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اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  ها و انتشارات شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع  کننده دیدگاهبیان
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تعداد موارد ابتال به ویروس کرونا در سراسر جهان  ، طبق آمارهای رسمی  ۲۰۲۰آوریل    ۲7تا  

توانند زمان دقیقی از کنترل ان و مسئوالن نمیدچنان دولتمرمیلیون گذشته است و هم   3از رمز  

اقتصاد جهانی   بر  بیماری  این  منفی شیوع  تبعات  در حال حاضر  ارائه دهند.  بیماری  این  قطعی 

شود. این بحران اقتصادی  ، یاد می۲، نه رکود ۱اقتصادیعنوان بحران  هتاحدی بوده است که از آن ب

  یکه برا   یا کرونا و اقدامات محدودکننده  یماریب  وع ی شطبیعتاً دامن بازار انرژی را هم گرفته است.  

در سمت تقاضا   دیبا شوک شد  یبازار انرژ  ژهیتا تمام بازارها بو   د یمقابله با آن اتخاذ شد منجر گرد

طبق  در بازار انرژی، نفت شاهد شدیدترین افت تقاضا بود.  اجه شود.  کننده مو مصرف  یاز سو 

م ب د ر کاهش خواهد   ۱۱  تا  ۵  نیب  ۲۰۲۰نفت در سال    یاکثر نهادها، متوسط تقاضا  ینیبشیپ

م ب د ر خواهد بود.   ۲۰از    شیو ب  لینفت در ماه آور  یاوج کاهش تقاضا  ها،ینی بشی. طبق پافت ی

دالر در    ۲۰گذشته )کانال    ۀده  یحد خود ط نیترنیینفت تا پا  ی هامت یقتا کاهش باعث شد    نیا

سابقۀ عرضۀ نفت و اعالم حتی توافق عربستان و روسیه بر سر کاهش بی  هر بشکه( نزول کنند.

اوم روند نزولی قیمت آمادگی کالمی کشورهای گروه بیست برای کاهش تولید نفت نیز مانع تد

در    هاینی بیشاکثر پ  دالر در هر بشکه است.   3۰چنان قیمت نفت برنت زیر  که همنشد، به طوری

دالر در   33تا    3۰  نیب  ۲۰۲۰نفت برنت در سال    ت یدارد که متوسط ق  نیاز ا  ت ی حال حاضر حکا

ویژه در کوشینگ، محل  هاما با محدود شدن انبارهای ذخیرۀ نفت در آمریکا ب  بشکه خواهد بود.  هر

آمریکا، قیمت آتی این شاخص برای ماه می در آستانۀ تحویل    WTIمعاملۀ فیزیکی شاخص نفت  

فیزیکی به منطقۀ منفی وارد شد. گرچه قیمت منفی در یک روز معامالتی به معنای قیمت منفی  

ست. اما این  های آتی در طول یک ماه ابرای نفت نیست، چرا که قیمت نفت میانگین وزنی قیمت 

های منفی در روز سررسید قراردادهای آتی درصورتی که ظرفیت جدیدی برای ذخیره نفت  قیمت 

 

1 Depression 
2 Recession  

 خالصۀ مدیریتی 
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  تواند به روزهای دیگر نیز کشیده شود. ایجاد نشود یا حجم تولید و عرضۀ نفت کاهش نیابد می

خواهد گذاشت.    نیز  یباالدست  ۀدر حوز  یگذارهیخود را بر سرما  یمنف  ر ینفت تأث  یهامت یافت ق

را    ۲۰۲۰سال   درخود   یۀسرما نهیدرصد از هز  ۲۰حداقل    ایدن  یبزرگ نفت  یهاتاکنون تمام شرکت 

  یاو نفت ماسه  کایآمر  لیمانند نفت ش  ییهامتوجه نفت   ب یآس  نی شتریب  نیب  نیاند. در اکاهش داده

ت در  فدو نوع ن  نیا  دیلتو   یبرا   هایگذارهی. سرماباشدیها باالست ماستخراج آن  مت یکانادا که ق

 . افت یدرصد کاهش خواهد  3۰و   3۵ ب یبترت ۲۰۲۰ لسا

بینی دقیقی در های صنعتی، تقاضای گاز نیز کاهش خواهد یافت. گرچه پیشبا کاهش فعالیت 

ی بحرانشرایط  نفت  تقاضای  مانند    رسد تقاضای گازنظر میهاین مورد صورت نگرفته است اما ب

 4با رشد    ۲۰۲۰در سال    یال ان ج  یاز آنست که تقاضا  یحاک   ها ینیبشیپ  ی. حتپیدا نخواهد کرد

عرضۀ    لیبدل  ریاخ  یهادر ماه  شدهعی ما  یعیگاز طب  مت یوجود، ق  نیهم مواجه شود. با ا  یدرصد

با افت روب  مت یبه ق   یو وابستگ  مازاد به Platts JKMرو بوده است. شاخص  هنفت  ، مربوط 

روند  نیسقوط کرده است و ا  و ی یت ی ب ونیلیم کیدالر در  ۲.3  ریبه ز یال ان ج یالحظه مت یق

نفت   مت یدار که به قمدت  یدر قراردادها  یال ان ج  مت یچنان ادامه خواهد داشت. قهم   ینزول

  لیدلهب  زیاست و در حال حاضر ن  افتهیکاهش    و ی  یت  یب  ونیلیم  کی دالر در    4.۲به    زیوابسته است ن

  یبرا  یدینفت، ام   مت یق  یاوپک پالس و تداوم روند نزول  دیتوافق کاهش تولعدم واکنش بازار به  

 وجود ندارد.   زین یال ان ج مت یق شیافزا

و سوخت جت خواهد بود. تاکنون    نیسوخت بنز  یفشار بر رو  نیشتریب  یشگاهیبخش پاال  در

و در   نییپا  اریبس  زیآن ن  دیسود تول  یۀدرصد کاهش داشته و حاش  ۶۱سوخت جت حدود    مت یق

نفت و افت تقاضا در    مت یباتوجه به افت ق  زین  ن یبنز   مت یاست. ق  یمنف  ینقاط جهان حت  یبرخ

 ۀادار  ینیبشیاست. طبق پ یافته    کاهش  ای وآمد در اکثر نقاط دنموجود در رفت   یهات یمحدود  ۀجینت

انرژ آمار  ق   کا،یآمر  یاطالعات و  آمر  نیبنز   مت یمتوسط  تابستان، که زمان اوج    کایدر  در فصل 

که    ست یدرحال  نی. ایتر خواهد بودسنت در هر ل  3۹.۵  شود،یکشور محسوب م   نیدر ا  یرانندگ 

 بود.  تر یسنت در هر ل 7۲.8حدود  ۲۰۱۹در تابستان  نینزب مت یمتوسط ق
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و اروپا گرفته تا    کایدر سراسر جهان، از آمر  هاشگاهیاز پاال  یر ایتقاضا باعث شده تا بس  کاهش

 خود بکاهند.    ی نفت و هند از حجم ورود نیچ

بخش   ریتأث در  کرونا  زنج  یهابحران  پتروش  ۀریمختلف  کوتاه    ی میارزش  در  است.  متفاوت 

و رونق خدمات مربوط به ارسال و    یبخش پزشک  تیفعال  شیباتوجه به افزا   رسدینظر مهمدت ب

  شیزااف  لنیپروپیو پل  لنیات  مانند  دو حوزه  نیمورداستفاده در ا  ییای میکاال مصرف مواد ش  یبندبسته

هستند،    مریپل  ۀکنندکه عمدتاً مصرف  ییهابخش  ر یدر سا  یمیمحصوالت پتروش  ی . اما تقاضاابدی

   روبرو خواهند شد. یدیو ساخت و ساز، با افت شد  یازجمله بخش خودروساز

بدلیل اینکه حجم صادرات نفت خام ایران اندک است، افت قیمت نفت احتماالً تأثیر محسوسی  

وآمدی های رفت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ایران نخواهد داشت. وضع محدودیت 

د. این کاهش تقاضا باعث افزایش ظرفیت  در ایران باعث شده تا تقاضای بنزین در داخل کاهش یاب

صادرات بنزین خواهد شد. البته در این مورد دو نکته حائز امنیت است. اول آنکه قیمت جهانی  

بنزین کاهش یافته است. و نکتۀ دوم آنکه تقاضای بنزین در سایر کشورها نیز کاهش یافته است.  

کرد که واردات بنزین و گازوئیل را    اعالم  ۲۰۲۰آوریل    ۲۱برای مثال شرکت سوموی عراق روز  

 کاهش خواهد داد. ۲۰۲۰در ماه مه 

در بخش صادرات پتروشیمی باتوجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی ایران به مقصد چین  

 ۹8است )طبق آخرین آماری که در وبسایت اتاق بازرگانی تهران موجود است در فرودین سال  

 ۹۵میلیون دالر و حدود    ۱7۰ت پلی اتیلن ایران، معادل  درصد از ارزش ریالی صادرا  8۵حدود  

میلیون دالر به مقصد چین بوده است(، اگر    ۱37درصد از ارزش ریالی صادرات پروپان، معادل  

وضعیت اقتصادی چین سریعاً بهبود نیابد و تقاضای این کشور برای محصوالت پتروشیمی رشد  

کاهش قیمت این محصوالت )بدلیل عرضۀ مازاد در بازار(  شده را نداشته باشد، احتماالً با  بینیپیش

 .از درآمدهای ایران در این حوزه کاسته خواهد شد
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 فهرست تصاوير 

و۱شکل   به  ابتال  موارد  تار  روسینمودار  )تا  منبع: لیآور  ۲7  خیکرونا   )

worldmeters.info ................................................................................. ۶ 

 worldmeters.info .. 7کرونا منبع:  روسیو ۀدشد ییموارد تأ  ی تمینمودار لگار ۲شکل 

 ۱۰............... ۲۰۲۰نفت خام در سال  یاز تقاضا یوود مکنز ۀمؤسس ی نیبشیپ 3شکل 

 ۱۱............................................ ۲۰۲۰نفت در سال   یبرآورد رشد تقاضا 4شکل 

 ۱4.............................. نفت   ی در بخش باالدست یگذارهیافت سرما ی نیبشیپ ۵شکل 

 ۱۶........... ۲۰۲۰در سال  ی مختلف ال ان ج یهاشاخص متیافت ق ی زمان ریس ۶شکل 

 ۲۱................................................ مختلف یدر بخشها لنیپروپ یتقاضا 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع
 ايرانااايسرايران

 بحران کرونا وضعیت کنونی 

تأیید شده    ۲۰۲۰آوریل    ۱۵تا   به ویروس کرونا که توسط مراجع رسمی  شمار مبتالیان 

میلیون و سیصد هزار مورد گذشته است. از این تعداد نزدیک    ۲از مرز    ۱است، مطابق شکل  

داده  ۱۶۰به   از دست  را  نفر جان خود  از  هزار  بیش  تاکنون  این ویروس   ۲۰۰اند.  با  کشور 

کشور دارای بیش از   ۵۰اند. تا زمان نگارش این گزارش حدود  ست به گریبان شدهگیر دهمه

 مورد تأیید شده هستند.  ۱۰۰۰

 
 worldmeters.infoآوریل( منبع:  ۲7نمودار موارد ابتال به ویروس کرونا )تا تاریخ ۱ شکل

درحالیست که موارد تأییدشده در ایاالت  اند. این  اکثر موارد جدید از اروپا گزارش شده

(. در ایاالت متحده، رشد شدید تعداد موارد  ۲متحده به سرعت در حال افزایش است )شکل  

های گذشته باعث شد تا این کشور در صدر کشورهای دارای بیشترین موارد  جدید طی هفته

نیویورک بیشترین آمار )تعداد  های کالیفرنیا، نیوجرسی و  باشد. تاکنون ایالت  ۱۹ابتال به کووید  

 اند. ومیر( را به خود اختصاص دادهموارد جدید و مرگ
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   worldmeters.infoنمودار لگاریتمی موارد تأییدشدۀ ویروس کرونا منبع:  ۲ شکل

ه است و با آنچه ک  ها منتشر شدهاما تمام این اعداد و ارقام آماریست که توسط دولت 

 دهد زمین تا آسمان متفاوت است. سازی نشان می های شبیهمدل 

میلیون نفر به   47آوریل حدود    ۲۰سازی مؤسسۀ ریستاد انرژی، تا تاریخ  طبق مدل شبیه

میلیون    ۲.۵شده تا این تاریخ حدود  اند، اما تعداد موارد رسمی گزارشاین ویروس دچار شده

 دهند.  موارد واقعی )طبق مدل ریستاد( را نشان می  درصد از ۵مارهای رسمی تنها آنفر بود. 

گیری و شیوع این ویروس هنوز در مراحل ابتدایی خود است و مشخص نیست این همه 

تأثیرات منفی اقتصادی آن تا کی ادامه خواهد داشت. در ادامه تأثیرات این بحران بر بخش 

 . شودمی  های نفتی و پتروشیمی بررسی باالدستی نفت و گاز و فراورده
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 تقاضای نفت 

فعالیت کاهش  و  کرونا  ویروس  درنتیجۀ  خام  نفت  آن تقاضای  از  ناشی  اقتصادی  های 

های مختلف نفت خام نیز مجدداً به های شاخصشدت افت کرده است. به تبع آن قیمتهب

بینی نهادهای مختلف در  اند. در زیر پیش( رسیده۲۰۱۶های سال  ترین حد خود )قیمتپایین

 گیرد. رابطه با تقاضای نفت خام مورد بررسی قرار می 

 المللی انرژیآژانس بین
بینی  پیش   ۲۰۲۰المللی انرژی در آخرین گزارش بازار نفت خود در ماه آوریل  آژانس بین

کاهش یابد.   ۲۰۱۹م ب د ر نسبت به سال    ۹.۲حدود    ۲۰۲۰کرد متوسط تقاضای نفت سال در  

ونقل در  دلیل توقف تقریبی حملهرا ب  ۲۰۲۰ضای ماه آوریل  چنین کاهش تقا این سازمان هم

بینی کرد. تقاضای نفت  پیش  ۲۰۱۹م ب د ر نسبت به آوریل    ۲۹کشورهای درگیر با کرونا،  

چنین این سازمان عقیده دارد تقاضای  در این سطح دیده شده بود. هم  ۱۹۹۵آخرین بار در سال  

باشد. طبق   ۲۰۱۹کمتر از مدت مشابه سال  م ب د ر ۲3حدود  ۲۰۲۰نفت در فصل دوم سال 

روند بهبود خود را    ۲۰۲۰المللی انرژی تقاضای نفت در نیمۀ دوم سال  بینی آژانس بینپیش

م ب د ر کمتر   ۲.7چنان هم ۲۰۲۰آغاز خواهد کرد. با این وجود تقاضای نفت در ماه دسامبر 

 بینی شده است.پیش  ۲۰۱۹از دسامبر 

عرضۀ نفت خام    ۲۰۲۰کند در ماه می سال  بینی می سازمان پیشدرمورد عرضۀ نفت این  

م ب د    ۱۲م ب د ر از حجم تولید خود به میزان    ۹.7پس از توافق اوپک پالس برای کاهش  

ها آمریکا و  کند تولید نفت سایر کشورها و در رأس آنبینی می ر کاهش یابد. این نهاد پیش

سازمان کل افت تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک  بینی این  کانادا نیز کاهش یابد. به پیش



  

9 

 

 دستی نفتاثر پاندمی کرونا بر بخش باالدستی و پایین 
 

م ب د ر برسد. متوسط تولید کشورها غیرعضو    ۵.۲تواند به  می   ۲۰۲۰تا فصل چهارم سال  

 خواهد بود.  ۲۰۱۹م ب د ر کمتر از متوسط تولید سال  ۲.3حدود   ۲۰۲۰اوپک نیز در سال 

 ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا
کند کل مصرف نفت خام در فصل بینی می ی آی اِی، پیش ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا، ا 

م ب د ر را نسبت به مدت مشابه سال   ۵.۶م ب د ر باشد که کاهش    ۹4.4  ۲۰۲۰اول سال  

حدود    ۲۰۲۰کند متوسط تقاضای نفت در سال  بینی می دهد. این سازمان پیشنشان می   ۲۰۱۹

بود باشد. ای آی اِی اعتقاد دارد    م ب د ر  ۱۰۰.7که    ۲۰۱۹م ب د ر کمتر از تقاضای سال    ۵.۲

 افزایش خواهد یافت.  ۲۰۲۰م ب د ر نسبت به سال   ۶.4حدود  ۲۰۲۱تقاضای نفت در سال 

نسبت به    ۲۰۲۰شده در سال  چنین معتقد است متوسط حجم نفت ذخیره این سازمان هم

های  شده بدلیل محدودیتم ب د ر افزایش خواهد یافت. حجم نفت ذخیره   4حدود    ۲۰۱۹سال  

 ۵.7با نرخ    ۲۰۲۰های اقتصادی، در نیمۀ اول سال  ونقل و افت شدید فعالیتگسترده در حمل 

 یابد.م ب د ر افزایش می  ۱۱.4با نرخ  ۲۰۲۰م ب د ر و در فصل دوم سال 

دالر در هر بشکه بود که نسبت به    3۲،  ۲۰۲۰متوسط قیمت نفت خام برنت در ماه مارس  

کند متوسط قیمت  می   بینی دهد. این سازمان پیشی را نشان می دالر   ۲4کاهش    ۲۰۲۰ماه فوریه  

دالر در هر بشکه باشد. متوسط قیمت نفت برنت در سال    33حدود    ۲۰۲۰نفت برنت در سال  

 ۲3دالر در هر بشکه بود. این سازمان قیمت نفت خام برنت در فصل دوم را    ۶4حدود    ۲۰۱۹

 کند. بینی می دالر در هر بشکه پیش  3۰ود حد  ۲۰۲۰دالر در هر بشکه و در نیمۀ دوم سال 

 مؤسسۀ وود مکنزی 
بینی  را پیش   ۲۰۲۰مؤسسۀ وود مکنزی با درنظرگرفتن دو سناریو تقاضای نفت خام در سال  

که مفروضات آن شیوع مجدد ویروس و رشد آهسته   A1کرده است. تحت سناریوی اول با نام  
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م ب د ر مواجه خواهد   ۱۱.4با کاهش   ۲۰۲۰و بلندمدت اقتصاد است، تقاضای نفت در سال 

که مفروضات آن کنترل ویروس کرونا و   A3شد. تقاضای نفت تحت سناریوی دوم با نام  

بینی وود  یابد. پیشم ب د ر کاهش می   ۵.4حدود    ۲۰۲۰بهبود آهستۀ اقتصاد است، در سال  

از تقاضای نفت خام در سال   از شیوع ویروس کرونا    ۲۰۲۰مکنزی  ب د ر    م  ۱۰۰.8پیش 

 (. 3م ب د ر( بود )شکل  ۲)افزایش 

 

 ۲۰۲۰بینی مؤسسۀ وود مکنزی از تقاضای نفت خام در سال پیش 3 شکل

 مؤسسۀ ریستاد انرژی 
مؤسسۀ ریستاد انرژی در آخرین گزارش خود رشد تقاضای نفت در ماه آوریل را منفی  

م  ب   ۱۰.۲را  منفی    ۲۰۲۰چنین رشد تقاضا در سال  سازمان همم ب د ر برآورد کرد. این    ۲7

 کند. بینی می د ر پیش

های مختلف درمورد رشد تقاضای نفت نشان داده بینی سازماندر نمودار زیر آخرین پیش 

 شده است.
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 ۲۰۲۰برآورد رشد تقاضای نفت در سال  4 شکل

 نفت وضعیت مخازن ذخیره و قیمت 

بعد از شکسته شدن توافق روسیه با اوپک و افت تقاضای نفت در پی شیوع ویروس کرونا،  

شدت افزایش یافته است. برای مثال طبق برآورد رویترز، چین در  هسرعت ذخیرۀ نفت خام ب

م ب د ر نفت خام ذخیره کرده است. این در حالیست که   ۱.۹8حدود    ۲۰۲۰فصل اول سال  

 م ب د ر بود.   ۱.۰7حدود  ۲۰۱۹چین در مدت مشابه سال نرخ ذخیرۀ نفت خام 

های ترافیکی، هر هفته در آمریکا نیز از اوایل آوریل، زمان شیوع کرونا و اعمال محدودیت

میلیون بشکه نفت ذخیره شده است. بدین ترتیب در سه هفتۀ اول   ۱۵به طور متوسط بیش از 

م ب د ر است. در آمریکا، تداوم ویروس    ۲.۲آوریل نرخ ذخیرۀ نفت خام در آمریکا حدود  

چنین محدود بودن ظرفیت ذخیرۀ نفت باعث شد تا قیمت  کرونا و افت تقاضای نفت و هم

در نزدیکی زمان تحویل فیزیکی به منطقۀ منفی ورود    WTIقراردادهای آتی ماه می شاخص  

آمریکاست.    در کوشینگ واقع در ایالت اوکالهامای  WTIکند. محل معاملۀ فیزیکی شاخص  

  ۵۰آوریل حدود  ۲۰میلیون بشکه است. در روز  7۰ظرفیت ذخیرۀ تأسیسات کوشینگ حدود 
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یا   مؤسسات  اجاره  در  نیز  مابقی  ظرفیت  و  بود  تکمیل شده  تأسیسات  این  از  بشکه  میلیون 

اشخاص حقیقی بوده است. بنابراین در این روز ظرفیتی برای اشخاصی که از قبل اقدامی نکرده  

داشتند، باتوجه به  را  های خرید نفت  جود نداشت. به همین دلیل اشخاصی که برگه بودند و

اینکه جایی برای ذخیره نفت نداشتند و از طرفی جریمۀ لغو قرارداد نیز بسیار زیاد بود، مجبور  

برگه این  ساعت  آخرین  در  قیمتبودند  با  را   برسانند.  ها  فروش  به  منفی  مجموع  های  در 

افزایش    -۱دهد:    رییتغ  تواند ی را سه عامل مآتی  در بازار    متیق  یاشدن لحظه  ی منف  کینامید

 توقف تولید نفت ازسوی تولیدکننده. -3 ایجاد مخازن ذخیرۀ جدید  -۲تقاضای نفت 

نفت   قیمت  منفی شدن  معنای  به  معامالتی  در یک روز  نفت  آتی  قیمت  منفی شدن  اما 

نفت   دکنندهی صورت است که تول  نینفت بد   متیق نییتع  ی کی زیدر بازار فعنوان کاال نیست.  هب

  شودی م  نیینفت به صورت ماهانه تع  متیقو  کند ی منعقد م شگاهیقرارداد بلندمدت با پاال کی

  ی فرمول   ساسنفت هر ماه بر ا  داریخر بدین معنا کههم به صورت ماهانه است.  ی مال  هیو تسو

نفت  از فروشنده تحو  ی پول  پرداخت    لی که  فرمول همان میانگین  کند.  می گرفته است را  این 

های آتی در ماه قبل است. از آنجا که قیمت های آتی در اکثر روزها مثبت است،  وزنی قیمت

پس قیمت نفت نیز مثبت خواهد بود. حال اگر قیمت میانگین نفت از قیمت استخراج نفت  

خ تصمیم  تولیدکننده  باشد،  کمتر  تولیدکننده  کند.  توسط  متوقف  را  خود  تولید  گرفت  واهد 

گیری تولیدکنندگان بنابراین قیمت میانگین و نه قیمت نفت در یک روز معامالتی، مالک تصمیم

 خواهد بود. 

ذخایر نفت در دیگر نقاط جهان نیز در حال پر شدن است. طبق آخرین اطالعات شرکت 

میلیون    7۰۰تا    ۶۰۰ای انبارهای خشکی حدود  بشکهمیلیارد    3.۵های انرژی کپلر از ظرفیت  داده

ها برای کشها و کشورها به نفتبشکه در دسترس است. با پرشدن انبارهای خشکی، شرکت

انبارهای شناور    ۱8۰ذخیرۀ نفت روی آوردند. در حال حاضر حدود   میلیون بشکه نفت در 

و ونزوئال است. در صورتی که  سوم آن مربوط به نفت ایراناند که البته حدود یکذخیره شده
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تقاضای نفت افزایش نیابد و تولیدکنندگان نیز تولید نفت خود را کاهش ندهند قطعاً با پر شدن  

های دیگر از جمله  کش برای ذخیرۀ نفت، قیمت شاخصانبارهای ذخیرۀ نفت و نبودن نفت

 تواند به منطقۀ منفی سقوط کند. برنت نیز می 

ونقل لیل افت تقاضای نفت، افت تقاضای سوخت در بخش حمل ترین داز آنجا که اصلی 

های ترافیکی، تقاضای نفت نیز بتدریج افزایش خواهد  بوده است، با رفع تدریجی محدودیت

گردد. اما پس از کنترل  های نفت نیز به صورت تدریجی به سطوح قبل باز می یافت و قیمت

ت نفت به سطوح قبل از شیوع این بیماری  تواند در بازگشت تقاضا و قیمکرونا دو نکته می 

 تأثیرگذار باشد: 

ها  ها کنترل نشود، کنفرانس. تغییر سبک زندگی و کسب و کارها: اگر کرونا به این زودی۱

به تجاری  به صورت  و جلسات  اکثر مشاغل  و  برگزار خواهد شد  وبینار و مجازی  صورت 

ا نیز دنیا به این سبک از انجام کارها  شوند. حتی ممکن است پس از کرون غیرحضوری انجام می 

رفت کاهش  بدلیل  نفت  تقاضای  صورت  این  در  کند.  هیچعادت  قبل  وآمد  سطح  به  گاه 

 را سال اوج تقاضای نفت دانست. ۲۰۱۹توان سال بازنخواهد گشت و می 

. جنگ نفتی بین عربستان و روسیه: رقابت عربستان و روسیه برای در اختیار گرفتن سهم ۲

ی از بازار نفت، بویژه بازار شرق آسیا، گرچه در حال حاضر عامل اصلی افت قیمت بیشتر

چنان بخواهند به این جنگ ادامه بدهند،  نیست اما در دوران پساکرونا اگر این دو کشور هم

های قبل  باتوجه به کاهش تقاضا در کشورهای شرق آسیا احتمال دارد نفت باز هم به قیمت

 . بازنگردد
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 اری در بخش باالدستی نفت گذسرمایه 

نفتی، باتوجه به افت فاحش قیمت نفت و کاهش هزینه سرمایۀ اکثر شرکت های بزرگ 

گذاری در بخش باالدستی نفت غیرقابل اجتناب است. مؤسسۀ ریستاد انرژی با  افت سرمایه

دالر در هر   44و    ۲۰۲۰دالر در هر بشکه برای نفت خام در سال    34فرض متوسط قیمت  

حدود   ۲۰۲۰گذاری در بخش باالدستی در سال  کند سرمایهبینی می پیش   ۲۰۲۱برای سال  بشکه  

 کاهش یابد.  ۲۰۱۹میلیارد دالر، نسبت به سال  ۱۰۰درصد، معادل  ۲۰

گذاری در هر یک از منابع تولید نفت را نشان که میزان کاهش سرمایه  ۵با توجه به شکل  

گذاری باالدستی تجربه ش را در حوزۀ سرمایهای بیشتر کاهدهد، نفت شیل و نفت ماسهمی 

 خواهند کرد.  

 

 گذاری در بخش باالدستی نفت بینی افت سرمایهپیش ۵ شکل
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پیش  باالدست   یگذارهیسرما  یهانهیکاهش هزبینی مؤسسۀ وود مکنزی،  طبق    یدر بخش 

  یبزرگ  یهاخواهد داشت. پروژه  ندهیسال آ نیچند   د یبر تول  ی م یمستق  ریصنعت نفت و گاز تأث

، بودند تا اواسط  FID،    یگذارهیسرما  یبرا  یی نها  میاتخاذ تصم  ۀدر آستان   ۲۰۲۰که در سال  

به    در روز فوت مکعب  اردیلی م  ۲۰و    فتن   د ی بشکه در روز به تول  ونی لیم  ۱.8حدود    ۲۰۲۰  ۀده

معناست که   نیها و لغو آنها بد پروژه   یدر اجرا  ری. اما اکنون، تأخکردند ی گاز اضافه م  د یتول

 . اصالً اتفاق نخواهد افتاد د یتول ش یافزا نیدرصد از ا ۹۰احتماالً 

 گاز

های مختلفی از دنیا بویژه های گسترده در بخشدلیل قرنطینههتقاضا برای گاز طبیعی نیز ب

ای  شد تا قیمت نقطه  چین، هند و اروپا با افت محسوسی روبرو شد. این کاهش تقاضا منجر

 ترین میزان خود طی چندین سال اخیر برسد.گاز طبیعی و ال ان جی در آسیا و اروپا به پایین

دالر در یک میلیون    ۲.3ای ال ان جی به زیر  ، مربوط به قیمت لحظهPlatts JKMشاخص  

ان جی چنان ادامه خواهد داشت. قیمت ال  بی تی یو سقوط کرده است و این روند نزولی هم

دالر در یک میلیون بی تی    4.۲دار که به قیمت نفت وابسته است نیز به  در قراردادهای مدت

یو کاهش یافته است و در حال حاضر نیز بدلیل عدم واکنش بازار به توافق کاهش تولید اوپک 

 پالس و تداوم روند نزولی قیمت نفت، امیدی برای افزایش قیمت ال ان جی نیز وجود ندارد.

تر از قیمت سر به سری ال ان جی برای تولیدکنندگان است  های یادشده بسیار پایینمتقی

و احتمال بسیار وجود دارد که تولیدکنندگان با کاهش تولید ال ان جی از ضرر بیشتر خود 

 جلوگیری کنند. 
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 ۲۰۲۰سال های مختلف ال ان جی در افت قیمت شاخصسیر زمانی  ۶ شکل

رسد اما تحلیلگران پالتس اعتقاد نظر غیرقابل اجتناب می هگرچه کاهش تولید ال ان جی ب

افزایش   های انرژیحاملخالف بسیاری دیگر از  رب  ۲۰۲۰دارند تقاضای ال ان جی در سال  

خواهد یافت. جف مور، مدیر بخش ال ان جی آسیا در گروه تحلیلی اس اند پی گلوبال پالتس، 

میلیارد    ۱۹حدود    ۲۰۲۰کنیم بازار ال ان جی در سال  بینی می پیش  "باره اظهار داشت:در این

 ۱۱این بازار رشد    ۲۰۱۹درصد، رشد کند. این درحالیست که در سال    4متر مکعب، معادل  

 ."میلیارد متر مکعب، را تجربه کرد 47.۵درصدی، معادل 

ا و قیمت سربهسری باالی گاز شیل، ونقل از آمریکا به آسیبا توجه به هزینۀ باالی حمل 

پیش بسیار زیاد است. طبق  آمریکا در سال جاری  تولید گاز شیل  ادارۀ  احتمال کاهش  بینی 

میلیارد فوت مکعب    ۹۲.۲، متوسط تولید گاز آمریکا از  EIAاطالعات و آمار انرژی آمریکا،  

خواهد رسید. طبق  ۲۰۲۰میلیارد فوت مکعب در روز در سال  ۹۱.7به  ۲۰۱۹در روز در سال 

میلیارد فوت مکعب در ماه مارس    ۹4.4بینی این سازمان تولید ماهانۀ گاز آمریکا نیز از  پیش

خواهد رسید. عمده دلیل افت تولید    ۲۰۲۰میلیارد فوت مکعب در ماه دسامبر    87.۵به    ۲۰۲۰

واهد بود. اما  گاز، کاهش فعالیت میدان آپاالچیان و کاهش تولید گاز همراه در میدان پرمیان خ

این کاهش تولید گاز لزوماً به معنای کاهش صادرات ال ان جی نخواهد بود. گروه تحلیلی  

راه با  آمریکا  دارد  اعتقاد  زیرساختپالتس  را  اندازی  خود  ان جی  ال  صادرات  جدید،  های 
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 ۲۰۱۹افزایش خواهد داد. و این افزایش صادرات تقریباً قطعی است، چرا که آمریکا در سال  

میلیاد متر کعب ال ان جی تولید کرد در حالیکه تولید ال ان جی آمریکا تا پایان ماه  4۹حدود 

 آوریل بیش از نیمی از این مقدار خواهد بود.

ترین میزان های گذشته به پاییندر اروپا نیز قیمت گاز در هاب تی تی اِف آلمان طی هفته 

ساعت برق رسید. قیمت شاخص برق  واتیورو در ازای تولید هر مگا  8خود طی دهۀ اخیر،  

ساعت کاهش یافت  یورو در مگاوات  33.۵های گذشته  به  فروشی در آلمان نیز در هفتهعمده

ای آرورا، تولید برق با این قیمت اصالً شدنی نیست. به گفتۀ هانس کوییگ از مؤسسۀ مشاوره

نتیجه، پیش ازبینی می در  بندهایی  اروپا  قرارداد خود را برای کاهش    شود خریداران گاز در 

تواند منجر به کاهش تولید گاز در کشورهای  واردات گاز از طریق خط لوله فعال کنند که می 

تولیدکننده مانند روسیه و نروژ شود. باتوجه به افت تقاضای انرژی در بخش صنعتی اروپا و  

تواند در سال  مان می شود )تقاضای برق در آلویژه آلمان، که قلب صنعتی اروپا محسوب می هب

درصد    4.7فروشی برق حدود  شود قیمت عمدهبینی می درصد کاهش یابد(، پیش   ۲۰تا    ۲۰۲۰

 افت را تجربه کند.

 3۲3میلیارد مترمکعبی به    ۱۱بینی تقاضای گاز این کشور با کاهش  در چین نیز گرچه پیش 

نشان   ۲۰۱۹نسبت به سال    درصدی را  7چنان رشد  میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است، اما هم 

کند اکثر این افزایش تقاضا از روسیه و از طریق بینی می دهد. مؤسسۀ ریستاد انرژی پیشمی 

 .خط لولۀ قدرت سیبری که اخیراً فعالیت آن آغاز شده است تأمین شود

 پاالیشگاه 

شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و اقدامات محدودکنندۀ کشورهای جهان جهت مقابله  

دستی و پتروشیمی نیز شده  با آن باعث ایجاد اختالل در توازن عرضه و تقاضای بخش پایین
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های مرتبط با بخش  های نفتی بویژه فراوردهاست. در بخش پاالیشگاهی قیمت اکثر فراورده

زین، سوخت جت و سوخت کشتی با افت قیمت روبرو بودند. برای مثال  حمل و نقل، نظیر بن

سنت در   ۱4.۵ترین میزان خود، به پایین ۲۰۲۰مارس  3۱قیمت بنزین تحویل بنادر آمریکا در 

، حاشیۀ سود تولید  ۲۰۲۰در اوایل آوریل  های مؤسسۀ ریفینیتیو ایکون،  طبق دادههر لیتر رسید.  

با   مقایسه  به منفیسوخت جت در  نفت دوبی  نیم دالر    قیمت شاخص  در هر بشکه  سه و 

از سال   بار  اولین  این برای  این مؤسسه آغاز شده  ۲۰۰۹کاهش یافت.  ، که ثبت داده توسط 

این درحالیست که حاشیۀ  .باشد که حاشیۀ سود تولید سوخت جت منفی شده استاست، می 

 ر در هر بشکه بود.  دال ۱۰مارس  ۱۰سود تولید سوخت جت در سنگاپور در روز 

در بین انواع مختلف سوخت، قیمت و تقاضای سوخت جت متحمل بیشترین فشار کاهشی  

بوده است. به اعتقاد مگنوس نیسون، تحلیلگر ریستاد انرژی، تقاضای سوخت جت مممکن  

تا سال   نیابد چرا که مسافران هم  ۲۰۲۱است حتی  بهبود  چنان درمورد  نیز به صورت کامل 

با برگزا  سفرهای  به  نیز  کارهای مختلف  و  و کسب  بود  نگران خواهند  ی  رمسافت طوالنی 

 اند. جلسات از طریق ویدیوکنفرانس عادت کرده

های گسترده باعث حمایت از  که معافیت بخش کشاورزی و کشتیرانی از قرنطینهدرحالی 

ده حدود  گیر شتوجه به زمینتقاضای نفت کوره و دیزل شده است اما تقاضای سوخت جت با

تجاری هم  ۲3 نماد  هزار هواپیمای  با  در سنگاپور  قیمت سوخت جت  است.  چنان ضعیف 

JET-SIN    ماه مارس و فوریه حدود تولید    ۶۱طی دو  یافته و حاشیۀ سود  درصد کاهش 

 چنان بسیار پایین است. سوخت جت نیز هم

مازاد باعث  درمورد بنزین نیز شرایط به صورت مشابه است. کاهش شدید تقاضا و عرضۀ 

های گذشته برسد. ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا  ترین حد خود طی دههها به پایینشده تا قیمت

بینی کرد متوسط قیمت بنزین در آمریکا  در آخرین گزارش دورنمای کوتاه مدت انرژی پیش
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تقاضای سوخت محسوب می  اوج  تابستان، که  هر گالن    ۱.۵شود، حدود  در فصل  دالر در 

  ۲۰۱۹سنت در هر لیتر ( باشد. این درحالیست که متوسط قیمت بنزین در تابستان    3۹.۵  )معادل 

 سنت در هر لیتر بود. 7۲.8حدود 

فراورده بخش  در  تقاضا  و  قیمت  افت  پاالیشگاه این  اکثر  تا  باعث شده  نفتی  در  های  ها 

غول    سراسر جهان از حجم نفت ورودی و حجم صادرات فراوردۀ خود بکاهند. برای مثال

را در    ۲۰۲۰های نفتی در فصل دوم سال  پاالیشگاهی چین، شرکت سینوپک، صادرات فراورده

کاهش داده است. یکی از واحدهای این شرکت، مجموعۀ   ۲۰۱۹مقایسه با مدت مشابه سال  

هزار تن    ۱۰۰پتروشیمی گوانژو، صادرات سوخت جت خود در ماه آوریل را از سطح نرمال  

درصد کاهش داده است. شرکت پتروچاینا نیز حجم صادرات مجموعۀ   7۰در ماه به میزان  

درصد    ۲۲و    ۵۰پتروشیمی لیائویانگ و شرکت پتروشیمی وست پاسفیک را به ترتیب به میزان  

هزار تنی    ۲۰۰کاهش داده است. صادرات بنزین چین در نیمۀ دوم ماه مارس با کاهش حدود  

که احتماالً نشان از شروع روند نزولی صادرات با  درمقایسه با نیمۀ اول ماه مارس مواجه بود  

 گسترش پاندمی کرونا دارد. 

پاالیشگاه خود را کاسته    ۹درصد از حجم ورودی نفت به    ۵۰در هند نیز شرکت نفت هند  

درصد از حجم نفت ورودی به پاالیشگاه مانالی    3۵تا    3۰است. شرکت نفت چنای هند نیز بین  

داده است. سایر مجم  بینا،  وعهرا کاهش  پاالیشگاه  از جمله،  هند  پتروشیمی  پاالیشی و  های 

نیز   هندوستان  نفت  شرکت  موبای  پاالیشگاه  مانگالور،  پاالیشگاهی  و  پتروشیمی  مجموعۀ 

 اند.درصد از حجم ورودی نفت خود کاسته ۵۰تا  ۲۰هرکدام بین 

تان، تایلند،  های سایر کشورها از جمله، پاکسحجم نفت ورودی به بسیاری از پاالیشگاه

 توجهی کاهش یافته است.کرۀ جنوبی، استرالیا و تایوان نیز به میزان قابل
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محدودیت تداوم  به  جادهباتوجه  سطح  در  هم  ترافیکی،  عدم  های  و  هوایی،  هم  و  ای 

های  انداز روشن در ارتباط با کنترل پاندمی کرونا، احتماالً بهبود قیمت و تقاضای فراوردهچشم 

 . ها میسر نخواهد شد قبل از ویروس کرونا به این زودی سوختی به سطح

 پتروشیمی 

هایی  ها در نتیجۀ شیوع ویروس کرونا با محدودیتبخش پتروشیمی نیز به مانند سایر بخش 

ها در سراسر جهان باعث در سمت عرضه و تقاضا روبرو شده است. کاهش فعالیت پاالیشگاه

.( کمتری برای صنعت پتروشیمی وجود داشته باشد  خواهد شد تا خوراک )ال پی جی، نفتا و .

تولیدات خود هستند. در سمت   تنظیم حجم  به فکر  پتروشیمی  تولیدکنندگان محصوالت  و 

تقاضا، بیشترین آسیب به محصوالت پتروشیمی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و ساخت  

 و ساز وارد خواهد شد.

)اِی بی اِس( و پلی استایرن   رنیاستا-نیبوتاد-لیتریلون یآکرهای مصنوعی، پروپیلن،  الستیک

شاهد افت شدید در تقاضا خواهند بود. باتوجه به اینکه اقتصاد جهانی با بدترین رکود خود از  

روبرو است، خریدن ماشین جدید آخرین چیزی خواهد بود که مردم بدان فکر    ۱۹3۰سال  

پتروشیمی است. بیش از یک سوم  کنند. صنعت خودروسازی یکی از مشتریان بزرگ مواد  می 

 دهد. از هزینۀ مواد اولیه یک خودرو را محصوالت پتروشیمی تشکیل می 

های رفت و آمد، تقاضا در بخش خودرو  شود به محض رفع محدودیتبینی می البته پیش 

شدت افزایش یابد چرا که مردم در سراسر جهان بدلیل ترس از ویروس کرونا برای مدتی  هب

 وآمد روی خواهند آورد. های شخصی برای رفتاستفاده از ماشینبه 
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الستیک مصنوعی، بویژه الستیک استایرن بوتادین )اِس بی آر(، بیشترین آسیب را درنتیجۀ  

درصد از تولید اِس بی آر در بخش تولید تایر    7۰رکود صنعت خودرو خواهد دید. حدود  

 شود.  خودرو مصرف می 

داده آیطبق  سی  آی  صنعت    ۱۰اِس،    های  به  مربوط  نیز  پروپیلن  تقاضای  از  درصد 

تواند ضربۀ بزرگی به تولید پروپیلن  خودروسازی است که از دست دادن این میزان تقاضا می 

پروپیلین، مطابق شکل، مربوط به بخش بسته تقاضای  از  البته بخش اعظمی  بندی   وارد کند. 

قرن دوران  درطول  بخش  این  در  تقاضا  رشد  که  می است  تقاضای  طینه  از  حدودی  تا  تواند 

 پروپیلن حمایت کند.

 

 تقاضای پروپیلن در بخشهای مختلف  7 شکل

تقاضای پلی کربنات و اِی بی اِس نیز در بخش خودرو تقریباً مشابه پروپیلن است. جان   

پلی کربنات و اِ بی اِس   تولید  ۲۰۲۰ریجاردسون، تحلیگر آی سی آی اِس عقیده دارد در سال 

 شاهد رشد منفی خواهند بود. ۲۰۱۹نسبت به سال 
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ب اتیلن  تقاضای  پتروشیمی  بین محصوالت  آنهدر  کاربرد  موارد  غذاهای    دلیل  بخش  در 

 بندی در وضعیت مناسبی قرار دارد.  اساسی، مواد بهداشتی و پزشکی و بسته 

ن  قیمت  افت  از  متأثر  نیز  پتروشیمی  محصوالت  یافتهقیمت  کاهش  آمریکا  فت  در  اند. 

سال گذشته رسید. در اروپا نیز قیمت اتیلن و   ۱7ترین حد خود طی  های پلیمر به پایینقیمت

 یورو در هر تن کاهش یافتند.  ۱7۵و  ۲۰۰ترتیب به به ۲۰۲۰پروپیلن درماه آوریل 

و حدود  اتیلن درصد از واردات خالص پلی  ۶۱حدود  ۲۰۲۰شود که در سال بینی می پیش

پروپیلین توسط چین صورت گیرد. تولیدکنندگان در سراسر  درصد از واردات خالص پلی   4۱

های بسیاری را درحوزۀ کراکرهای بخار و تأسیسات صادرات این مواد  گذاریجهان سرمایه

داده بانجام  تقاضای  بتوانند  تا  سیریه اند  کنند.  نظر  تأمین  را  ماده  دو  این  برای  چین  ناپذیر 

رتی که رشد تقاضای چین برای این دو حصول در سال جاری ناامیدکننده باشد، این دو  درصو

ها را کاهش  تواند قیمت آنمحصول در بازار با مازاد عرضۀ فراوان روبرو خواهند شد که می 

 دهد. 

 بندیجمع 

ای که برای مقابله با آن اتخاذ شد منجر گردید  شیوع بیماری کرونا و اقدامات محدودکننده

کننده مواجه تا تمام بازارها بویژه بازار انرژی با شوک شدید در سمت تقاضا از سوی مصرف

م ب د ر    ۱۱تا    ۵بین    ۲۰۲۰بینی اکثر نهادها، متوسط تقاضای نفت در سال  شود. طبق پیش

م   ۲۰ها، اوج کاهش تقاضای نفت در ماه آوریل و بیش از بینی کاهش خواهد یافت. طبق پیش 

بود. این کاهش تقاضا از یک طرف و افزایش عرضۀ نفت ازسوی عربستان  ب د ر خواهد  

دالر در هر بشکه(   ۲۰ترین حد خود طی دهۀ گذشته )کانال  های نفت تا پایینباعث شد قیمت

ها در حال حاضر حکایت از این دارد که متوسط قیت نفت برنت در بینی ش نزول کنند. اکثر پی
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های نفت تأثیر منفی خود را  هربشکه خواهد بود. افت قیمت  دالر در   33تا    3۰بین    ۲۰۲۰سال  

های بزرگ نفتی  گذاری در حوزۀ باالدستی نفت خواهد گذاشت. تاکنون تمام شرکتبر سرمایه

حداقل   سال    ۲۰دنیا  در  خود  سرمایۀ  هزینه  از  داده  ۲۰۲۰درصد  کاهش  بین  را  این  در  اند. 

نفت متوجه  آسیب  شیل بیشترین  نفت  مانند  ماسه  هایی  نفت  و  قیمت  آمریکا  که  کانادا  ای 

 ۲۰۲۰ها برای تولید این دو نوع نفت در سال  گذاریباشد. سرمایهها باالست می استخراج آن

 .درصد کاهش خواهد یافت 3۰و  3۵بترتیب 

تبع آن کاهش تقاضای برق با افت های صنعتی و بهبا اینکه گاز نیز بدلیل توقف فعالیت

ها حاکی از آنست بینی رو است. اما شرایط به مانند نفت بحرانی نیست. حتی پیشهتقاضا روب

درصد هم مواجه شود. با این وجود، قیمت گاز    4با رشد    ۲۰۲۰که تقاضای ال ان جی در سال  

های اخیر بدلیل کاهش نسبی تقاضا و وابستگی به قیمت نفت با افت روبرو طبیعی مایع در ماه

واردکنندگان ال ان جی دنیا در آسیا هستند. اکثر این کشورها از جمله   بوده است. بزرگترین

اند که منجر خواهد شد تا تقاضای  های شدیدی جهت مقابله با کرونا وضع کردههند قرنطینه

دالر در    ۲.3  ریبه ز  ی ال ان ج  یالحظه  متی، مربوط به قPlatts JKMشاخص  گاز افت کند.  

 مت یچنان ادامه خواهد داشت. قهم ی روند نزول  نیاست و ا  سقوط کرده  وی  ی ت  ی ب  ونیلیم  کی

  ون یلی م  کیدالر در    4.۲به    زینفت وابسته است ن  مت یدار که به قمدت  یدر قراردادها  یال ان ج

  دی عدم واکنش بازار به توافق کاهش تول  لیبدل  زیو در حال حاضر ن   تاس  افتهیکاهش    وی  ی ت  ی ب

وجود   زین   ی ال ان ج متیق شیافزا یبرا ید ی نفت، ام متیق یاوپک پالس و تداوم روند نزول 

  ندارد.

در بخش پاالیشگاهی بیشترین فشار بر روی سوخت بنزین و سوخت جت خواهد بود. 

درصد کاهش داشته و حاشیۀ سود تولید آن نیز بسیار    ۶۱تاکنون قیمت سوخت جت حدود  

هان حتی منفی است. قیمت  بنزین نیز باتوجه به افت قیمت نفت و پایین و در برخی نقاط ج

بینی  است. طبق پیشهای ترافیکی در اکثر نقاط دنیا افت کردهافت تقاضا در نتیجۀ محدودیت
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ادارۀ اطالعات و آمار انرژی آمریکا، متوسط قیمت بنزین در آمریکا در فصل تابستان، که زمان  

سنت در هر لیتر خواهد بود. این درحالیست    3۹.۵شود،  وب می اوج رانندگی در این کشور محس

 سنت در هر لیتر بود.  7۲.8حدود  ۲۰۱۹که متوسط قیمت بنزین در تابستان 

ها در سراسر جهان، از آمریکا و اروپا گرفته  کاهش تقاضا باعث شده تا بسیاری از پاالیشگاه

 تا چین و هند از حجم نفت ورودی خود بکاهند.  

در بخش پتروشیمی  بخش  در  کرونا  بحران  پتروشیمی  تأثیر  ارزش  زنجیرۀ  مختلف  های 

فعالیت بخش پزشکی و رونق رسد باتوجه به افزایش  نظر می همتفاوت است. در کوتاه مدت ب

بندی کاال مصرف مواد شیمیایی مورداستفاده در این دو حوزه  خدمات مربوط به ارسال و بسته

هایی  پروپیلن افزایش یابد. اما تقاضای محصوالت پتروشیمی در سایر بخشاز جمله اتیلن و پلی 

مصرف عمدتاً  ساختکه  و  خودروسازی  بخش  ازجمله  هستند،  پلیمر  افت  وکنندۀ  با  ساز، 

 رو خواهند شد.هتقاضای شدید روب

 ها تهدیدها و فرصت 

تأثیر هب احتماالً  نفت  افت قیمت  اندک است،  ایران  نفت خام  اینکه حجم صادرات  دلیل 

های  محسوسی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ایران نخواهد داشت. وضع محدودیت

ن در داخل کاهش یابد. این کاهش تقاضا  رفت و آمدی در ایران باعث شده تا تقاضای بنزی

باعث افزایش ظرفیت صادرات بنزین خواهد شد. البته در این مورد دو نکته حائز امنیت است.  

در سایر  بنزین  تقاضای  آنکه  دوم  نکتۀ  و  است.  یافته  کاهش  بنزین  قیمت جهانی  آنکه  اول 

اعالم    ۲۰۲۰آوریل    ۲۱کشورها نیز کاهش یافته است. برای مثال شرکت سوموی عراق روز  

 کاهش خواهد داد.  ۲۰۲۰کرد که واردات بنزین و گازوئیل عراق را در ماه مه 
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در بخش صادرات پتروشیمی باتوجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی ایران به مقصد چین  

است )طبق آخرین آماری که در وبسایت اتاق بازرگانی تهران موجود است در فرودین سال  

میلیون دالر و حدود    ۱7۰رصد از ارزش ریالی صادرات پلی اتیلن ایران، معادل  د  8۵حدود    ۹8

میلیون دالر به مقصد چین بوده است(،   ۱37درصد از ارزش ریالی صادرات پروپان، معادل    ۹۵

اگر وضعیت اقتصادی چین سریعاً بهبود نیابد و تقاضای این کشور برای محصوالت پتروشیمی  

اشته باشد، احتماالً با کاهش قیمت این محصوالت )بدلیل عرضۀ مازاد  بینی شده را ند رشد پیش

 . در بازار( از درآمدهای ایران در این حوزه کاسته خواهد شد 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

صصی در حوزه انرژی  جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخفناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیـرییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده    منابع

های  گزارشژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »حکمرانی انر

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدی

 .این حوزه بپردازد


