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اشاره:
ان�رژي و ب�ه ویژه نفت همچنان سياس�يترين كاال در عرصه اقتصاد بينالملل اس�ت .بازار پيچيده و فني اين
كاالي حياتي در عين حالي كه تصوير كاملي از فرود و فراز ش�اخصهاي مختلف در س�طح اقتصاد جهاني
و ملي را به نمايش ميگذارد ،به ش�دت از عوامل و ش�رايط سياس�ي متأثر اس�ت .افزايش عرضه و كاهش
ش�ديد قيم�ت در ظاهر براي حفظ س�هم ب�ازار و در واقع با هدف فش�ار بر ايران و روس�يه ،افزايش قيمت
نف�ت ب�ه محدوده  50دالر به دليل افزايش تقاضا و اختلال در عرضه و همزمان با موفقيت ايران در افزايش
توليد ،صادرات و دس�تيابي به س�هم بيش�تر از بازار جهانی نفت ،همچنين كارشكني و خصومت عربستان در
تأثيرگذاري بر جريان جذب س�رمايهگذاري خارجي از س�وي ايران ،از مهمترین رویدادهای مربوط به این
حوزه است که وارد مرحله جديدي شده است.

مقدمه
نوس��ان در قيمت نفت در ب��ازار جهاني متأثر
از عوام��ل و ش��رايط سياس��ي و اقتص��ادي
متفاوت و متنوعي شكل ميگيرد اما آنچه در
دورههاي نوس��ان قیمت از اهميت برخوردار
اس��ت ،تعيين دقي��ق نقش و س��هم هر كدام
از عوام��ل سياس��ي ،اقتص��ادي و مدت زمان
ش��روع و تداوم تأثیرگذاری آنها اس��ت .این
موضوع که آمریکا به دالیل سیاسی و امنیتی
به دنبال اس��تقالل و تنوع در تأمین منابع نفتی
خود است ،موضوع جدیدی نیست اما میزان
موفقیت در این امر و تأثیرگذاری نفت ش��یل
بر بازار و همزمانی این امر با ش��روع برجام و
سیاس��تهای جدید نفتی عربستان سعودی و
اهداف پش��ت پرده این سیاستها ،قابلتأمل
و توجه اس��ت .بر این اساس در طی دو سال
گذش��ته سئوال مهم پیش روی بازار نفت این

ب��ود که بازار نفت چ��ه زمانی به تعادل خواهد رس��ید؟ آیا بازار نفت
جهش و قیمتهای باال را دوباره تجربه خواهد کرد؟ در این راس��تا به
نظر میرسد در چند ماه گذش��ته بازار تحوالت مثبتی را شروع کرده
است اما تداوم آن جای بحث و بررسی دارد.
شروع افزايش قيمت نفت
ط��ی ماههاي اخیر قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني بیش از  90درصد
رش��د داش��ت و قیمت  50دالر را تجربه كرد .بر اين اساس هر بشکه
نفت برنت دریای ش��مال به طور متوس��ط در ماه اردیبهش��ت با قیمت
 46.83دالر به فروش رفت كه افزایش  5.35دالری نس��بت به ماه قبل
را نش��ان میدهد .هر بشکه نفت خام آمریکا نيز با  5.89دالر افزایش،
 46.84دالر معامله ش��ده است .متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه
می با  5دالر و  35سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به  43.21دالر
در هر بش��که رسید .در حالي كه در ماه آوریل قیمت آن  37.86دالر
در هر بش��که بود .همچنين متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران
در ماه می  2016با  5.02دالر افزایش نسبت به ماه پیش از آن41.67 ،
دالر معامله ش��ده است .در مجموع اردیبهشت چهارمین ماه پیاپی بود
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ک��ه قيمت نفت در مس��یر صعودی ق��رارگرفت .بر اين اس��اس اداره
اطالعات انرژی آمریکا در گ��زارش جديد خود بهای نفت برنت در
س��ال  2016را حدود  43دالر برآورد کرد که نسبت به پیشبینی قبلی
این سازمان  3دالر بیشتر تخمین داده شده است .این سازمان همچنین
برآورد خود از قیمت نفت در سال  2017را یک دالر افزایش داد.

س��ال  ،2017حجم موجودی تجاری انبارها
کاهش ميیابد ،ل��ذا قیمت نفت در نیمه اول
سال  2017رشد خواهد كرد .با ادامه کاهش
حجم ذخایر در ادامه سال  ،2017در سهماهه
چهارم قیمتها به  58دالر خواهد رسید.

علل افزايش قيمت نفت
در زمينه علل و روند افزاي��ش قيمت نفت در بازار جهاني دو دیدگاه
متفاوت وجود دارد .برخی كه عمدتاً در شمار سرمايهگذاران در نفت
ش��يل هستند ،بر این باورند که بازار نفت بعد از دو سال كاهش شديد
قيمت متعادل ش��ده است و روند افزايش قيمت نفت تا سطح  72دالر
ني��ز افزايش خواهد يافت .اما عدهاي ديگر معتقدند كه قيمت در بازار
نمیتواند تا س��طح  69تا  72دالر رش��د کند .لذا رش��د قیمت نفت تا
محدوده  55تا  65دالر واقعبینانهتر است .در حال حاضر بازار نفت در
حال ارزيابي مقاومت س��طح قيمتي  45تا  50دالر در هر بشکه است.
بر اساس فرضيه اول بازار جهانی نفت به خاطر تقویت تقاضا و اختالل
عرضه گس��تردهای که از سوی برخی کشورهای تولیدکننده نفت رخ
داده اس��ت ،در حال بازگش��ت به تعادل است .تعداد دکلهای نفت و
گاز آمریکا تا  16می 407 ،دس��تگاه بوده اس��ت که نسبت به ماه قبل
 29دکل كاهش يافته اس��ت .بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي
آمريكا افت تولید نفت اين كش��ور با ش��یب مالیمی تا س��ه ماه سوم
س��ال  2017ادامه مییابد و میانگین تولید نفت این کش��ور در سه ماه
س��وم سال  2017به  8میلیون بشکه در روز خواهد رسید .تولید کنونی
آمریکا حدود  8/8ملیون بش��که است و با افزایش قیمت نفت احتمال
افزایش تولید بیش��تر ش��ده اس��ت .تولیدات نفت خام آمریکا چنانچه
ت نفت در س��طح و یا باالی  50دالر باق��ی بماند ،میتواند تثبیت
قیم 
شده و مجددا ً افزایش یابد .بر اين اساس تعداد دکلهای حفاری نفت
و گاز در ایاالت متحده در اواس��ط خرداد و برای نخس��تینبار در 11
هفته اخیر ،احتماالً در پاس��خ به افزایش قیمتها با رشد همراه شد .هر
چن��د كه با قیمتهای کنونی تنها چاهه��ای نیمهتمام قابل بهرهبرداري
است و سرمایهگذاری جدید به نفت باالی  6 0دالر نیاز دارد.
کاهش  3/5میلیون بشکهای ذخایر نفتی آمریکا برای سومین هفته
پیاپی یکی ديگر از عوامل رش��د قیمت نفت است .بر اساس گزارش
اداره اطالعات انرژی آمریکا ،حجم ذخایر تجاری اين كش��ور در سه
ماه دوم و س��وم  2016بهطور متوسط  800هزار بشکه در روز افزایش
ميیابد و موجب محدود ش��دن رش��د قیمت نفت خواهد ش��د اما در

كاهش عرضه
اخت�لال در عرض��ه از داليل ديگ��ر افزايش
قيم��ت نفت اس��ت .لیبی ،نیجری��ه ،ونزوئال،
کانادا و چين کشورهایی هستند که مشکالت
آنه��ا در کنار دیگ��ر تولیدکنن��دگان ،روند
کاهش عرض��ه نفت به بازارهای جهانی را به
بیش از  3میلیون بش��که در روز افزایش داده
اس��ت .کاهش تولید لیبی ،عراق و نیجریه در
مجموع در ماه اردیبهشت به  2/6میلیون بشکه
رسيد .كاهش تولید نیجریه در اردیبهشت در
حدود  800هزار بشکه برآورد شده است در
حالی که این میزان در ماه فروردین  500هزار
و در س��ال گذش��ته میالدی ( )2015به طور
متوسط  300هزار بش��که در روز بوده است.
اختالالت در تولید نفت نیجریه تا سال 2017
نسبت به س��الهای گذش��ته در سطح باالیی
باقی ميماند .ش��رکت ملی نفت نیجریه نیز به
تازگی نس��بت به افزایش حمالت شورشیان
در منطقه دلتا که بیش��ترین مقدار تولید نفت
این کشور را داراست ،هشدار داد .تولید نفت
این کشور از سطح  2/2میلیون بشکه در روز
به  1/6میلیون بش��که رسیده است .اما چنانچه
دول��ت نیجریه بتواند امنیت را به این کش��ور
بازگرداند ،بیش از نیم میلیون بش��که در روز
به سرعت به بازار باز خواهد گشت.
نامس��اعد بودن آب و هوا و قطع برق در
جنوب ع��راق نیز موجب کاه��ش  50هزار
بشکهای تولید نفت این کشور شده است .از
 13کش��ور عضو اوپک  6کشور در این ماه
بیش از  456هزار و  400بشکه كاهش تولید
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داش��تهاند .این کش��ورها عبارتند از الجزایر،
آنگوال ،عراق ،لیبی ،نیجریه و ونزوئال .تولید
نف��ت نیجریه به علت حمالت شورش��یان به
تأسیس��ات نفتی این کش��ور بیش��ترین میزان
کاهش را داشته است .عالوه بر كاهش توليد
در آمريكا و درياي شمال ،بر اساس دادههای
اداره آم��ار ملی چين می��زان تولید نفت خام
این کش��ور در اردیبهشت با افت  7.3درصد
در مقایس��ه با سال گذش��ته به  16.87میلیون
تن رس��ید که این بزرگترین کاهش از سال
 2001است.
افزايش تقاضا
رش��د تقاضای نفت یکی از مهمترین عوامل
رش��د قیمتها در چند ماه اخیر است .عالوه
بر بازگش��ت سه پاالیشگاه از دور خارجشده
توتال به مدار تولی��د ،افزایش مصرف بنزین
ارزان در آمریکا در آس��تانه تابس��تان اتفاقی
اس��ت که در برخی از اقتصاده��ای در حال
ظه��ور مانن��د هن��د و مکزیک نی��ز در حال
رخدادن اس��ت .نفت ارزان ،مص��رف بنزین
را به صرفه کرده اس��ت .اي��ن روند میتواند
به افزای��ش تقاضای جهانی نف��ت تا بیش از
 1/4میلی��ون بش��که در روز کم��ک کند .بر
اين اس��اس قویتری��ن و پایدارترین افزایش
تقاض��ای نفت تا از قبل از بحران مالی جهانی
در س��الهای  2008و  2009اتف��اق خواه��د
افتاد .بر اين اس��اس رش��د تقاض��ای نفت در
س��ال  2015حدود  1/4میلیون بشکه در روز
بود كه در س��ال  2016و  2017به  1/5میلیون
بشکه خواهد رسید .چین با رشد تقاضایي در
حدود  400هزار بشكه در سال  2016و 2017
و هند با رشد تقاضای روزانه  300هزار بشکه
در س��ال  2016و  400هزار بش��که در س��ال
 2016بیش��ترین رشد تقاضا را بین کشورهای
جهان به خود اختصاص خواهند داد.

افزايش ارزش دالر و كاهش تقاضا در آسيا
دالر ق��وی ،احتم��ال خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپ��ا و همچنین آمار
ت نفت کمک میکند .بر
ضعیف خرید از س��وی آس��یا به کاهش قیم 
اين اس��اس ارزش دالر از کمترین قیمت در خرداد در برابر س��بدی از
ارزهای بینالمللی 1.2 ،درصد بهبود یافته و به علت چش��مانداز احتمال
افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا و نگرانی در مورد اقتصاد آس��یا رش��د
نرخ دالر تداوم یافته اس��ت .شاخص نظرسنجی تجاری ژاپن نيز در بازه
فروردین تا خرداد در س��طح منفی  11.1باقی ماند .این شاخص در بازه
دی تا اسفند منفی  7.9بود .نگرانیهایی نيز در مورد رشد اقتصادی چین
وجود دارد .بر اساس برخي گزارشها چین ،کره جنوبی و ژاپن به دلیل
ضعف شدید صادرات در حال تجربهکردن افت شدید اقتصادی هستند.
اخیرا ً آماری از چین منتشر شد که نشان میداد میزان سرمایهگذاری در
داراییهای ثابت این کش��ور به کمترین سطح طی  15سال اخیر رسیده
است .اين امر ميتواند به نگرانيها براي كاهش قيمت نفت دامن بزند.
با وجود اين برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که تقاضا در آسیا و به
وی��ژه در چین همچنان قوی خواهد ماند .آماره��ای فروش خودرو در
چین و آمارهای کش��تیرانی نیز این دی��دگاه را تأیید میکند .در  5ماه
نخس��ت امس��ال ،فروش خودرو در این کش��ور  7درصد نسبت به سال
گذشته رشد داشته است.
اوپك افزايش قيمت و عدم توافق بر سر سقف توليد
برگ��زاري آرام اجالس  169اوپ��ك در وين و نگاه مثبت عربس��تان
س��عودي به افزايش قيم��ت در افزايش قيمت نفت مؤثر بوده اس��ت.
اختالف ايران و عربس��تان بر سر انتخاب دبيرکل در سال  2012باعث
ش��د تا دبيركلي عب��داهلل البدری لیبیایی بر اوپك تا س��ال  2016ادامه
يابد .اما نشست  169اوپک در وين با کمترین تنش میان اعضای آن و
بیشترین اتفاقنظر برای انتخاب دبیرکل به سرانجام رسید .لذا با وجود
به توافقنرس��یدن اعضا بر سر تعیین س��قف تولید اين امر تأثير منفي بر
بازار جهانی نفت نداشت .با وجود همکاری اعضای اوپک در انتخاب
دبيركل ،رقابت بین اعضا در افزایش عرضه نفت و عدم تعيين س��قف
توليد همچنان ادامه دارد .چيزي كه وزير نفت جمهوري اسالمي ايران
از آن با عنوان جنگ در بازار نفت ياد ميكند.
از نظر ايران برچیدن نظام س��همیهبندی اوپک بزرگترین اش��تباه
تاریخی این س��ازمان است .در عين حال كه رس��یدن به اجماع بر سر
فعالس��ازی مجدد این نظام زمانبر اما اجتنابناپذیر است ،زمان دقيق
براي برقراري سهميهبندي قابل تعيين نيست .در اين شرايط اوپک در
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سال  2015بهطور متوسط روزانه  31/5میلیون بشکه نفت تولید کرده
که حدود  800هزار بش��که بیش��تر از متوسط س��ال  2014بوده است.
تولید نفت اکوادر ،اندونزی ،ایران ،کویت ،قطر ،عربس��تان و امارات
در مجموع افزایش داش��ته است .تولید نفت عربستان در اردیبهشت با
 84هزار بش��که افزایش در روز نس��بت به ماه پی��ش از آن به 10.241
میلیون بشکه در روز رسید که نش��اندهنده افزایش قابل توجه عرضه
نفت از سوی عربستان است.
تالش ايران براي افزايش توليد و سهم خود از بازار
ای��ران پ��س از لغو تحریمه��ا تولید نفت خ��ود را افزای��ش داده و با
بازپسگرفتن س��هم خ��ود از بازار میزان صادرات را به س��طح قبل از
تش��دید تحریم در سال  2012رسانده است .در حال حاضر تولید نفت
ایران به باالترین میزان خود طی  4س��ال و نیم گذشته رسیده است .از
س��ال  2010تا کنون عربستان س��عودی و عراق تولید نفت خود را به
ترتی��ب  15و  90درص��د افزایش دادند در حالی ک��ه در همین مدت
تولید نفت ایران  17درصد کاهش یافت .با وجود اين از س��ال 2012
تا پایان س��ال  2015تعداد دکلهای فعال نف��ت و گاز ایران  54دکل
بوده است که این تعداد از ابتدای سال  2016به  57دکل افزایش یافته
اس��ت .بر اين اساس تولید نفت ایران در اردیبهشت  1395با  8هزار و
 200بشکه افزايش نسبت به ماه پیش به  3میلیون و  562هزار بشکه در
روز رسیده است .به گفته وزير نفت ،سطح توليد ايران در پايان خرداد
ماه به  3/8میلیون بشکه در روز رسيده و صادرات دو برابر زمان شروع
ب ه كار دولت یازدهم شده است .تولید میعانات گازی نیز به  ٦٠٠هزار
بش��که در روز رسيده است که این میزان در س��ال  1392معادل ٣٨٠
هزار بش��که بوده است .در حال حاضر بیش از  20سوپرتانکر اروپایی
و آس��یایی در حال حمل نفت ایران هستند .این امر موجب شده ايران
بسیار س��ریعتر از آنچه انتظار ميرفت صادرات خود را افزایش دهد.
در پی امضای موافقتنامههای بیمه موقت ،بیش از یکسوم نفت خام
صادراتی ایران را کش��تیهای خارجی حمل میکنند که نش��اندهنده
افزایش صادرات ایران از محل افزایش تولید است.
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ايران بدون تخفیف زیاد و بدون
اینکه منجر به كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ش��ود توانسته به
اندازه يك میلیون بشکه سهم خود را از بازار افزايش دهد .هند ،چین،
کرهجنوبی ،اروپا (ش��امل ترکیه) و آفریق��ای جنوبی بازارهای اصلی
نفت ایران هس��تند .صادرات نفت ایران به اروپا در حال حاضر بالغ بر
 400هزار بش��که در روز اس��ت .در حال حاضر ایران قرارداد ديگري
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با اروپا امضا کرده که صادرات نفت خود را
به  700هزار بشکه برساند و بازارهای بیشتری
در اروپ��ا و آفریق��ا را دنبال میکن��د .ایران
برای دس��تیابی به این هدف برنامههایی برای
س��رمایهگذاری در پاالیشگاههای کشورهای
دیگ��ر دارد .بهطوریک��ه  1/3تا  1/4میلیون
بش��که نفت در روز ب��رای تأمی��ن خوراک
پاالیش��گاههای خارجی صادر خواهد ش��د.
از آن جا که ش��رکت ملی نفت سرمايه الزم
را در اختي��ار ندارد ،به صندوق توس��عه ملی
پيش��نهاد شده است این س��رمایهگذاری را به
صورت مستقیم یا از طریق دادن وام به بخش
غیردولتی و خریدن س��هام انجام دهد به این
ش��رط که تمام ی��ا بخش عم��دهای از آن از
ایران تأمین شود.
تالش ب��راي تعام��ل با جه��ان در حوزه
ان��رژي از ط��رق ديگ��ر از س��وي جمهوري
اسالمي ايران در حال پیگیری است ،چنانچه
ش��رکت بيپ��ي عالقهمن��د ب��ه حض��ور در
صنع��ت نفت ایران ،انتقال فناوری و س��رمایه
است .اين ش��رکت انگلیس��ی آمادگي خود
را ب��رای بازگش��ایی دفت��ر نمایندگ��ی خود
در ایران در تابس��تان اعالم كرده اس��ت .در
عين حال مذاكرات با اين ش��ركت حول سه
محور توس��عه میادین نفت ،اجرای طرحهای
ازدیاد ضریب برداش��ت و پروژه پژوهش��ی
و تحقیقاتی و توس��عه برخ��ي از میادین نفتی
آغاز شده است .مذاکرات جداگانه دیگری
هم برای از س��رگیری فروش نفت خام با اين
شرکت کلید خورده است .به گفته مسئوالن
در ص��ورت ادام��ه مذاک��رات دسترس��ی به
تواف��ق نهای��ی دور از دس��ترس نیس��ت .در
ص��ورت توافق ،ام��کان فروش نف��ت به اين
ش��رکت و تأمین خوراک نفت خام یکی از
پاالیش��گاههای آن در آفریق��ای جنوبی و یا
سایر نقاط جهان وجود دارد.

تحلیل

در این میان ش��رکت رویال داچ شل نیز
خرید نفت از ایران را آغاز کرده اس��ت .اين
شركت دومین ش��رکت بزرگ نفتی پس از
توتال است که پس از لغو تحریمهای غرب،
تجارت با ایران را از س��ر میگیرد .ش��رکت
ش��ل ،تانکر دلتاهالس را مأمور کرده تا 130
هزار تن نفت خام ایران را در تیرماه از جزیره
خارک به اروپا حمل کند .ش��ل ،بدهیهای
معوق خود به ایران را اوایل امس��ال پرداخت
کرده اس��ت .در حال حاضر ب ه جز ش��رکت
بیپ��ی نمایندگانی از ش��رکتهای «رامازل»
ایتالیا و «زاروبژنفت» روسیه نیز با سفر به تهران
به دنبال فراهمسازی بس��ترهای احداث دفتر
نمایندگی در تهران هس��تند .در همين راس��تا
پس از مالقاتهاي وزير نفت با شرکتهای
توت��ال ،انی و لوک اویل در حاش��يه اجالس
اوپ��ك در وين ،امید اس��ت در م��دت دو یا
س��ه ماه آینده اولین قرارداد نفتي ايران با اين
شركتها امضا ش��ود .میادین نفتی مشترك
غ��رب کارون و الیه نفتی پ��ارس جنوبی در
اولوي��ت امضاي قرارداد اس��ت .میدان فرزاد
( )Bه��م درانتظار نتيجه مذاک��ره با هنديها
تا اواخر ش��هریور اس��ت .اولویتهاي بعدی
توس��عه با طرفه��اي خارج��ي ،میدانهایی
است که تولید در آنها باید به صورت صیانتی
و توأم با افزایش باشد.
ت�داوم اختلاف و رقاب�ت عربس�تان
سعودي با ايران
ب��ا افزایش تالشها از س��وي ايران و افزايش
تولید نفت بع��د از لغو تحریمها تولید روزانه
اوپ��ك در س��ال  2016نیز رش��د  800هزار
بش��کهای را تجربه ميکند و به  32/3میلیون
بش��که ميرسد .اوپک در س��ال  2017رشد
 700هزار بش��کهای تولی��د را به ثبت خواهد
رس��اند .بر اين اس��اس اعض��اي اوپک و به

خصوص عربس��تان سیاست حفظ س��هم بازار را ادامه داده و با وجود
مسائل و اختالفات سياسي توافقی بین اعضای این سازمان در راستای
کاهش تولید رخ نخواهد داد .در اين راستا سعوديها رقابت شديدي
را با ايران در زمينه دس��تيابي به بازار و جذب سرمايه به راه انداختهاند.
ت��ا آنجا كه به نق��ل از بلومبرگ ،از منظر س��عودیها هر یک دالری
که در صنعت نفت ايران س��رمايهگذاري ش��ود به معنای کاهش یک
دالری س��رمایهگذاری در کش��ورهای رقیب است .عربستان عالوه بر
افزایش س��هم ایران در بازار نفت بعد از لغو تحریمها ،نگران افزايش
سرمایهگذاري در صنعت نفت اين كشور نیز هست .صنعت نفت ایران
برای تحقق اهداف خود در برنامه پنجساله توسعه به  ٢٠٠میلیارد دالر
س��رمایهگذاری نیاز دارد که  ١٣٠میلیارد دالر آن به بخش باالدس��ت
صنع��ت نفت مربوط میش��ود و عمده این نیاز بای��د از منابع خارجی
تأمین شود.
عربس��تان س��عودي به دنب��ال ربودن گ��وي س��بقت از جمهوري
اس�لامي ايران در اين زمينه اس��ت .اين كش��ور خود ب��ه دنبال جذب
س��رمایهگذاران خارجی از اکس��ونموبیل گرفته تا سیانپیسی چین
اس��ت .تخفیفهای قیمتی عربستان ،آن هم در فصل رونق تقاضا ابزار
جدید سعودیها برای جذب مشتریان نفت ایران است .آرامکو اعالم
کرده اس��ت كه قیمت نفت س��بک خود برای تحوی��ل در جوالی به
مقصد ش��مالغرب اروپا را  35س��نت و به مقصد مدیترانه را  10سنت
کاهش خواهد داد .اما از آنجا که کش��ورهای آسيايي مشتریان سنتی
ایران هس��تند ،عربستان س��عودي قيمت را افزايش داده است در حالی
که در بازار آمریکا كه عربس��تان صادراتي به آن جا ندارد ،اين كشور
كاهشي را متقبل نشده است .سعودیها با چشمپوشی از انحصار خود
در صنعت نفت ،راهبرد ش��راکت با س��رمایهگذاران خارجی و ایجاد
صندوق سرمایهگذاری را در پیش گرفتهاند تا بر جریان ورود سرمایه
به ایران تأثيرگذار باش��ند .عربس��تان با طرح فروش بخش��ی از س��هام
آرامکو (شرکت ملی نفت عربستان) نشان داده به دنبال تغییر رویه در
بازار جذب سرمایه است.
رويكرد اعضاي اوپك و چالشهاي آن
رویکرد فعلی اعضاي اوپک مبنی بر عرضه نامحدود نفت به بازار بدون
نگرانی از قیمت آن ،اگر چه توانسته است به اهداف کاهش تولید نفت
شیل برس��د اما در بلندمدت این رویکرد چالشهای جدیدی را ايجاد
ميكن��د .در واقع هزینههای پایین تولید مزيت اعضاي اوپك در مقابل
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افزایش قیمت نفت و اختالفات
در اوپک

تولیدکنندگان نفتهای غیرمتعارف اس��ت اما رشد فنآوري ميتواند
اين مزيت را خنثي كند .از سوي ديگر استفاده مداوم اوپك از كاهش
قيم��ت برای کنترل تولیدات رقبا به كاهش درآمد اوپك در بلندمدت
منجر ميش��ود .ضمن اين كه با افزايش قيمت ،تولیدکنندگان شیل بار
دیگر وارد چرخه تولید خواهند ش��د .بررس��یها نش��ان میدهد قیمت
کنونی نفت مطلوب هیچ عضوی نیس��ت و اعضای این س��ازمان برای
تأمین بودجه خود به نفت  52تا  121دالری نیاز دارد .ایران برای تأمین
نیازهای بودجهای خود به نفت  61/5دالری و عربستان به قيمت 66/7
دالری محتاج اس��ت .اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس گزارش اداره
اطالع��ات انرژی آمریکا می��زان درآمد کش��ورهای صادرکننده نفت
اوپک در س��ال  2015نس��بت به  2014حدود  46درصد کاهش یافته
اس��ت .این بیشترین کاهشی است که کش��ورهای عضو از سال 2010
تاکنون تجربه كردهاند؛ حدود یک س��وم درآمد کل اوپک مربوط به
عربس��تان است .کش��ورهای عضو اوپك درآمدی معادل  404میلیارد
دالر در س��ال گذشته کسب کردند .کل درآمد نفتی عربستان در سال
گذش��ته به  130میلیارد دالر رسید .این رقم در سال  2014معادل 247
میلیارد دالر بود .میزان درآمدهای خالص صادرات نفت ایران به دلیل
تحریمهایی که اعمال ش��ده بود ،قابل ارزیابی نیس��ت .اما از نظر اداره
انرژي آمريكا جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته به سختی رقم 27
میلیارد دالر را از صادرات نفت کس��ب کرده است .پيشبيني ميشود
میزان درآمدهای صادرات نفتی اوپک امس��ال کاهشی دوباره خواهد
داش��ت و به رقم  341میلیارد دالر میرس��د .بنابراين درآمد صادرات
نفت خالص با کاهش  17درصدی همراه خواهد شد.
عالوه بر اين بايد توجه داشت كه اگر چه كاهش قيمت و افزایش
عرضه نف��ت در کوتاهمدت میتواند امنیت انرژی مصرفکنندگان و
رش��د اقتصادی کش��ورهایی مانند هند و چین را تأمي��ن كند اما نفت
ارزان تهدي��دي ب��راي محيط زيس��ت ب��وده و بر س��رمایهگذاری در
بخشهای باالدس��تی صنعت نفت اثرات منف��ی دارد .ضمن اینکه این
روند در بلندمدت روندی عکس به خود گرفته و باعث افزایش هزینه
تولید نفت ،کاهش توان تولید و در نهایت باالرفتن قیمت نفت خواهد
شد .در اين ارتباط از سال  2015تاکنون مجموع سرمایهگذاریها در
بخشهای باالدس��تی نفت و گاز دنیا ،چیزی حدود  115میلیارد دالر
کاهش پیدا کرده اس��ت .به طوری که خالد الفالح وزير نفت عربستان
اعالم كرد« :عربس��تان نگران اثرات کمبود سرمایهگذاری بر میزان و
هزینههای تولید نفت است».
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نتيجهگيري
افزاي��ش و كاهش قيمت نفت متأثر از عوامل
سياس��ي و اقتصادي ،ارتباط متقابلي با شرايط
اقتص��اد جهان��ي دارد .در واق��ع تع��ادل در
اقتص��اد جهاني به تع��ادل در ب��ازار و قيمت
نفت وابس��تگي زيادي دارد .در طي دو سال
گذشته كه آمريكا ،كانادا و تا اندازهاي چين
با س��رمايهگذاري در منابع نفت ش��يل ،زمينه
افزاي��ش عرضه و كاهش قيم��ت نفت را در
بازار جهاني فراهم كردند ،عربستان سعودي
و ساير كش��ورهاي توليدكننده نفت نزديك
به اين كش��ور به بهانه حفظ س��هم بازار و از
مي��دان بهدركردن توليدكنندگان نفت ش��یل
كه با هزينه زياد براي توليد روبهرو هس��تند با
اعمال فشار بر قيمت در بازار ،شرايط را براي
سقوط  75درصد قيمت نفت فراهم آوردند.
اين ش��رايط كه با كاهش درآمد كشورهاي
توليدكنن��ده نف��ت تا  46درصد همراه ش��د،
هدف فشار بر ايران كه تازه از شرايط تحريم
بي��رون آمده بود را نيز به صورت پنهان دنبال
ميك��رد .اگرچه ايران توانس��ت ميزان توليد
و س��هم خود از بازار را تا يك ميليون بشكه
افزايش دهد و در عين حال قيمت نفت نیز به
س��طح  50دالر رس��يد .با وجود این همچنان
س��ايه افزايش توليد نفت ش��يل به دليل ارتقا
ف��نآوري و افزايش قيمت در ب��ازار وجود
دارد .ضمن اين كه اختالف سياس��ي ،رقابت
بر سر حفظ سهم بازار و جذب سرمايهگذاري
در درون اوپك همچن��ان ادامه دارد و حتی
تشدید شده اس��ت .در این شرایط اختالفات
سياسي و شكاف در اوپك نه تنها جايگاه اين
سازمان را در بازار نفت تضعيف ميكند بلكه
به بهاي عقبماندگي و فرسايش ظرفيتهاي
اقتصادي آسیای غربی تمام خواهد شد.

