نشستماه
اقتصاد بین الملل و جایگاه نفت در آن
با سخنرانی دکتر حجتاهلل غنیمیفرد

*

اشاره:
در چند س�ال اخیر روند صادرات و حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در بازارهای انرژی به ویژه نفت ،به دلیل
تحریمه�ا از رون�د معمولی خود خارج ش�د .اگرچ�ه این امر در جایگاه خود موهبتی بود ک�ه در پی آن مقوله صادرات
غیرنفتی و نیز موانع این حیطه به صورت جدی برای سیاس�تگذاران ش�ناخته ش�د ،اما بخش صادرات نفتی کشور نیز با
آسیبهای بسیاری مواجه گشت .در حال حاضر تالش کنونی ایران برای بازگشت به بازارهای نفتی و دستیابی به جایگاه
گذش�ته خود ،مهمترین هدف کش�ور به ش�مار میآید .با توجه به اهمیت این مسائل ،پژوهشکده مطالعات راهبردی در
نشست این ماه خود از آقای دکتر غنیمیفرد معاون سابق وزیر نفت و رئیس دپارتمان مطالعات نفت در وین دعوت کرد
که مسائل مربوط به جایگاه نفت در اقتصاد بینالملل و نیز چشمانداز تالشهای ایران را در زمینه بازگشت به بازارهای
نفتی با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده به بحث و تبادل نظر بگذارند .این نوشتار ،نسخه مکتوب و تدوینشده این
نشست است که تقدیم خوانندگان ماهنگار دیدهبان امنیت ملی میشود.

دکترغنیمیف�رد :تولی��د ناخال��ص داخل��ی از
مجموع��ه معیارهای بررس��ی اقتصاد در کش��ورهای مورد
مطالع��ه و تأثیرگذار در حوزه نفت اس��ت و میتوان از آن
به اس��تناد اس��تفاده کرد و از طریق آن مقایس��ه نمود که هر
کشور نسبت به سال قبل و پیشبینی سال آینده چه عملکرد
و ش��اخصی در حوزه پیشرفت و یا شاخصهای نفتی داشته

* معاون سابق وزیر نفت و رئیس دپارتمان مطالعات نفت دراوپک ،وین

است .بهعنوان مثال ایران در سال  2016رشد سهدهمدرصد
داش��ته اس��ت و در س��ال  2017برای آن رش��د 3/1درصد
پیشبینی میش��ود و این نکته مثب��ت و خوشبینانهای برای
کشور ما محس��وب میشود .به ترتیب و طبق نمودار زیر بر
حسب درصد میتوان میزان رشد و افول کشورها در حوزه
تولیدات نفت را عنوان کرد.
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آمریکا در س��ال  2016از 1/7درصد و در س��ال 2017
ب��ا پیشبینیها از 2/1درصد رش��د تولی��د ناخالص داخلی
برخوردار میباشد .ژاپن از میزان رشد صنعت نفت یکسانی
در س��ال  2016و  ، 2017معادل 0/9درصد برخوردار است.
منطقه یورو در س��ال  2016از 1/5درصد رش��د برخوردار
بوده و در س��ال آین��ده به دلیل خروج انگلی��س از اتحادیه
اروپا با توجه به تبعات و اثرات منفی که دارد قطعاً در س��ال
آینده این میزان از رشد ،کاهش پیدا خواهد کرد.
رشد ناخالص داخلی در چین در سال جاری 6/5درصد
است و در سال آینده کمتر از 6/1درصد انتظار میرود.
هند در سال جاری رشد 7/5درصدی را دارا بوده است
ولی در سال بعد پیشبینی میشود به 7/2درصد کاهش یابد.
روسیه در سال  2016رکود 0/8درصد را داشته و امیدواریم
با توجه به تغییر سیاس��تهایش و حل مشکالتش با اتحادیه
اروپا بتواند در س��ال  2017رون��د صعودی را در پی بگیرد.
روس��یه اگر بتواند تحریمهایی که اتحادیه اروپا بر او اعمال
کرده را رفع و حل و فصل کند و از طریق کشور سوریه به
آمریکا نزدیک شود و نظم و ترتیبی به مجموعه سیستمهای
خ��ود بده��د و موفق وارد عمل ش��ود به قطعاً پیش��رفتهایی
خواهد کرد ،ضمن اینکه انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا
دیگر ملزم به رعایت قوانین و ضوابط اتحادیه علیه روس��یه
نمیباشد و خود این ،عاملی بر تقویت روابط دوجانبه از نظر
اقتصادی و تجاری کشور روسیه با انگلیس میباشد.
طبق نمودار متأسفانه برزیل با توجه به سیاستهای غلط
دولتمردان خود در رکود 3/4درصد که رقم بسیار باالیی
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است ،به سر میبرد که امیدواریم برای سال آینده 0/4درصد
پیشرفت را داشته باشد ولی با توجه به سیاستهای نادرست
خانم روس��ف و معاون دولت موقت بعد از ایش��ان احتمال
ای��ن عدم موفقیت برای برزیل هم وج��ود دارد .برزیل اگر
عملکرد و خطمش��یهای اقتصادی مناس��بی داش��ته باشد،
میتوان��د یک��ی از بزرگترین اقتصاده��ای منطقه آمریکای
التی��ن را به خود اختصاص دهد و کل منطقه را تحت تأثیر
قرار دهد ،چون این کشور هم صادرکننده و هم واردکننده
نفت میباش��د .متأس��فانه وضعیت اقتصادی در کشورهای
آمریکای التین به جز شیلی مثبت نیست.
طبق نمودار 2/3درصد رش��د برای مجموعه کشورهای
اوپک در س��ال جاری و 2/8درصد رش��د برای س��ال آینده
پیشبینی کردهایم ،در این آمار کشور ایران با صادرات بیشتر
و رش��د اقتصادیاش نقش بسزایی در این زمینه داشته است.
بدتری��ن وضعیت اقتصادی با  8درصد رکود ش��امل ونزوئال
میش��ود که ممکن اس��ت این روند نزولی اقتصاد و سیاست
این کشور را مورد تحول و تشویش قرار دهد .در حال حاضر
چیدمان سیاسی و مدیریتی دولت ونزوئال به گونهای است که
رشته کارها به دست مدیرانی افتاده که عملکرد مثبتی از خود
ارائه ندادند و در پی آن ناتوانی در پیادهسازی سیاستهایشان
رخ داده است که همه این عوامل میتواند اقتصاد و سیاست
این کشور را دچار تزلزل و تحول کند.
یکی دیگر از شاخصها؛ مدیران خرید میباشد که در
رابطه با تولیدات در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی
توسعه و یا  OECDچند نمونه در نمودار ذیل آمده است.
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طب��ق نمودار هر زمانی که ش��اخص زیر  50قرار گیرد،
نشان از آهستگی رشد اقتصادی این کشور است و هر وقت
باالی  50باشد ،در روند کاهش سطح شیب و یا رکود قرار
دارد.
طب��ق نمودار آمریکا از ماه ژانویه تا آخر جوالی دارای
افت و خیزهایی بوده اس��ت که در س��ه م��اه اول روند آن
صعودی بوده و در سه ماه دوم دچار افت و نزول شده است.
آمریکا دارای نوسان اس��ت ولی به دلیل اینکه شاخص آن
باالی  50قرار دارد و اگر افتی هم در اقتصادش داشته باشد،
بالفاصله اثر آن بر روی کشورهایی که با آن تجارت اصلی
دارد ،نشان داده میشود و به یقین تأثیر و تبعات آن به نفت
هم وارد خواهد شد.
طبق نموار در منطقه یورو ش��اخص از  50باالتر اس��ت
و آلمان به عنوان اصلیترین کش��ور توانس��ته به قدرت این
مجموعه کمک بکند .بعد از آلمان ،فرانس��ه به دلیل شرایط
و وضعیت اقتصادی نامطلوب تأثیرات خودش را گذاش��ته
اس��ت .با این ش��رایط کش��ور اس��پانیا هم توانس��ته است تا
حدودی شرایط را مساعدتر کند و وضعیت بهتری را داشته
باشد و بعد از آن کشور ایتالیا که همچون آتش زیر خاکستر
است و با بدهیهای شدید دولتی مواجه است ،ممکن است
با این روند به ش��رایط رکود سه سال قبل برسد .با تمام این
احواالت شاخص باالی  50نشان از رشد اقتصاد منطقه یورو
است .طبق نمودار نخست ژاپن با 0/9درصد عملکرد مثبتی
از خود نش��ان داده اس��ت ،اگرچه میتواند عملکرد بهتری
داشته باشد .در ژاپن تورم نزدیک به صفر است و نرخ بهره
بانکی زیر نیم درصد میباشد.
ژاپن در صدد اس��ت تا توان پرداخ��ت خانوارها را باال
ببرد و س��عی در این دارد به تورمی که قرار بوده س��ه سال
قبل ش��روع ش��ود و تا پایان س��ال  2015به دو درصد برسد
دست یابد اما هنوز نتوانس��ته به این مقدار تورم برسد و آن
را افزایش دهد .کشور برزیل به عنوان یکی از شاخصهای
دیگر بر اس��اس نمودار ،رکود را نشان میدهد .در گذشته
اقتصاد روسیه از رکود بیشتری برخوردار بوده است ولی در
حال حاضر به خصوص در ماه ژوئن ،براساس نمودار باالی
 50درصد اس��ت و با توجه به سیاس��تها و اصالحاتی که
در برنامه روس��یه است وضعیت را بهتر از قبل میتوان دید.
در هند با توجه به نوس��انات ،شاخص یا باالی  50است و یا

روی  50قرار دارد که نشان از باالترین رشد اقتصادی جهان
در وضع کنونی میباشد.
در خصوص چین رقمهای رش��د اقتص��ادی دو رقمی
بوده و در یک دوره بیش��تر از یک دهه این مقدار را تجربه
کرده اس��ت ولی اقتصاد آن به مرحلهای رس��یده است که
ظرفیت تولیدش بیش��تر از توان قابل خرید در س��طح جهان
و آن مق��داری ک��ه جهان به آن نیاز دارد میباش��د و مازاد
ظرفیت یکی از اش��کاالتی اس��ت که به کش��ور چین وارد
میش��ود .در کش��ور چین ظرفیت تولید وج��ود دارد ،ولی
خریدار داخلی به اندازه کافی وجود ندارد .این مسئله یکی
از مشکالتی است که کشور چین این چند سال و سالهای
آینده با آن مواجه است.
ش��اخص دیگ��ر که مدنظر ماس��ت ،تولی��دات صنعتی
میباش��د که معموالً این تولیدات افزایش پیدا نمیکند ولو
به س��فارش خریدی که برای آنها آمده باشد و این نشان از
تکانخوردن اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال جاری میالدی
اس��ت .معموالً در نیمه دوم س��ال ج��اری میالدی وضعیت
اقتص��ادی جه��ان میتواند کمی مطلوبتر ش��ود .تقاضای
نف��ت از مواردی اس��ت که مورد مصرف ق��رار میگیرد و
در اصطالح اقتصادی تقاضا و مصرف یکی میش��ود .اگر
تولیدی در داخل بش��ود و وارداتی ص��ورت بگیرد ما باید
بع��د از اینکه بدانیم چ��ه مقدار از ای��ن دو مجموعه ذخیره
ش��دهاند میزان تقاضای آن را حساب کنیم .فرض بر اینکه
اگر  100بشکه در داخل تولید و  50بشکه وارد و  80بشکه
مصرف و مابقی را ذخیره کنند آن مقدار ذخیره ش��ده جزء
( demandتقاضا) به حس��اب نمیآید .مانند چین که اگر
مبالغ بس��یار کالنی را ذخیره و پ��ول آن را به ایران و دیگر
کش��ورها بدهد مابقی را در ذخایر استراتژیک خودش نگه
میدارد و ما به این مس��أله تقاضا نمیگوییم .در کشورهای
مربوط به س��ازمان هم��کاری اقتصادی توس��عه OECD
باید بررس��ی کرد روند افزایش تقاضا در این س��الها به چه
صورتی بوده اس��ت .در سال گذش��ته این روند در رابطه با
اروپا در حال افزایش بوده و دلیل آن را قیمت بس��یار پایین
نفت میتوان عنوان کرد .رش��د و دسترسی به سیستم حمل
و نقل در اروپا نس��بت به آمریکا بسیار آسانتر است ،اروپا
از وس��عت کمتری نس��بت به آمریکا برخوردار است و این
امتیازی است برای کم شدن سوخت در اروپا.
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در این مجموعه آسیاپاس��یفیک مانند ژاپن ،اس��ترالیا و
کره همگی در سالهای  2015الی  2017از رشد منفی در
منطقه برخوردار هس��تند و تقاضایی هم برای نفت نداشتند.
در حال حاضر ما نزدیک به 300هزار بش��که در روز صادر
میکنی��م و هنوز به رقم  37س��ال پیش ک��ه  1میلیون بوده،
نرسیدهایم و نخواهیم رس��ید به این دلیل که آنها مثل سابق
مص��رف ندارند و نمیخواهند مصرف نفت و گازش��ان را
بیشتر کنند.
یک��ی از نقطهنظره��ای مثبت در  OECDب��ه آمریکا
اختصاص مییابد .آمریکا یعنی ش��امل کش��ورهایی چون
کانادا ،مکزیک و ش��یلی؛ عمدتاً وابس��ته به ایاالت متحده
آمری��کا میباش��ند و از افزای��ش تقاضای چش��مگیری هم
برخ��وردار بودن��د .در آمریکا ب��ه علت پایینب��ودن قیمت
بنزین مصرف روزانهش��ان نزدیک به  9/960میلیون لیتر در
روز رس��ید در صورتی که در گذشته مصرف روزانهشان 8
میلیون لیتر بوده که این رقم بس��یار قابل توجهی در مصرف
میباش��د .در آمریکا خودروهای گازوئیلس��وز بسیار کم
اس��ت و برعکس در اروپا بیش از نیمی از خودروهایش��ان
گازوئیلسوز و برقی میباشد .باتوجه به این شرایط و نزول
قیمت بنزین در آمریکا تقاضا برای خرید خودرو باال رفت.
بر اس��اس آمارها باالترین مصرف بنزین در جهان مربوط به
کشور آمریکا میباشد.
در م��ورد آس��یا روند مصرفی چین کاه��ش پیدا کرده
اس��ت و پیشبینی میشود تا سال آینده به همین روال پیش
ب��رود .هند هم با توجه به سیاس��تهایی که در پیش گرفته
میتواند از کشورهایی باش��د که در تقاضا مؤثر واقع بشود
ولی با توجه به پیشرفتهایی که داشته است نمیتواند مانند
چین ش��ود زیرا اقتصاد این دو کش��ور از نظر ان��دازه قابل
مقایسه با هم نیستند.
مرتبه اقتصادی چین در دنیا 16درصد اس��ت و آمریکا
ح��دود 17درص��د ،ول��ی هند به مرات��ب کمت��ر از این دو
میباش��د و حدود  3ال��ی 2/5درصد از اقتص��اد جهان را به
خ��ود اختصاص داده اس��ت و یکی از دالیل آن س��بک و
روش زندگی سنتی که هنوز بر هند حکمفرماست میباشد.
در بخش نفت تقاضا در کش��ور آمری��کا در ماههای اکتبر،
نوامب��ر و ژانویه منفی بوده اس��ت و دچ��ار افت و خیزهایی
میباشد .این روند نش��ان از رشد اقتصادی متالطم همراه با

اثرات فصلی اس��ت .بر اساس آمارها در اروپا روند افزایشی
مطلوبی را نداشتیم و آن هم طبق آمارها از فراز و فرودهایی
برخوردار بوده اس��ت .اما در هند روند افزایش و کاهش به
طور مساوی بوده است.
در بازار جهان��ی قیمت طال و نف��ت از رابطه متقابلی
برخوردارند و با یکدیگر مرتبط هس��تند و همچنین از 40
سال گذشته در یک جریان حرکت میکردند .هر زمانی
که قیمت نفت باال م��یرود ،قیمت طال پایین میآید و یا
بالعکس عم��ل میکنند و به نوع��ی قیمتهای این دو به
هم وابس��ته هستند .براساس آمارها باالترین مصرفکننده
و تقاضای نفت و گاز متعلق به آمریکاییها میباش��د که
روزانه نزدیک به  20میلیون بشکه در روز مصرف دارند.
ب��ه همین دلیل اس��ت که باال و پایینش��دن قیمت نفت بر
اقتص��اد آمری��کا اثر میگ��ذارد .در آس��یا باالترین رتبه
مصرف به چین اختص��اص دارد که نزدیک به 11میلیون
بش��که در روز میرس��د؛ بع��د از آن به ژاپ��ن و هند با 4
میلی��ون بش��که در روز و بع��د از کش��ورهای اطراف ما
ازجمله عربس��تان با رقم  3/300/000بش��که که از ایران
هم باالتر هس��ت .ایران نزدیک به  2میلیون بشکه در روز
مصرف دارد.
تولیدات نفت و تأثیرات آن
زمان��ی که قیمت نف��ت باال میرود نباید تصور داش��ت که
برای ما که کشور نفتی هستیم سود هنگفتی داشته باشد زیرا
در پ��ی افزایش قیمت نفت آن��ی ،قیمت اجناس و کاالهای
دیگر ه��م مانند آلومینیوم ،مس ،کاالهای کش��اورزی و...
افزای��ش پیدا میکند .در رابطه با تولیدات نفت در نیمه دوم
س��ال  2015قیمتهای نفت هم کاهش پیدا کرد و به دنبال
آن تولیدات غیراوپ��ک هم کاهش یافت .مجموعه کاهش
تولیدات نزدیک به  800هزار بش��که نفت در روز در س��ال
 2016رس��ید .ما در س��ال آینده پیشبینی میکنیم کشوری
مثل کانادا افزایش تولید داش��ته باش��د .براساس بررسیها و
پیشبینیها طبق نمودار ذیل برای تولیدات در کش��ورهای
دیگر برای سال آینده میتوان این گونه بیان کرد که برزیل
و کنگو روند افزایش��ی در تولید داش��ته باش��ند و روس��یه،
مال��زی ،تایلند ،مکزیک و آمریکا روند کاهش��ی در پیش
داشته باشند.
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یک��ی از مدل نفتهای ما نفت ب��ه اصطالح دربند و یا
گیر افتاده اس��ت که به آن  Tightcrudeمیگویند .نفت
خ��ام زمانی به الیههایی میرس��د یا حت��ی در بعضی موارد
س��نگهایی وجود دارد که نف��ت و گاز در آن گیر کرده
و طبق فرآیندی باید آن را اس��تخراج بکنند .در حال حاضر
از س��ال  2007آمریکا توانسته از این نوع نفت و گاز تولید
داشته باش��د و در س��ال  2015تولیداتش را به 4/600/000
بشکه که باالترین مقدار است ،برساند .البته اوپک پیشبینی
میکند از این مقدار در س��ال آینده حدود  600/000بشکه
تولید کاهش یابد .نفته��ای غیر  Tightمانند  NGLکه
مخفف  Natural Gass Liquidsیعنی گاز طبیعی مایع
و از حالت گاز در قالب مایعات جدا ش��ده استNGL .ها
ان��واع مختلفی دارند بعضی از اینه��ا زمانی که گاز از خود
مایع جدا میشود ،نمناک هستند و باید نمزدایی شوند ،نمی
که از آن حاصل میشود یک هیدروکربن است.
مجموعه تولیدات آمریکا در س��ال جاری  13/6میلیون

بش��که در روز اس��ت که باالترین تولید در دنیا به حس��اب
میآید .بعد از آن به ترتیب کشورهایی چون روسیه ،عربستان
سعودی ،عراق ،کانادا ،ایران ،امارات و ...قرار دارند.
اوپک پیشبینی میکند در سال آینده؛ آمریکا نزدیک
به  13/4میلیون بشکه در روز تولید بکند که این رقم نسبت
به سال جاری کاهش پیدا میکند.
 Stocksیعن��ی ذخی��ره که دو مدل ذخی��ره داریم -1
ذخیرههای تجاری  -2ذخیرههای استراتژیک
 -1ذخیره استراتژیک :یعنی مقداری که دولتها براساس
ضوابط خود شرکتها را ملزم به نگهداری میکنند.
 -2ذخی��ره تج��اری :مق��داری را پاالیش��گرها و ی��ا
ش��رکتهای تجاری ذخیره میکنند برای س��ود آینده و یا
تعهداتی که در مقابل برای فروش فرآوردههایشان دارند.
طب��ق آم��اری ک��ه در نم��ودار OECD total
 commercial oil stocksاس��ت ،در پنج سال گذشته
مابین س��الهای  2011-2015میزان حداکثر و حداقل ذخایر
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بازرگانی کمترین و حداقل آن 2/600/000بش��که اس��ت
و حداکثر آن  3/000/000بش��که میباش��د که به صورت
میانگین در این  5س��ال قرار داشته است؛ با توجه به آمارها
 311/000/000بش��که نفت در بازارها اضافی است که این
پدیده به کش��ورهای نفتی فش��ار میآورد .فروش نفت هم
در ای��ران و ه��م در کش��ورهای دیگر چون در ب��ازار زیاد
است ،مشکل اس��ت و نفت را هم نمیشود زیر قیمت بازار
فروخت .میزان ذخیرهس��ازی در جهان 65درصد به آمریکا
و 30درص��د به اروپا اختصاص دارد .در ژوئن س��ال جاری
کشورهای آس��یا برای  57روز نفت ذخیره داشتند ،آمریکا
برای  64روز و اروپا برای  71روز ذخیره داشته است.
در س��ازمان هم��کاری اقتصاد و توس��عه در مورد چین
افزایش ذخیره وجود دارد که مجموع این ذخایر نزدیک به
 2میلیارد و  240بشکه اضافه میرسد.
نزدیک به  7میلیارد بشکه خام چه به صورت استراتژیک
و تجاری در دنیا ذخیره است.
طبق نمودار ذیل  Volatilityنش��ان میدهد که قیمت
نفت برنت کاهش پیدا کرده است(Intercontineltal .
 Exchange) ICEب��ه بورس مابین قارهای گویند که در
انگلی��س قیمته��ا را اعالم میکنند ولی متعل��ق به آمریکا
میباش��د .قیمت نفت برنت در س��ال  2014نزدیک به 100
دالر میباشد ،سال بعد حدود 47درصد کاهش پیدا کرد و
به  54دالر رس��ید و در آخر طبق نمودار امس��ال به  42دالر
رسید .یعنی از امسال تا پارسال  11/5دالر کمتر شده است.
 Volatilityنشاندهنده محاسبه از طریق Standard
 diviationاست که از تغییرات قیمت روزانه در یک ماه
خب��ر میدهد .هر زمان��ی که  Volatilityدر نوس��انات و
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تالطم باال باش��د ،مانند ژانویه  2016قیمت آن پایین میآید
و میت��وان این گونه بیان کرد که تب باال باعث افت قیمت
برای نفت میشود.
پیشبینی قیمت نفت
یکی دیگر از عوامل بررس��ی برای ما پیشبینی قیمت نفت
براس��اس آمارهای پنج سال گذشته اس��ت .اگر ذخایر باال
باش��د قیمتها افت پیدا میکند و ی��ا بالعکس آن واکنش
نشان میدهد.
هر زمانی که تعداد ذخایر بازرگانی نس��بت به پنج سال
اضافه شود ،قیمتها افت پیدا میکند و هر موقع که ذخایر
پایی��ن میآید ،قیمتها باال م��یرود .یکی دیگر از عواملی
که قیم��ت نفت را تحت تأثیر قرار میدهد ،قدرت خرید و
یا برابری دالر است؛ امکان دارد دالر در مقابل پوند ،یورو
و یا هر ارز دیگری قرار بگیرد که قیمت نفت را تحت تأثیر
قراردهد.
یکی دیگر از مقایس��هها ،شناخت کشورهایی است که
ب��ا آمریکا تجارت خارجی دارند و ما ارز این کش��ورها را
مالک قرار میدهیم و آن را ش��اخص میگیریم و مقایس��ه
میکنیم آیا قیمت دالر نسبت به آنها باال رفته است یا پایین،
ه��ر زمانی که دالر باال برود قیمت نف��ت پایین میآید و یا
بالعکس آن اتفاق میافتد.
دو نفت خام مهم در جهان به عنوان پایه قیمت ش��ناخته
میش��وند که یک��ی از آنها نفت برنت که در دریای ش��مال
قرار دارد و تولید بس��یار کمی از آن میش��ود .این نوع نفت
در ب��ورس به صورت کاغذی مورد معامل��ه قرار میگیرد و
مورد استناد اس��ت .در غرب تگزاس آمریکا  Nymexو یا
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 1/150/000بشکه میرسد که اکثر مصرف آن برای حمل
و نقل استفاده میشود.
براساس پیشبینیها فرض بر این است که در سال 2017
بیشترین افزایش تولید در بازار مربوط به آمریکا باشد و اروپا
را یکس��ان میبینیم و در آسیا و پاسفیک روند کاهش را در
نظر داریم .در مورد دیگر کش��ورهای آس��یا عالوه بر هند،
اندونزی ،فیلیپین ،تالیند و ...روند افزایشی خواهد داشت.
طبق نمودار ذیل در قس��مت اوپک 32/7 ،تولید اضافه
است .این آمارها از طریق خود اوپک استخراج شده است.
طبق آخرین آمار در جدول ذیل  33/1میلیون بش��که تولید
عنوان ش��ده اس��ت که اگر همین منوال را ادام��ه دهیم در
تابس��تان میتوانیم به تعادل برسیم تا در وضعیت بهتری قرار
گیری��م .در حال حاضر تولید ع��راق نزدیک به  4/5میلیون
تولید بش��که رس��یده اس��ت ولی ما نزدیک به  3/7میلیون
بشکه رسیدیم که کمتر از عراق است.
نیاز بازار در س��ال آینده حدود  1/2میلیون است و سال
آینده به طور متوسط  33میلیون بشکه از ما تولید میخواهند
که در حال حاضر  33/1میلیون بشکه در دست تولید داریم
یعنی بیشتر از انتظاری که در سال آینده از ما دارند.

بازار بورس کاالهای تجاری نیویورک و  WTIاست که در
مقایس��ه طبق نمودار  WTIقیمتش از برنت  2/5دالر باالتر
بود ولی بعداز تولیدات شیل و ...نفت خام سبک در آمریکا
زیاد ش��د و قیمت برنت باالتر قرار گرف��ت .در حال حاضر
آمریکاییها تصمیم گرفتند نفت خام آمریکا را به کشورهایی
چ��ون ایتالیا ،چین ،انلگیس و هلند هم صادر کنند .پیشبینی
این است که امکان دارد  WTIباز هم باالتر برود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت نفت بازیکنندگان
بورس هس��تند که به سوداگران بورس شناخته میشوند .این
افراد با مالحظاتش��ان وقتی میبینند ب��ازار نفت در حال افت
است پول خود را در جای دیگری مثل بازار طال ،مس ،اوراق
ارزه ،بازار سهام و ...سرمایهگذاری میکنند و به همین ترتیب
ه��ر کدام از ای��ن بازارها افت پیدا کنند ،پولش��ان را به بازار
دیگری انتقال میدهند .ما برای پیشبینی و کنترل قیمت نفت
تمام این بازارها را باید با هم ببینیم و بررسی کنیم.
یکی دیگر از عوامل مهم بر روی قیمت نفت قراردادها
هس��تند .هر مق��دار قراردادی که برای خرید الزم اس��ت تا
در بازار به مقدار مکفی موجود میباش��د .اگر مقدار بیشتر
از فروش باش��د قیمتها باالتر م��یرود و یا بالعکس عمل
میکنند .در س��ال  2008روابط به قدری به هم وابس��ته بود
که هر نوس��انی موجب باال رفتن قیمت میشد ولی در سال نقد و نظر:
ایران چه اس��تراتژی را باید در نظ��ر بگیرد که از نفت به
 2014و  2015روندشان به این شکل نبود و اثرات آن بسیار
کم ش��د .دلیل این تغییر میتواند نفت خام واقعی زیاد باشد عنوان فرصتی مناس��ب اس��تفاده کند و اگر قیمت آن افت
کرد ،دچار آس��یب نش��ود؟ و آنقدر هم سس��ت در اقتصاد
که این مازاد نمیتوانست تأثیری بر روی آن بگذارد.
در رابطه با تقاضای س��وخت امسال  1/220/000بشکه نباش��یم تا نفت برای ما اقدامی بکند در این بین ،ما باید چه
بیش��تر از پارس��ال داریم و س��ال بع��د کمتر میش��ود و به استراتژی را در نظر بگیریم؟
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 Dualityعارض��های اس��ت ک��ه نقط��ه ضعفی را
در کش��وری ایجاد بکنند تا بتوانند از این عارضه اس��تفاده
سوء به نفع خودشان داشته باش��ند .ایران نباید درگیر چنین
عارضهای ش��ود .نقطه ضعف ایران اقتصادش است؛ اقتصاد
اگر بیمار نباش��د نمیتوانند از آن سوء استفاده بکنند .یک
دوره  10س��اله دوره بسیار خوشبینانهای است .به طور مثال
آمریکا با اینکه نفت بخش کوچکی از اقتصادش اس��ت با
پایینافتادن قیمت نفت س��رمایهگذاری در آن را کم کرده
است و رشد اقتصادیاش کاهش یافته است.
اختالفات بین ایران و عربستان و کشورهایی که وزن
قاب��ل توجهی در حوزه نفت ندارن��د مانند نیجریه در آینده
س��ازمان اوپک به چه صورت است؟ آیا مکانیزمهایی برای
ای��ن روند میتوان پیشبینی کرد ،ل��زوم و قواعد و قوانینی
که برای این سازمان پیشبینی شده به چه صورت میباشد؟
اوپ��ک از معدود س��ازمانهایی اس��ت که بعضی از
اعضای آن کش��ورهای در حال رش��د و فقیر هست .ممکن
اس��ت در این بی��ن بعضی از اعضا ب��ا یکدیگر اختالف هم
داش��ته باش��ند .اوپک یک پای��گاه برای اقدامات رس��می
دیپلماتیک شناخته میشود .در اوپک کشورهایی که تولید
بیش��تری دارند ،خود را باالتر از بقیه میبینند و دیپلماس��ی
نفتی بر مجموعه دیپلماس��ی کش��ور نقش بسیار مهمی دارد
و میزان آن بس��تگی به کارایی دیپلماسی نفتی طرف مقابل
دارد .دیپلماس��ی نفتی عربس��تان با توجه به موقعیت فعلی،
نمیتواند آن کارایی را داشته باشد که بتواند پاسخگو باشد.

با توجه به دانس��تهها و مشاهدات عربستان در حال حاضر از
این امکان سیاسی برخوردار نیست.
آی��ا قرارداده��ای نفت��ی میتوان��د موج��ب جذب
سرمایهگذاریهای خارجی شود؟ آیا درآمدهای نفتی قابل
وصول اس��ت و میش��ود درآمد حاصل از آن به کشور باز
گردد؟ تولید نفت ش��یل چه مقدار است و چه زمانی ممکن
است این تولید کاهش یابد؟
در آخر بررس��یهای اوپک تا س��ال  2025حداکثر
تولید نفت شیل انجام میشود و پیش بینی میشود به  6میلیون
برس��د .در زمینه بازگشت سرمایه بعضی از کشورها هنوز در
زمینه بانکی مش��کل دارند ولی خوش��بختانه فروش صورت
میگیرد ،در حال حاضر درآمد کسبش��ده ایران نمیتواند
تلف بشود و این امر بسیار مهمی برای ما تلقی میشود.
با توج��ه ب��ه درآمدهای بلوکهش��ده نفت��ی ایران و
تحریمهای بانکی که در س��ال  2008وضع ش��د ،آیا امکان
دریافت ای��ن پولها وجود دارد و با توجه به اینکه از طریق
دالر نمیشود آیا میتوان از ارزهای دیگر استفاده کرد؟
زمانی که دالر تضعیف شد با خریداران نفتی توافق
کردی��م که ارزه��ای دیگر را بگیریم .قب��ل از تحریمها در
سالهای متمادی ما سومین شرکت بزرگ دنیا در حیطه نفتی
بودیم .ش��رکتی که در نظر است ،تروریس��تی اعالم کنند،
ش��رایط مخصوصی دارد .اگر پول ای��ران از جایی به جای
دیگر برود در آن زمان پولی را که بانک مرکزی فرس��تاده
است کنترل میکنند و به صادرات نفت ایران کاری ندارند.

