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رانی بیمه و کشتی بال وقوع کرونا چگونه بر روي صنعتنوسان قیمت نفت به دن
 گذارد.می تأثیر

 

 هايقسمت همهدر هاي اضافی را ریسک ،هاي جهانی نفتآن بر روي قیمت تأثیرشیوه ویروس کرونا و 
 .آوردبه وجود میدریایی  ونقلحملصنعت 

 تولید صنعتی چین را پایین توجهیقابل به میزانبازار نفت را تهدید کرده؛  شدتبه هم جاهمینتا ویروس کرونا 
 کاهش پیدا کرده است. شدتبهچین  واردات نفت درنتیجهآورده و 

ال ترین میزان آن در یک سقیمت نفت خام را به پایین -در تمام دنیا نهایتاًاز چین و - ترس ناشی از کمبود تقاضا
 اخیر رساند.

میلیون بشکه در  11نزدیک به با ترین واردکننده نفت در تمام دنیاست. در ماه دسامبر چین با فاصله زیاد بزرگ
اضاي تق بق گزارش بلومبرگمطا با آمار گمرك چین). کرد (برابرکل تولید جهانی نفت را وارد می %10دل معا ،روز

نفت  هايمتوقف و پاالیشگاه کامالًکاهش پیدا کرده؛ واردات نفت آن از آمریکاي جنوبی  شدتبهنفت این کشور 
 اند.یک مشتري سنتی را کم کرده عنوانبهچین تقاضاي نفت خام از غرب آفریقا 

دیگر در حال حرکت به وضعیت  باریک را نفتو بازار آتی منعکس قیمت نفت خام  بازار در در تغییراتاثر این 
بیمه دریایی خواهد  مالحظات جدي در صنعتایجاد عیتی که باعث وض قرار داده است. (کونتانگو)»1بهینپس«

 شد.

  

                                                           
۱-Contango :  که گاهی اوقات معادلForwardation ايهاي لحظههاي آتی یک کاال از قیمتشود که قیمتهم آورده شده، به موقعیتی گفته می 

 (توضیح مترجم) .االتر استدر امروز ب و نقد آن
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 چیست؟ »نبهیپس«وضعیت 

 بازار یا قیمتآتی  قیمت انتظار دارند زنند کهاران زمانی دست به خرید قراردادهاي آتی میگذسرمایه
ي برا معموالًو به این وسیله د. قرارداد آتی باشآن مت توافق شده در باالتر از قی ،در زمان تحویل »نقد«

 .آیدمی وجودبه  شوندمیفروخته  هادر زمانی که کاالسود  کسبامکان  ،ارگذسرمایه

وقوع حوادثی که تقاضاي  با. اما یک قاعده در بازار استها افزایش بلندمدت و تدریجی قیمت 2بهینیشدر حالت پ
 االتربزمان تحویل،  هاياز قیمت آتی نقدهاي قیمت وجود نخواهد داشت که هیچ تضمینی کنندبازار را تهدید می

 .باشد

 قیمت بازار کاالها در زمان تحویلرود انتظار می کهنحويبه ؛شودمیمواجه  زمانی که بازار با تضعیف غیرمنتظره
 .داردقرار  »بهینپس«بازار در حالت  شود کهگفته می ،رارداد آتی باشدققیمت کمتر از  فعلی،

در  »نبهیسپ«شود. آخرین بار وضعیت در بازارهاي آتی دنیا معامله میگسترده  طوربهنفت خام کاالیی است که 
 تجربه کرد.را  دالر 50از  کمتر هايدالري قیمت 100زمانی که نفت برنت به وجود آمد،  2015ژانویه سال 

ولی خود قرار گرفته است. نفت خام در شدیدترین سیر نز هاي نفتقیمت 2020سال از دومین هفته ژانویه 
یر ترین قیمت در سیزده ماه اخمبناي مقایسه قیمت نفت خام در آمریکا پایین عنوانبهتگزاس اینترمدییت وست

 عنوانهب د. نفت برنت دریاي شمالنکنسیر نزولی را طی میمتوالی  طوربهرا تجربه کرده است. قراردادهاي آتی هم 
 شدید قیمتی قرار دارد. فشارتحت الملل،قیمت نفت خام در فضاي بین مبناي مقایسه

 ستنده »النگ«که در موقعیت خرید  هاآنمالی  کنندگانتأمینگران و اران، معاملهگذاین شرایط، سرمایه درنتیجه
تاریخ تحویل، اگر بخواهند نفت خامی را که  رسیدن فرابهین خواهند یافت. با به ناگاه خود را در حالت پس

 اند بفروشند با ضرر هنگفتی روبرو خواهند شد.خریده

د دهند که نفت را نگه دارنتماالً ترجیح میسریعاً بفروشند، اح را آناینکه  جايبهگران نفت در این شرایط معامله
 آید:است). اما مشکالتی هم در این شرایط به وجود می دركقابلباال برود (که کامالً  ا قیمت آنت

 در کجا این نفت را نگهداري کنند؟ -1

گر اگر خرید نفت در قراردادهاي آتی مستلزم تأمین مالی از سمت بانک یا سایر نهادهاي مالی براي معامله -2
 مرتبط با نگهداري و انبار بلندمدت نفت خام آگاهی دارند؟ هايباشد آیا این نهادهاي مالی از ریسک

                                                           
۱- Backwardation: توضیح  است. آن کاالاي هاي لحظهتر از قیمتپایین ،هاي آتی یک کاالي خاصقیمتدر آن شود که ه شرایطی گفته میب)

 مترجم)
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هاي بازارهاي مالی این است که تا زمان تحویل خریدار مالک کاال نخواهد بود و بنابراین نگران انبار یکی از جذابیت
 دارائی ،و تا زمان فروش شدهتبدیلها رسیدن زمان تحویل، کاال به دارائی آن محضبهو نگهداري نیست. اگرچه 

هاي حمل دریایی نیز دستخوش هزینه ،هاي نفت خامبا تالطم قیمت زمانهمها خواهد بود. این اتفاقی نیست که آن
براي  ؛گردندگران نفت در جستجوي جایی براي نفت تحویلی خود میشوند. زمانی که معاملهتغییرات می

 ه مناسب هم به کار سختی تبدیل خواهد شد.یک قرارداد اجار کردن پیدابرداران تانکرهاي نفتی بهره

ند کنگران نفت تانکرهاي خالی را اجاره میخواهد بود: معامله »ازدواج مصلحتی«ساز بهین زمینهاین شرایط پس
اند، مسیر براي استفاده از تانکرهایشان را پیدا کرده ترینارزانها هم شان را ذخیره کنند و صاحبان کشتیتا نفت

ین . همچکنندبیکار بودند براي ذخیره نفت خام استفاده می ازاینپیشاز شناورهاي لنگرانداخته خود که  راحتیبه
گران گران بار، بدنه کشتی، مسئولیت معاملهگران دریایی را نیز درگیر خواهد کرد، از جمله بیمههایی بیمهموقعیت

 .P&Iکنندگان و پوشش نفت، مسئولیت اجاره
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 :شناوربیمه بار 

اگر یان سایر چیزهاست. چندین هیدروکربن در م ییبترک )3سوسپانسیون(تعلیق – مایع نیست خام نفت
 کند.شدن می سویهتنخورده شروع به دستبراي مدت طوالنی انبار شود، نفت خام 

هاي بنهیدروکر کهدرحالیشوند تر (مثل بیتومین) پایین رفته و کف با هم ترکیب میهاي سنگینهیدروکربن
تجزیه  درنتیجهشوند. مثل متان و اتان) باال رفته و اگر راهی داشته باشند از نفت خام مثل بخار خارج میتر (سبک

ها ناشی گردد. این خسارتکیفیت محصول منجر میري و هاي کسخسارت اعالم نفت خام آغاز خواهد شد که به
لجن) است که کف محموله تشکیل شده، غیرقابل پمپاژ کردن بوده و به مشکالت ناشی از باقی (نشست اضافه از ته

 ماندن پسماند بر روي عرشه کشتی منجر خواهد شد.

انی ط اقلیمی مکدر معرض شرایگیرند رار میواحدهاي انبار نفت خام مورد استفاده ق عنوانبهکه تانکرهاي نفتی 
توجهی بین دماي روز و دماي شب وجود دارد اند. در بسیاري از نقاط اختالف قابللنگر انداختههستند که در آنجا 

 شود. »کسري بار«تواند منجر به اعالم خسارت (انتشار گازها در جو) میقرار گرفتن در معرض هوا  درنتیجهکه 
اري کند. هرچه نگهدبر روي کشتی به آهستگی و به دلیل تغییر دما شروع به کم شدن می حجم باردر این حالت 

 رود.تر شود، احتمال وقوع خسارت باالتر مینفت روي شناور طوالنی

دن هاي کسري یا کم شصاحبان بار یا کسانی که مسئول بار هستند باید این بررسی را انجام دهند که آیا ریسک
معمول تحت پوشش  صورتبهها هاي بار آنها تحت پوشش قرار دارد یا خیر؟ این ریسکنامهول در بیمهمیزان محص
 قرار ندارند.

اما  پذیر نیستبر روي دریا مطابق با کنوانسیون سوالس امکانهاي بار محموله »مخلوط کردن«ترکیب کردن یا 
تر پایین«اي شود آنرا تبدیل به محمولهمحموله تخلیه می نهایتاًشده و زمانی که انجام  تصادفاًاین کار ممکن است 

 کرده و به ادعاي خسارت منتهی گردد. »از استاندارد

ایجاد  المللیهاي بیناعمال تحریم واسطهبههاي نفت خام که محموله مبدأالمللی بر روي هاي بینبه دلیل نگرانی
حقوقی  ازنظر را آندشوار و  شدتبهمحموله را  مبدأهاي نفتی اثبات شده است هرگونه مخلوط کردن محموله

می وجود دارد. با هر انتقال بخصوص در مناطقی که امکان حضور محموالت نفتی تحریکند. قبول میقابل
حاوي کلوزهاي خاصی  معموالًهاي دریایی نامهکند. بیمهافزایش پیدا می ریسک اختالط و آلودگی 4کشتیبهکشتی

                                                           
 معلق هستند. ایعمکه ذرات بسیار ریز ماده در ایع ماي از یک ماده و یک میزهآ )Suspension(سوسپانسیون 3 

4 Ship to Ship 
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 تیسخبه چراکهگرفته شوند  نظر درها هستند که باید بررسی و در خصوص تحریم کشورها، افراد، یا فعالیت
 هستند. دادن تغییرقابل

 

 :هاآنمالی  هايکنندهتأمینگران و معامله

صحیح است که بار مسئولیت پس از وقوع یک حادثه آلودگی در دریا بر عهده  عموماًاگرچه این موضوع 
در کنوانسیون تحدید مسئولیت  مثالعنوانبهگیرانه هم هست؛ سخت معموالٌبردار کشتی است (که بهره

 شده و قطعی نیست.بردار کشتی همیشه اثباتدریایی) در بعضی از مراجع قضایی مسئولیت بهره

 ر کشورهایی مثل آمریکا که قوانین مسئولیت در برابر آلودگی در آن متفاوت است صادق است.این بخصوص د

 کنندگانأمینتو  گرانمعامله احتماالًکه تبدیل به انبار ذخیره نفت شده است، بگیرد  نجامانشت نفت از کشتی اگر 
راز اح هاآنکل مسئولیت براي اگر از تعقیب قضایی مصون نخواهند بود. صاحبان بار  عنوانبهآن محموله  مالی

گران و معامله هرروزآور نیست که تعجب طعی است.قدر این کیس اي دفاع حقوقی ههزینهپرداخت نشود، 
 مالی بیشتري به دنبال تهیه پوشش بیمه مسئولیت مرتبط هستند. کنندگانتأمین

  



 

6 | P a g e  
 

 :شناورنامه بدنه بیمه

 بدونکه تانکرهاي زیادي - 1980و  1970هاي در دهه ونقلحملهاي رکود اقتصادي و افت میزان رهدر دو
 هک زمانیبسیاري از مشکالت -شدندبه اسکله بسته می هاسالاي اوقات ها و در پارهو براي ماه استفاده

 دادند.شدند خود را نشان میشناورها آماده فعالیت می نهایتاً

راي ب انعنوهیچبهآالتی که رسایش مضاعف) و هم به ماشینف خوردگی و درنتیجه( هایی هم به بدنه کشتیخسارت
مشکالت موتورهاي اصلی و کمکی تنها زمانی بودن طراحی نشده بودند.  استفاده بدوناي طوالنی بطالت و ههدور

 مشخص شد که شناورها شروع به فعالیت مجدد کردند.

به فوالد مخازنی جدي  هايخسارتانند منجر به توشوند میکه براي مدت طوالنی حمل می هاي نفت خاممحموله
 اًاختصاصشوند. بعضی از عناصر طبیعی نفت خام مثل هیدروژن سولفور استفاده می هاآنشوند که براي حمل 

 هانآهایی که با ها و پمپتوانند براي لولهدارند می بلندمدتهاي مداوم که در دورهاي دلیل خاصیت فرسایندهبه
 بسته به اینکه در کجا حفاريشده ند ایجاد خسارت نمایند. نسبت هیدروژن سولفید در نفت خام ذخیرهارتباط دار

 )%4تا  %2ن است (بین یدر بیشتر مناطق این مقدار به نسبت پایاي متفاوت است. مالحظهشده است به شکل قابل
ها در قزاقستان حاوي درصدهاي باالیی از سولفید هیدروژن است شده از چاهاما براي مثال نفت و گاز استخراج

 ).%10(بعضی موارد بیشتر از 

د توانمیمحموله در کف مخازن شناورها که نتیجه دوره طوالنی ذخیره نفت خام در تانکرهاست  »لجن« شدن جمع
به فعالیت عادي بازگردند به وجود آورد. مشکالتی که مستلزم انجام  مجدداً که زمانیمشکالتی را براي تانکرها 
عملیات ه اند کران بدنه دریافتهگهاي رکود اقتصادي قبلی بیمهدر طول دورهتوجه است. یک تمیزکاري گران و قابل

هستند و  هاي راکد گاز مستعد شکست و خرابی پس از عدم استفاده طوالنیشستشوي نفت خام و سیستم
 رساندن به مخازن را خواهد داشت.تمیزکاري گسترده مخازن هم قابلیت آسیب

و جاي خالی در مخازن شده و  خألتغییر دمایی در داخل و اطراف شناور منجر به ایجاد که اشاره شد  طورهمان
به علت ترکیب هواي بیرونی با محموله که پتانسیل ایجاد یک ترکیب انفجاري قوي را برد. برعکس فشار را باال می

 شده اجرایی گردد.یک فرآیند تهویه تاییدکند مگر اینکه دنبال کردن ریسک انفجار افزایش پیدا میدارد 

نبارشده بین ا کشتی نفت خامِبهگران بدنه، ریسک انتقال کشتییمهشده سنتی براي بشناخته کامالًیک ریسک 
است که در شرایط آب و هوایی  همدیگرتانکرهاست. همچین عملیاتی مستلزم نزدیک شدن دو یا چند شناور به 

ریسک خسارت به بدنه کشتی  طبیعتاًمشخص و وضعیت خاص دریا ریسک تصادف شناورها را به وجود آورده و 
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حت پوشش نامه بدنه هم تینکه مسئولیت تصادف در بیمهبرد (با فرض ابرابر کشتی مقابل را باال میو مسئولیت در 
 قرار داشته باشد).

 کهدرحالیتانکر با محموله نفت بر روي آن  5باراندازي منظوربهتدارك لنگر انداختن کشتی به مدت طوالنی و 
وجود داشته و وضعیت دریا نیز متغیر است از مواردي است که شناور را در معرض آسیب  وهواآباي تغییرات دوره

هاي طوالنی سکون با در دوره آالتماشیندهد. خطرات در معرض قرار می لنگراندازيهاي از ناحیه سیستمجدي 
اند هم یک موضوع داختهجایی که شناورهاي انبار لنگر انروبرو شدن شناور در معرض امواج، دوچندان خواهد شد. 

خدمات نجات و  احتماالًهاي آرام که در معرض ریسک تصادف کمتري قرار دارند مهم دیگر است، چراکه مکان
 شان وجود نخواهد داشت.مناسبی هم در نزدیکی 6رهامزد

  

                                                           
5 Lay-up 
6 Salvage 
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 شناور: P&Iنامه بیمه

توانند نمایانگر تغییر در ارائه اطالعات در نظر واحدهاي انبار شناور معموالً می عنوانبهاستفاده از تانکرها 
اي براي شناور آگاهی داشته همچین برنامهاجراي از  سرعتبهباید  P&Iهاي گرفته شود و بنابراین کلوپ

 باشند.

 »بوكرول«و مطابق با  گرفته رنظتغییر در ارائه اطالعات در  عنوانبهرا  ايمسئلهتوانند همچنین گران میبیمه
یک  توانند عضویتمی کلوپبیمه، شرایط و فرانشیزها باشند. در شرایط حادتر، مدیران خود به دنبال افزایش حق

 ائینپآید که سفرهاي کمتر باید به به نظر می طوراینشناور با همچین شرایطی را هم کنسل کنند. در نگاه اول 
رسد اما عوامل دیگري هم هستند که کننده به نظر میاي این استدالل قانعتا اندازهمنجر شود.  P&Iریسک  آمدن

 باید در نظر گرفته شوند.

د هواخ مشغولیدل ترینبزرگآید نفع محموله روي شناور که به دلیل کسري به وجود میمسئولیت در برابر ذي
شناور افزایش خواهد یافت. عالوه بر این مسئولیت  دوره انبار نفت بر روي شدن طوالنیگران با بود و ریسک بیمه

 شود.بردار شناور به دلیل کسري محموله جریمه میبالقوه، در تعدادي از مراجع قضائی بهره

با آن روبرو  P&I هايکلوپدیگري است که صاحبان شناورها و  مسئولیت احتمالی در برابر آلودگی محموله ریسک
هستند. آلودگی یک تهدید همیشگی براي تانکرهاي پر است و استفاده بلندمدت از شناورها براي انبار نفت خام 

دهد (مثل تصادف یا شکست شناور در شرایط بد آب و هوایی ریسک آن پس از وقوع حوادث دیگر را افزایش می
 کند.میان باشد ریسک آلودگی باز هم افزایش پیدا می درکشتی هم بهگیري) و اگر پاي انتقال کشتیزمینو یا 

تواند منجر به ایجاد اختالف در واحدهاي ذخیره نفت خام می عنوانبهبرداري بلندمدت از تانکرها همچنین بهره
ند شد. اگر هقرارداد اولیه اجاره خوا یافتن ادامهکنندگان خواستار شود. احتماًال اجاره اجاره شناورقراردادهاي 

ه خواستار افزایش رایط بدتر باشد در خالل دوره اجاردر بازار ادامه یابد و حتی اگر ش بهینپسشرایط ایستاي 
ها هم با این مدت خواهند بود و این درخواستی نیست که صاحبان شناورها با آن موافقت کنند، حتی اگر آن

گهداري بلندمدت نفت ارتباط دارند احتماالً بدتر هم هاي زیادي که با نریسکوضعیت درخواست موافقت کنند 
 خواهد بود. موردنیازهاي پشتیبانی که احتماالً هاي حمل و هزینهخواهند شد. از دموراژ، هزینه

اي بدون کنندگانی حرفهکنندگان کشتی صاحبین محموله نفت هم هستند، اما گاهی اوقات اجارهمعموالً اجاره
 کنندههایی اجارهموقعیت چینهمشده روي کشتی هستند. در بر روي محموله ذخیره داشتن هیچ حق مالکیتی

 با بروز خسارت به نفت ذخیره شده در شناورکند) بین صاحب شناور و صاحب بار عمل می »واسطه« عنوانبه(که 
نامه خرید بیمه طورجديبهبنابراین این افراد باید  طور بالقوه در برابر هر دو طرف مسئول خواهد یافت.خود را به
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نامه کنندگان کشتی را در نظر داشته باشند و تا حد امکان مطمئن شوند که این بیمهمسئولیت حقوقی اجاره
 شرایطی تحت پوشش قرار خواهد داد. چینهمهایشان را در مسئولیت

نشده است. مطابق  ارزیابی درستیبهتهدید سالمت عمومی است که هنوز اثر آن  ترینمهمکرونا ویروس 
 تدریجبههم نزولی خواهد بود تا  2020انرژي تقاضاي جهانی نفت در نیمه اول سال  المللبین هاي آژانسبینیپیش

 نفت خام بینی این آژانس از افزایش تقاضاي جهانیپیش 2020به میزان تقاضاي جهانی افزوده شود. براي سال 
 است. تاکنون 2011بیشترین میزان از سال  کاهش یافته که kb/d 365به  kb/d 825از 

 

 

ه آیا ه و مطمئن شوند کاثر ثانویه این وضعیت کردگران نفت باید خود را آماده صنعت بیمه دریایی در کنار معامله
کارا و عملیاتی خواهد  وجود دارد؛ همآنتر شدن عمیقکه احتمال  فعلی بهیندر موقعیت پس هاآناي پوشش بیمه
 بود یا خیر.


