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 مقدمه
در بوده است.  یهای چشمگیرگرگونیدشاهد  ،2008در سال  یبحران مالی جهانزمان از بخش انرژی 

ای به صنعت وارد سابقه، آسیب بیعرضه های سمتاهش شدید تقاضا همزمان با فعالیت، کبخش نفت
میلیون بشکه  6به  2020در سال  نفت جهان مازاد عرضه ،اویلر هرمسموسسه . طبق برآورد نموده است

ه بدالر  41ه بهای متوسط آن ب ، رسیدنقیمت نفتبرای اصلی . در نتیجه، سناریوی رسدمی در روز
 در سطح. ای روبروستمالحظهقابلو انحراف البته با ریسک که  باشدیم 2020در سال  هر بشکه ازای

در واکنش به این کاهش قیمت،  .سودآور نیستند صنعتاین بزرگی از  هایبخش، های فعلی نفتقیمت
مواجه گردیده  ایهای سرمایههزینه زنیها و کاهش هزینهسهام سهامداران،  خروج عمدهبا  انرژی صنعت

میزان رود می انتظار که گردیده اعالممیلیارد دالر  25 ،صنعت ایهای سرمایههزینهکاهش مجموع . است
 ها نیزرخی شرکتبرای ب ورشکستگیافزایش روند با افت بهای نفت، احتمال . افزایش یابد کاهش

-15در سال  که. به طوریاست ارتباطدر خام  بهای نفتبه شدت با  زیرا این موضوع ،وجود دارد
شمار  ،نزل نمود)گرچه بسیار محدودتر در مقایسه با شرایط کنونی( ت به شدتت نفکه بهای  2014

ای مناسب،  بزرگ و دارای ساختار سرمایه هایشرکتبرخالف  شدند. هها ورشکستزیادی از شرکت
ه شدت متکی بر وام بوده ، بژه در ایاالت متحدهبه وی و مستقل جوانای نفتی هزیادی از شرکتتعداد 

 . اندنمودهاعتباری ط ر استفاده خود را از خطوثو حداک
ین بخش ا .باشدمی خودقبلی رشد  از وضعیت خوبی برخوردار است و در حال بازگشت به بخش برق

 5/4با رشد  ،تبدیل انرژیمربوط به اخیر  موفق معامالتمزایای تجدید ساختار و انجام  شدن ازبا منتفع
کاهش تقاضای صنعت به دلیل  اثرات ناشی از البته. مواجه خواهد شد 2020درصدی درآمد در سال 

خواهد  جبران ا افزایش تقاضاتنها بخش اندکی از آن بکه  را نباید از نظر دورداشت 19ید وکوگیری همه
تواند نیز می پیشنهادی )خرید و فروش( قیمت اختالفوری و بهره . این درحالیست که افزایششد

 تر نماید.ثرات منفی مذکور را کمرنگا
 

 قوتنقاط 
  1در بلندمدت بازدهی سهامدارانحفظ  ها به منظورینههز است مهارسیاتخاذ  

  2نورشد ساختاری انرژی 

                                           
1 Capital discipline  

، خورشید؛ و پاک مانند انرژی حاصل از باد بوده و برآمده از منابع طبیعی و سوخت های فسیلی انرژی نو به عنوان تکنولوژی جایگزین برای 2

 احتراقهای حاصل از ای و یا به عبارتی آالیندههدف آن ممانعت از تولید بیش از اندازه گازهای گلخانه و است و... امواج، زمین گرمایی

  .های فسیلی استسوخت

 

 

  2020در سال  انرژیصنعت  جهانی چشم انداز
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  سرسربه در نقاط تمام شدهبهای کاهش 

  گذارهای نوین تأمین مالی و تقسیم ریسک بین تولیدکننده و سرمایهیوهشاستفاده از 

 های بزرگسازی شرکتمتنوع 

 نقاط ضعف
 های فسیلی جانشینی سوخت 

 عمده سیاسی در معرض ریسک 

 بسیار شدید  رقابت 

  کنندبرداری مینفتی غیرمتداول بهره منابعهایی که از بین شرکتدر باالی بدهی به ویژه سطوح. 

 دلیل بحران سالمتافت شدید سودآوری به 

 نوسان شدید بهای نفت خام 

 نفت و گاز نیز در قسمت مربوط به خدماتو  یمازاد ظرفیت بخش 

 گذاریفشار شدید فعاالن محیط زیست برای کاهش سرمایه 

 هازیربخش
  دستی/زیرساختی و پاالیش/ بازاریابی در ، میاناکتشاف و تولیدنفت و گاز بیشتر به سه بخش

 شود. بخش تقسیم میهر 

  ایجاد ،انتقال فزاینده، ها، زیرساختتوزیع خدمات رفاهی شامل تولید برق، گاز، شبکهبخش 
 گردد.و تأمین انرژی می گرما

  خورشیدی، توسعه پروژه و  صفحاتهای بادی یا انرژی نو شامل تجهیزاتی مانند توربین
 باشد.مربوطه میهای انرژی و حوزه وریبهرهسازی، مدیریت دارایی و همچنین بهینه

 

 ارزیابی ریسک
تأثیر  اقتصادی را تحت هایکه فعالیت گردیده ایمحدودکنندهشدیداً ویروس کرونا منجر به اقدامات 

، یطراشدر این  را رقم خواهد زد.  2020در سال  تولید ناخالص داخلی جهانکه کاهش ه قرار داد
با  2020قیمت نفت خام در آوریل  ، بطوریکهبا کاهش شدید تقاضا روبرو هستند نیز نفتهای قیمت

بهای  2020در سال شود می بینیپیش رواز ایند. مواجه گردیبه سال گذشته  درصدی نسبت 74کاهش 
، این سطح . با این وجودرسدبهر بشکه  ه ازایبدالر  40 بهو با اندکی نوسان نفت خام به طور متوسط 

کل موضوع . این کافی نیستشرکتهای اکتشاف از سوی توجه جریان نقدی قابل رای ایجادبقیمت 
های ثباتی شرکتباعث بی باشد کهیمپایین ای سرمایه هایزیرا هزینه ،ا متأثر خواهد ساخترصنعت 

که از نظر مالی تضعیف  نفتی. این شرکتهای گرددمی ،مواجه بودند تیکه از قبل با مازاد ظرفنفتی 
 بخش قرار دارند.با ریسک باالی ء موارد جزاند، شده

محیطی استانداردهای جدید، به ویژه استانداردهای زیستمطابق با ها باید عالوه بر این، پاالیشگاه
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به طور  2022قبل از سال  تا هاپاالیشگاه ملیاتع نیز مواجهند.تقاضا  با کاهش کهدر حالی ،فعالیت کنند
میزان  به بهبود اقتصادی .نخواهد بودیکسان  مختلف مناطق درروند بهبود  هک شدنخواهد  حیاءاامل ک

از سوی دیگر  .دارد بستگی در اقتصاد تشویقی دولت هایسیاست نیز آلودگی آن کشور به ویروس و
اقتصاد کم کربن به  در رسیدن هادولت بخشی از خواستاقتصادی  های رشدکه برنامه باید توجه داشت

در  حتی حصول این مهمکه  دهدمورد تأکید قرار میهای تجدیدپذیر را توسعه انرژی رواز ایناست، 
، به ویژه بخش هیدروکربن تداوم مسئلهاین . میسر نبودآسانی به  نیز 19وید وک پیش از بحران دوران

های اخیر مواجه ای که با پویایی بخش انرژی در سالمنطقه ؛بردیر سوال میزدر آمریکای شمالی را 
فعالیت  ادامه به قادر در این منطقه فعاالن منابع غیرمتعارف انرژیکه آیا  گر آن بودنظارهباید بوده و 

 د. واهند بوخخود 
 3در مناطق مختلف جهان نرژیاارزیابی ریسک صنعت 

 

 منطقه
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
اروپای 
 غربی

 آسیا
خاورمیانه و 

 ترکیه
 باال باال باال متوسط  بسیار باال باال ریسک

  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 

 وضعیت اقتصادی
  عظیم یشوک بعنوان 19ید وکو

حمل و های صنعتی و همچنین سفرهای مبتنی بر فعالیت ،در بسیاری از کشورهامحدودکننده اقدامات 
کاهش یافت. عالوه بر این، توقف  تولید، محدودیتنیز به دلیل  جاتقل را متوقف کرد. مصرف کارخانن

، استفاده کمتر از خودروکاهش داد و همزمان با را  4المللی به شدت تقاضا برای نفت سفیدسفرهای بین
 نیز ساختمانمصرف محصوالت پالستیکی در صنایع خودروسازی و  محدود گردید. مصرف سوخت

است. طبق  محدود گردیده 2020به ویژه در سه ماهه دوم سال  این دو بخش به دلیل کاهش فعالیت
میلیارد  4/8به طور متوسط  2020در سال ، تقاضا برای نفت )IEA (5المللی انرژیآژانس بیناعالم 

توافق نمودند  پالس ، کشورهای اوپک2020آوریل  12در خواهد بود.  2019بشکه در روز کمتر از سال 
میلیون بشکه  10 ،2020از ماه می تا ژوئن سال تولید نفت را  جبران اثرات کاهش بهای نفت، تا برای 
در نشست اوپک پالس  اعضای رودنتظار میاوسسه کوفاس، مبینی پیشبر اساس  کاهش دهند. در روز

ایش تولید در افز در جهترا  شروطاین  ،برنامه ریزی شده 2020اوایل دسامبر  برایبعدی خود که 
 .دکنن اصالح 2021 سال

مصرف در  دوبارهاقتصادی به دنبال کاهش اقدامات مهار، منجر به جهش  هایزسرگیری فعالیتا

                                           
 2020بینی موسسه کوفاس فرانسه در اکتبر بر اساس پیش 3
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به دلیل افت شدید فعالیت در بخش ،  IEAبینیه است. با این وجود طبق پیششدهای نفتی فرآورده
باقی خواهد  2019 سال سطح مشابه کمتر ازمیلیارد بشکه در روز  4/2تقاضا به طور متوسط  ،هواپیمایی

 ماند.
 

 دنیا مدهعبازارهای های فسیلی در سوخت دشوارحیای ا

خود را  ندهزیرا چین اقدامات محدودکن ،است گیریکلشدر حال  اآسیدر  حیاءاروند  ،از سه ماهه دوم

وباره مارس و آوریل د هایماهدر این کشور در تقاضای نفت است.  غولزودتر از اقتصادهای غربی 

هزار بشکه  400بههای چین به طور متوسط ، تولید پاالیشگاه2020افزایش یافت. در سه ماهه دوم سال 

 یعنی باالتر هزار بشکه در روز، 740به  2021ر سال د بینی آژانسبر اساس پیشافزایش یافته و  در روز

 .خواهد رسید 2019از سطح مشابه سال 

های عالیتفبیشتری در مورد  بهاما ،در بسیاری از کشورها گیریهمهشدید  فزایشا به دلیل ،اروپادر 

در خصوص جریمه و مجازات برخی بهداشتی  سخت بازگشت اقدامات .اقتصادی وجود دارد

کل بخش  از نظر دور داشت که در صورت اعمال این مقررات، تواننمیاقتصادی را  هایفعالیت

 ،نابراینب. با مشکل روبرو خواهند شدباالدستی )به خصوص صنایع مرتبط با اکتشاف و تولیدات نفتی( 

 2021و  2020، در سال های 2020در ژوئن  افزایش یرغم مواجهه بامیزان فعالیت پاالیشگاهی عل

 .در روز( میلیون بشکه -6/0و  – 3/1به ترتیب  IEA اعالم )طبق خواهد بود 2019زیر سطح همچنان 

دیده تا باعث گر فزاینده دم اطمینانع، بیکاری و کنترل نشده ی به طور کاملگیرهمه که آمریکادر 

 ادی دربهبود اقتص در عین حال. گردد با اخالل مواجه گذاریسرمایهخرید و در مورد  هاگیریتصمیم

+ 5/2نس، بر اساس نظر آژا) گردیده استها عالیت پاالیشگاهف ازسرگیریمنجر به  ،بسیاری از مناطق

لیل احتمال با این حال، به د. در مقایسه با فصل پیشین( 2020سه ماهه سوم  یطبشکه در روز میلیون 

اقتصادی،  هایو فعالیت صنعت اطمینان فعاالنآن بر  و پیامد اقدات محدودکنندهرگیری مجدد از س

 .بازگردد از بحران پیشسطح به  هافعالیت پاالیشگاه، 2022از سال قبل تا رود انتظار نمی

مازاد ظرفیت  چندین ساله مشکل ،و کاهش تقاضا 19وید وک ، بحران)LNG (6عدر مورد گاز طبیعی مای

رو به  LNG واردات برای، تقاضای چین گیریهمه بحران با وجود. تر نموده استرا پررنگ بخش

داشته است. اروپا،  رشددرصد  16سال گذشته دوره مشابه نسبت به  2020در آگوست وده و بافزایش 

های آینده واردات خود را کاهش خواهد سال یطبود،   2019در سال  LNG که بزرگترین وارد کننده

مصرف  کاهش شدیداین امر به دلیل . 7(2022و  2020بین سالهای میلیون تن کاهش واردات  20) داد

                                           
6 liquefied natural gas 

 cience, Australian Government’s Department of Industry, Sاسترالیااداره دولتی صنعت، علوم، انرژی و منابع بینی بر پیشبنا  7
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توان دادن گاز و افزایش رقابت بین خطوط لوله است. صادرات ایاالت متحده نیز به دلیل از دست

 کاهش نسبت به -%35به شدت کاهش یافت ) 2020وست سال رقابت در برابر رقبا، بین ژوئن و آگ

صادرات ایاالت  رودانتظار می، های آتیسال یط 19ید وکو شدنبه دنبال ضعیف(. دوره مشابه سال قبل

 .رونق گیرد جدداًم 2022و  2021 سالهای درمتحده 

 نامطلوب نتایج مالی 

کاهش به صورت فصلی به طور کلی صنعت های مختلف بخش سودآوریماهه اول و دوم سال، در سه

 هیافت کاهش 2020های اکتشافی و تولیدی در نیمه اول سال است. در حالی که سودآوری شرکت یافته

 مرتبط با نفت، پاالیش و بازاریابی،ها )، سودآوری سایر بخش(2020بین فصل اول و دوم سال -46%)

الص بدهی خالص )نسبت بدهی خنسبت کاهش بود. رو به  - 2019یعنی سال  -ز قبلالوله(  وطخط

و  2019بین فصل دوم سال خطوط لوله  نیزاکتشافی و تولیدی و های بزرگ شرکتدارایی(  به کل

به شدت افزایش ها و پاالیشگاهی مرتبط با نفت ین نسبت برای شرکتها، اما اپایدار بوده 2020فصل دوم 

 +(. %19+ و %21ه است )به ترتیب یافت

ها، با کاهش قیمتتوأم و روبروست  و سختی چالشبا  در ایاالت متحده های غیرمتعارف نفتیفعالیت 

اقتصاد  موسسه . طبق نظرباشدیم گذارهرمایاطمینان س کاهش نیزکاهش درآمد و سرمایه گذاری و 

نسبت به سه  2020، درآمد این بخش در سه ماهه دوم سال )IEEFA (8انرژی و تجزیه و تحلیل مالی

در  گذاریسرمایه ،های بخش، شرکتپاسخ به این کاهش. در درصد کاهش یافته است 64ماهه قبل 

 اند. کاهش داده %45 بت خود راسرمایه ثا

 تجدید ساختار بخش  در های تجدیدپذیرانرژی قشن

کربن قتصاد کمابه  گذارمطابق با خواست افکار عمومی در اکثر کشورها، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، 

نظر بهکشد. ، که مبتنی بر انتقال انرژی است، صنعت سوخت فسیلی را به چالش میدنیادر سراسر 

، محیطی استهای زیستنگرانی که دربرگیرنده 19وید وک در پاسخ به بحرانهای تشویقی طرح رسدمی

رات جدیدی . به عنوان مثال، مقرنمایدتسریع  را دوب از بحران آغاز شده پیشبخش که  تجدید ساختار

از  پرهیزرای فعاالن صنعت بکه  وضع گردیدهخودرو )آسیا ، اروپا ، ایاالت متحده(  در بازارهای اصلی

 .یکی هستندونهای الکترتر و همچنین مدلهایی با اثر کربن پایینمدل ءارتقادر حال  ،جریمه

ه منظم از بازیافت پالستیک، به لطف تغییر در عادات در نهایت، کاهش تقاضا برای پالستیک و استفاد

پالستیک بازیافتی  ٪25ی عرضه شده در اتحادیه اروپا باید حاوی حداقل ها)بطری و مقررات مصرف
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شده )از باشد(، منجر به کاهش تقاضا برای روغن تصفیه 2030در سال  ٪30و حداقل  2025در سال 

 .شودمیطریق نفتا( 

 انتظار، گیردبه کندی صورت می 19ید وکو دلیل بحرانهای تجدیدپذیر بهتوسعه انرژیدر حالی که 

های فسیلی بیشتری نسبت به سوخت و انعطاف های تجدیدپذیر از مقاومتبخش انرژی رودمی

 کهطوریقوت یافته است. به سال اخیر 20طی  های تجدیدپذیرواقع اهمیت انرژیبرخوردار باشد. در 

 8/21از ،)IRENA(9های تجدیدپذیرالمللی انرژیآژانس بین نظر طبق استفاده از این نوع انرژیمیزان 

 .افزایش یافته است 2019در سال  %7/34به  2000ل ظرفیت برق جهانی در سال درصد ک
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