سریالنکا، فیلیپین، ویتنام، 

هند و تایوان در شش سال گذشته بیشترین حساسیت را به 
افزایش قیمت نفت داشته اند.

در بخش صادرات نیز در صورت افزایش ۱۰ دالری هر بشکه 
نفت، پیش بینی می شود تایوان، کره و تایلند بزرگترین کاهش را 
در میزان وارداتشان داشته باشند. کریستال تان در شرکت کپیتال 
اکونومیکس برآورد می کند که هنگ کنگ، سریالنکا و هند ممکن 
است شاهد کاهش قابل توجهی باشند در حالی که صادرات مالزی 
و اندونزی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رشد قابل 

توجهی خواهد داشت.
با درنظر گرفتن این موارد، دورنمای بازارهای نوظهور چندان 

روشن به نظر نمی رسد.
بازارهای آسیایی نوظهور به دلیل تقارن شوک عرضه نفت با 
رشد ارزش دالر، رشد بازده اوراق قرضه آمریکا و وخامت رشد بازار 
نوظهور برخالف رشد مطلوب آمریکا، در وضعیت دشواری قرار 
دارند. شرایط مذکور به ضعیف تر شدن ارزهای آسیایی و باال رفتن 
بازده اوراق قرضه و ادامه ریسک گریزی سرمایه گذاران نوظهور 

منجر شده است.
با وجود اینکه ارزیابیهای بازارهای نوظهور امسال دستخوش 
تغییر شده است که در برخی از موارد قابل توجه بوده اما استمرار 

موانع مذکور،   به معنای ضعف بیشتر این اقتصادها خواهد بود.
واردکنندگان توسعه یافته

برخی از اقتصادهای توسعه یافته نیز با بسیاری از این فشارهای 
مشابه روبرو هستند. از نظر اتان هریس، از بانک امریکا مریل لینچ، 
ژاپن، اروپا و انگلیس بازندگان واضحی هستند و رشد آنها در سال 
آینده ممکن است بین ۰.۲ تا ۰.۵ درصد متاثر شود. نه تنها هر 
سه کشور واردکننده بزرگ نفت هستند بلکه خانوارها در انگلیس 

و اروپا پس انداز کمتری دارند که آنها را در برابر افزایش بیشتر 
قیمتها آسیب پذیر می کند.

از نظر این که به چه میزان افزایش قیمت روی خواهد داد، 
سیمون مک آدام از کپیتال اکونومیکس برآورد کرده است اگر 
قیمت نفت برنت تا پایان سال ۲۰۱۹ در ۱۰۰ دالر بماند، افزایش 
هزینه سوخت باعث خواهد شد هزینه ساالنه مصرف کنندگان در 

اقتصادهای توسعه یافته ۰.۳ درصد افزایش پیدا کند.
تولیدکنندگان نفت

این کشورها ظاهرا در زمان افزایش قیمت نفت، بیشترین سود 
را می برند اما از اواخر سال گذشته رشد آنها نسبت به دورانهای 
قبلی افزایش قیمتها کمتر بوده است. دانیل هویی و تیمی از 
استراتژیستها در جی پی مورگان سکیوریتیز دریافته اند که ارزهای 
نفتی مانند کرون نروژ، دالر کانادا و پزوی مکزیک نسبت به قیمت 

نفت، عملکرد ضعیف تری داشته اند.
افزایش اخیر قیمت نفت به دلیل تقاضای بیش از حد نیست 
بلکه به دلیل عرضه کمتر است. در ماههای اخیر شاخص مدیران 
خرید جهانی به پایین ترین سطح در دو سال گذشته سقوط کرده 
زیرا صادرات جهانی کاهش پیدا کرده است. در حقیقت شکاف 
میان رشد جهانی و واردات نفت برنت، منعکس کننده عملکرد 

نابرابر قیمت نفت و ارزهای نفتی است.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، با این حال برخی از این 
نگرانیهای عرضه ممکن است تسهیل شده باشد. در همین راستا 
قیمت نفت برنت هفته گذشته برای نخستین بار در پنج هفته 
گذشته کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت بدنبال خبر احتمال 
صدور معافیت از تحریمهای نفت ایران از سوی دولت آمریکا و 

افزایش تولید اوپک بود.

برندگان و بازندگان نفت ۱۰۰ دالری


