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اصفهانی2

دریافت -1398/2/31 :پذیرش1399/6/26 :

چکیده
وابستگی همهجانبه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب گردیده که حفظظس سظظهم
بازار و فروش نفت با قیمت بهینه نفت خام بظظه منرظظور نظظممیت امنیظظت اقتصظظادی کشظظور از
اهمیت بسزایی برخوردار باشد .در ایت مقاله فرضیه سیاستهای انرژی انخاذ شده نوسط
نرامپ که موجب افزایش اثرگذاری راهبردهظظای دولظظت آمریرظظا بظظر حظظوزه انرژیهظظای
فسیلی ایران و کاهش سهم بازار آن میگردد ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اسظظت.
پرسش ایت مقاله آن عبارنست از« :سیاسظظتهای انظظرژی نرامظظپ ظظه نظظمثیری بظظر امنیظظت
بازارهای نفت ایران گذاشظظته اسظظت » .در ایظظت مقالظظه کانا هظظای اثرگظظذاری راهبردهظظای
نرامپ بر بازار نفت ایران مشخص شده است .نتایج ایت مقاله نشان میدهد سیاسظظتهای
اعمالی نرامپ به شدت سهم بازارهای نفت ایران را کظظاهش داده اسظظت .در ایظظت راسظظتا،
فرصتهای صادرات نفت خام برای عراق ،آمریرا ،روسیه و عربستان به مشظظتریان ایظظران
منجر به افزایش سهم بازار ایت کشورها گردیده است .بازگشت سهم صادرات نفت خام
ایران به آسیا و اروپا بظظا متزلظظز شظظدن نوافظ برجظظام ،موجظظب از دسظظت رفظظتت بازارهظظای
صادرانی نفت خام کشور گردیده است .همچنیت نوافظ اخیظظر کشظظورهای عیظظو و یظظر
عیو اوپک در مورد کاهش حجم نولید نفت ،کمک شایانی بظظه گسظظترش نولیظظد نفظظت
شیل آمریرا و بازارهای صادرانی ایت کشور نموده است.
واژگان کلیدی :نفت ایران ،راهبرد نرامپ ،برجام ،اوپک ،قانون ضد نراست
 . 1استادیار گروه مدیریت و اقتصاد انرژی دانشگاه صنعت نفت ،نهران ،ایران (نویسنده مسئو ) srazavi@put.ac.ir
 .2عیو هیئت علمی گروه اقتصاد و بانرداری اسالمی دانشگاه خوارزمی ،نهران ،ایران mnasr121@gmail.com
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مقدمه
نرر به اینره درآمدهای نفتی سهم باالیی در نولید ناخالص داخلی ایران دارند و بودجه
دولت وابستگی قابل نوجهی به درآمدهای نفتی دارد ،لذا هرگونه نوسان در قیمتهای جهانی
نفت ،اختالالت شدیدی در برنامههای نوسعه و برنامههای ساالنه ایت کشور به وجود میآورد .از
آنجا که قیمت نفت کشور ارنباط ننگاننگی با قیمت نفت خام شاخص بازار اروپا و آمریرا در
بازارهای مدیترانه و شما

رب اروپا دارد و سیاستهای نرامپ در حوزه نفت و گاز ،از طری

گسترش نولید نفت و گاز و نصاحب سهم بازار نفت کشورهای عیو اوپک بویژه بازارهای
صادرانی ایران از یک سو و اعما سیاستهای ننریم سطح قیمت نفت خام شاخص آمریرا
(وست نگزاس اینترمدیت) از سوی دیگر ،بازار نفت و درآمدهای نفتی کشور را متمثر میسازد.
لذا نامیت امنیت بازارهای نفتی کشور در مقابل اختالالت احتمالی ناشی از راهبردهای نرامپ
جهت سهم بیشتر در بازار آسیا بسیار با اهمیت میباشد .نرامپ با نوجه به برنامه آمریرا مبنی بر
افزایش صادرات نفت خام درصدد کسب سهم بازار ایران بوده و با ارسا محمولههای نفت خام
آمریرا به هند ،کره جنوبی ،یت و ژاپت طی یرسا گذشته بدنبا افزایش سهم بازار خود در
آسیا بوده است .با عنایت به موارد پیشگفته ،شناخت ساز و کار اثرگذاری راهبردهای نرامپ
در حوزه انرژی بر بازار نفت مینواند ناثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را نعدیل ساخته و
نابآوری اقتصاد ملی را افزایش دهد.
بیان مسئله
امروزه نفت بعنوان کاالیی راهبردی در صحنه بیتالملل مطرح است .کشورهای نوسعه یافته
و نوظهور برای حفس و افزایش رشد اقتصادی خود ،نیازمند نفت با قیمتهای مطلوب میباشند.
نشریل شرکتهای ندملیتی نفتی از سالیان پیش اقدامی در نقابل با نجارت آزاد بوده است.
همچنیت با نغییر هره سیاسی جهان ،ابزارها و سازمانهای نوینی شرل گرفتهاند نا ایت هدف
محق شود .برای مقابله با انحادیه کشورهای صادرکننده نفت عیو اوپک ،آژانس بیتالمللی
انرژی نشریل شده است نا با بهرهگیری از روشهای نویت مانند ایجاد بورسهای نفتی (لندن،
نیویورک) میلیاردها دالر سود بابت انجام معامالت کا ذی به جیب شرکتهای نفتی ایت
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کشورها سرازیر شود .همچنیت با همیت رویررد ،موسسات ،شرکتها و نهادهای مختلف مانند
موسسه همراریهای اقتصادی شرل گرفته و فعالیت مینمایند .کشورهایی که در کنتر اقتصاد
جهانی نقشی به عهده دارند ،هر اقدام خود را بر اساس ضرورتهای راهبردی ننریم میکنند.
نیت فرایندی به معنای آن است که همواره بیت اقتصاد ،امنیت و الگوهای کنش راهبردی
کشورها رابطه مستقیم و متقابل وجود دارد .بنابرایت نمینوان سیاستگذاری اقتصاد نفت را بدون
در نرر داشتت راهبردهای اقتصاد جهانی و نقش قابل نوجه بازیگری ایاالت متحده آمریرا در
سطح بازارهای جهان نحلیل نمود .برخی از مهمنریت مؤلفههای برنامه حوزه انرژی آمریرا
عبارنند از :استقال انرژی ،نوسعه نولید نفت و گاز در مناط قطبی و فالت قاره ،مخالفت با
سیاستهای اجباری کنتر انتشار کربت و ارائه مشوقهای مالیانی برای نولید انرژی .راهبردهای
دولت آمریرا در حوزه انرژی به عنوان بزرگتریت مصرفکننده نفت جهان و همچنیت
نولیدکننده برنر نفت ،ناثیر بسزایی در صحنه بازار بیتالمللی انرژی دارد .از سویی دیگر کاهش
وابستگی کشور آمریرا به منابع واردانی با نوجه به نوسعه اخیر ایت کشور در زمینه نولید نفت و
گاز شیل 1و نمکید سیاستهای جمهوریخواهان بویژه نرامپ بر سیاست استقال انرژی و عدم
نوجه جدی به مسائل زیستمحیطی موجب گردیده است صنعت نفت آمریرا در ایت دوره رشد
قابل نوجهی را نجربه نماید .عالوه بر اینها از آنجا که آمریرا نیروی متعاد کننده نهادهای
اقتصاد جهانی است ،لذا از قابلیت الزم برای هماهنگسازی موضوعات مربوط به نفت ،اقتصاد،
امنیت و قدرت راهبردی کشورهای منطقهای برخوردار است.
پرسش نحقی  :سیاستهای انرژی نرامپ ه نمثیری بر امنیت بازارهای نفت ایران گذاشته
است
فرضیه نحقی  :سیاستهای انخاذ شده نرامپ موجب افزایش اثرگذاری راهبردهای دولت
آمریرا بر حوزه انرژیهای فسیلی ایران و کاهش سهم بازار ایران میگردد.
روش نحقی  :روش پژوهش در ایت نوشتار کیفی با رویررد نوصیفی نحلیلی است .روش
گردآوری دادهها ،کتابخانهای و با رجوع مستقیم به کتب ،مقاالت و منابع اینترنتی است.

پیشینه نحقی  :آثار موجود در حوزه موضوعی ایت پژوهش دارای پراکندگی و عدم انسجام
بسیاری است و بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجام شده در رابطه با راهبردهای دولت آمریرا در
1. Shale Oil Extraction
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حوزه انرژی ننها با برآورد یک یا دو شاخص اقتصادی انجام گردیده است و هیچ کدام از آنها،
کانا های اثرگذاری راهبردهای نرامپ را کانالیزه ننمودهاند.
کوردن 1و همراران ( )2018در مقالهای با عنوان «پیامدهای اقتصادی آقای نرامپ»؛ با
استفاده از روش نحلیلی نوصیفی و بررسی دو سیاست بزرگ اقتصادی ،با نوجه به افزایش
کسری بودجه با کاهش نرخ مالیات و افزایش حمایت از کشورهای دارای نقض نجاری در
ایاالت متحده ،نتیجه میگیرد که ایت سیاستها موجب کسری نراز نجاری خواهد شد و
سیاست حمایت نرامپ موجب آسیب به ایاالت متحده و آسیبهای جهانی خواهد شد.
نولسون 2و همراران ( )2017در مقالهای با عنوان «پاسخهای سیاستی در دوره دولت نرامپ
به میزان مواجهه با ریسک اقتصادی»؛ به بررسی نمثیر سیاستهای نرامپ بر اشتغا و رشد
اقتصادی و ریسکهای ناشی از آن میپردازد .نتایج ایت مطالعه نشان میدهد که ایت سیاستها
از طری افزایش نوسانات بازار کار افزایش یافته است .نتایج ایت مطالعه نشان میدهد که
سیاستهای انخاذی دولت کنونی آمریرا با نوجه به عدم حمایت از بیمه بیراری و نممیت
اجتماعی نمینواند ریسک اقتصادی را کاهش دهد.
کلیاس 3و همراران ( ،)2013در مطالعه خود بر مبنای اثر فعالیتهای نروریستی و جنگ بر
قیمت نفت ،به بررسی اثرات جنگ و نروریسم در کواریانس بیت شاخص قیمت نفت و بازار
سهام عمده در آمریرا و اروپا با استفاده از یک مد

یرخطی از نوع گارچ پرداختهاند .نتایج

ایت نحقی نشان میدهد که فعالیتهای نروریستی و جنگ معموال از ناحیه عرضه نفت،
موجبات افزایش ریسک نولید و در نهایت نوسانات قیمتی میگردد.
اسالمی و همراران ( )1397در مقالهای با عنوان «ژئواکونومی نویت انرژی و پیامدهای آن
برای امنیت انرژی جهان»؛ انرژی را یری از مهمتریت پیشرانهای نوسعه اقتصادی معرفی
مینماید .ایت مقاله با روش نوصیفی در عرصه مناسبات و رقابتهای جهانی ،برخورداری از
منابع انرژی را ابزار قدرت بحساب میآورد .نتایج ایت نحقی نشان میدهد کاهش نغییرات
نامطلوب آب و هوایی ،افزایش نولید نفت و گاز شیل و حرکت ندریجی بیتالمللی شدن بازار
گاز طبیعی ،فرصتهایی را برای نامیت امنیت انرژی در سمت نقاضا ایجاد کرده است.
1. Corden
2. Tolson
3. Kollias
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شالباف ( )1395در مقالهای با عنوان «نغییر اهمیت راهبردی منابع نفتی و پیامدهای آن از نرر
سیاستگذاری»؛ با استفاده از روش نوصیفی نحلیلی بر ایت باور است که اهمیت راهبردی منابع
نفتی در سطح جهانی و داخلی کاهش یافته است و به ایت نرنیب نفت دیگر کاالیی به اندازه
گذشته مهم نیست .افزایش مقاومت اقتصاد ملی و جهانی نسبت به نغییرات عرضه نفت ایران از
نشانههای ایت نحو است .نتایج ایت ایت نحقی نشان میدهد نحو مهم افزایش خطر ،کاهش
یرمنترره نقاضای نفت است ،خطری که سایه آن همواره در سا های اخیر در ایت صنعت
احساس شده است .در واقع نگرانی از امنیت عرضه در دهههای اخیر کمرنگ و نگرانی از امنیت
نقاضا برجسته شده است.
رضوی و همراران ( ،)1395در مقالهای با عنوان «بررسی ناثیر سیاستهای پولی آمریرا بر
قیمت نفت خامهای شاخص در کوناهمدت» ،به بررسی ناثیرات سیاستهای پولی آمریرا بر
قیمت نفت خامهای شاخص پرداختهاند .بدیت صورت که در کوناهمدت با نغییر در نرخ بهره
آمریرا ،در اثر سیاستهای پولی ،جریان نقدینگی بیت بازارهای مالی (پولی ،اوراق قرضه و
سرمایه) و بازار نفت ،قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف مینماید .آنها همچنیت
به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با نوجه به روابط بیت بازارهای مذکور
در کوناهمدت که بطور عمده ناشی از سیاستهای پولی است ،پرداختهاند.
چارچوب نظری
سیاستگذاری اقتصاد سیاسی نفت در سطح بیتالمللی به گونهای است که سیاستهای
راهبردی و اقدامانی همانند نحریم ،موازنه درآمدهای ناشی از فروش نفت و رشد اقتصادی
کشورهای صادر کننده نفت بر اساس ضرورتهای نرام جهانی شرل میگیرد؛ نیت فرایندی
به مثابه آن است که قیمت نفت بر اساس ضرورتها و نشانههای اقتصاد جهانی مورد ارزیابی
قرار گیرد و اینگونه نشانهها به ایت مفهوم است که نفت در زمره کاالهای راهبردی اقتصاد
جهانی و همچنیت بازار جهانی کاال قرار دارد .سیاستگذاری اقتصاد نفتی ،آثار خود را در
حوزههای مختلف اقتصادی به جا میگذارد.
از منرر برخی از نرریهپردازان روابط و امنیت بیتالملل ،اقتصاد جهانی نابعی از ضرورتهای
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امنیت ملی قدرتهای بزرگ و نیازهای سیاست بیتالملل است .در ایت زمینه نمرکز
نرریهپردازانی نریر کار بر اقتصاد سیاسی نفت بوده و هرگونه بحران ،نروریسم ،شورشگری و
منازعات منطقهای را ناشی از ناکارآمدی دولت نفتی و نیاز نرام جهانی به اقتصاد نفتی میداند.
نری لیت کار  1نالش دارد نا رابطهای ساختارمند بیت اقتصاد ،سیاست و امنیت جهانی ایجاد کند.
روندهای موجود اقتصاد جهانی معطوف به فرایندی است که بر اساس آن هر بحران منطقهای
مینواند بر معادله بازارهای جهانی ناثیرگذار باشد (کار .)14 :1390 ،
برنامهریزی اقتصادی سیاسی نفت در نفرر راهبردی آمریرا بر اساس رویررد نحلیل
سیستمیک انجام میگیرد .نحلیل سیستمها برای نشریح نوسعه و استفاده از مد های کمی برای
نصمیمسازی استفاده میشود .البته سیستمها به شرلی پویا و دائمی در حا نغییر هستند و
بازیگران مختلفی در هر سیستم به ایفای نقش میپردازند .بنابرایت ،سیاستگذاری اقتصاد سیاسی
نفت نیز نابعی از شاخصهای نگرش سیستمیک نلقی میشود (شافریتز و دیگران.2)2012 ،
از نرر ابینگر ( 3 ،)2007شاخصهای نشریل دهنده اقتصاد سیاسی انرژی بیانگر آن است که
همواره موضوع نفت و انرژی از عوامل ناثیرگذار بر اقتصاد جهانی ،منطقهای و ملی نلقی
میشود .امنیت انرژی یری از شاخصهای اصلی اقتصاد و سیاست بیتالملل محسوب میشود.
فرایند برنامهریزی بازیگران مسلط در نرام جهانی به گونهای شرل گرفته است که به موجب
آن ،امنیت انرژی از قابلیت الزم برای اثربخشی بر نحوه رفتار سیاسی و اقتصاد کشورها بویژه
قدرتهای بزرگ برخوردار است .لذا سیاستهای نرامپ که در حوزه انرژی اجرا میشود را
مینوان به عنوان بخشی از نگرش نراممند به اقتصاد سیاسی نفت دانست .ضرورت کنتر منابع
ایجاب میکند که نیت بازیگرانی بتوانند از ابزار انرژی برای کنتر سیاست و امنیت بیتالملل
استفاده کنند (مصلی نژاد.)145 :1391 ،
نظریههایی که بر مولفههای اقتصادی متمرکز اند
به طور کلی مینوان از دو گروه از نرریههای نحلیل وضعیت بازار نفت و نحلیل راهبردهای
نرامپ نام برد :او نرریههایی که نمرکز آنها بر روی اوپک است و دوم نرریههایی که مسائل
1. Terry Lynn Carl
2. Shafritz et al
3. Abinger
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بازار را بر اساس نوسعه بورسهای نفتی نوضیح میدهند.
گروه او شامل مطالعات اقتصاددانان در دهه 1970میشود که مد های الگوسازی رفتار
اقتصادی اوپک از جمله رفتار اوپک به عنوان کارنل را بررسی کردهاند .بیشتر مطالعات در ایت
دوره بر مبنای کارنل بودن اوپک شرل گرفت .آنها در مد های خود نقش اوپک را
قیمتگذار نعریف مینمودند و بازار نفت خام در قالب بازار انحصاری یا انحصار ندجانبه
بدیت صورت که همزمان با فرض کارنل بودن اوپک به عنوان قیمتگذار بوده و کشورهای
یراوپک در بازارهای رقابتی در نرر گرفته میشدند.

ساالنت ( 1)1976بازار نفت را به دو حوزه اوپک و یر اوپک نفریک کرد ،بدیت صورت
که اوپک را به شرل کارنل و کشورهای یراوپک را در ار وب بازار رقابتی در نرر گرفته
است و نولید کشورهای یراوپک را وابسته به حجم سرمایهگذاری میداند و نتیجه میگیرد که
نرخ بهره در میزان استخراج ذخایر نفت خام ،اثر نعییت کنندهای دارد .از یک سو اوپک سطح
قیمت را با نوجه به عرضه و هزینههای نولید یراوپک نعییت کرده و از سوی دیگر کشورهای
نولیدکننده یراوپک نا جایی نولید میکنند که هزینه نهایی کوناهمدت نولید با سطح قیمت
اعالم نشده از سوی اوپک برابر شود .وی در مطالعه خود اوپک را یک کارنل قیمتگذار در
نررگرفته که در بازار یررقابتی درصدد است نا سود خود را حداکثر نماید (خلعتبری:1373 ،
 .)57پیندایک ( 2)1978با برآورد نابع نقاضای اوپک ،مسیرهای قیمتی را در دو حالت رقابتی و
انحصاری بدست آورده و سپس نشان داده است که مسیر قیمت نفت در شرایط رقابتی نسبت به
نغییرات نرخ بهره حساس است .با افزایش نرخ بهره ،شیب مسیر قیمتی افزایش یافته ،قیمت اولیه
ذخایر کاهش یافته و در نتیجه زمان پایان ذخایر سریعتر شروع میشود؛ در حالی که در شرایط
انحصاری ،با افزایش نرخ بهره انحراف خیلی کمی در انتقا مسیر قیمت به وجود آمده و قیمت
اولیه انحصاری افزایش یافته که نغییرات آن خیلی جزئی و محدود است .گیلبرت)1987( 3
فرض کرده است که مسئله کارنل ،انتخاب نوالی نولیدی بوده که با در نرر گرفتت پاسخ
بنگاههای رقابتی (گروه حاشیهای) نسبت به قیمت اعالم شده از سوی کارنل ،منافع آن را به
حداکثر میرساند .وی الگوی ساختار نعادلی را در نرر گرفته که در آن کارنل مانند نولید
1. Salant
2. Pindyck
3. Gilbert
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کننده رهبر در الگوی استاکلبرگ عمل میکند .گیلبرت نیز مثل ساالنت بر ایت باور است که
اوپک نقش رهبری قیمت استاکلبرگ را در بازار نفت ایفا کرده و سپس نولید کنندگان
یراوپک با نوجه به قیمت نعییت شده از سوی اوپک ،سود خود را حداکثر میکنند .نولید
کنندگان اوپک نیز با لحاظ کردن اختالف بیت نقاضای جهانی نفت خام از نولید کشورهای یر
اوپک ،میزان استخراج نفت خود را در سطحی قرار میدهد که کل نولید آنها از ظرفیت قابل
بهرهبرداری بیشتر نگردد (خلعتبری .)1373 ،آدلمت نیز مانند گریفیت و نیسلون ،1عربستان را عامل
اصلی نعییت قیمت سبد نفتی اوپک میداند و معتقد است دلیل ایت امر ،ضعف کارنل ندجانبه
اوپک به علت اختالفات سیاسی و عدم نجانس اقتصادی اعیای اوپک میباشد .آدلمت رفتار
واقعی اوپک را در ار وب کارنلی نوصیف میکند که بسته به موقعیت بازار ،بیت دو مد
بنگاه مسلط (مد گیلبرت) و سهمیهبندی بازار (آدلمت) ،نغییر رویه میدهد (آدلمت1980 ،
 2.)120:مبرو 3نیز درباره قدرت اوپک خوشبیت است و پیشنهاد میکند اوپک مجدد ًا در
راستای کنتر قیمتها گام بردارد .وی فقدان سیاست قیمتگذاری در اوپک را به عنوان دلیل
از دست دادن کنتر بازار عنوان میکند .مبرو نیز مانند آدلمت نولید را یک ابزار برای ننریم
قیمت بازار میداند .به اعتقاد وی اوپک مینواند با ایجاد ارنباط بیت سطح نولید خود و قیمت
نفت برنت یا  WTIکنتر بازار را بدست گیرد (مبرو. )67 :1998 ،
نرریات اقتصادی فوق را از رویررد دیگر ،مینوان به صورت ذیل جمعبندی نمود (کافمت،
4

.)2010

عوامل بنیادی
بطور کلی مینوان گفت که عوامل بنیادی ناثیرگذار بر بازار ،عواملی را شامل میگردند که
ریشه در صنعت نفت داشته و بطور مستقیم مرنبط با مسایل بازار نفت باشد و در نهایت عرضه و
نقاضای نفت را نحت ناثیر قرار دهند .ایت عوامل به طور کلی بدیت شرح میباشند :وضعیت
نقاضای جهانی نفت خام ،نغییرات و اختالالت در عرضه جهانی نفت خام ،وضعیت رشد
اقتصادی ،ظرفیت مازاد نولید و  . ...همان طور که مالحره میگردد ،متغیرهای متفاونی را
1. Griffin & Neilson
2. Adelman
3. Mabro
4. Kaufmann
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مینوان بعنوان عوامل بنیادی اثرگذار بر قیمتهای نفت خام عنوان کرد .به طور کلی مینوان
گفت که ایت عوامل به نوعی مینوانند منجر به بروز اختال در روند عادی عرضه و یا نقاضای
نفت خام گردیده و از ایت طری بر قیمتهای نفت خام اثرگذار باشند .به طور مثا هر عاملی
که منجر به کاهش عرضه نفت خامهای نرش گردد ،نریر کاهش سقف نولید اعیای اوپک
که بخش عمدهای از نفت خامهای نرش نوسط اعیای ایت سازمان نولید میشود ،منجر به
افزایش قیمت ایت نفت خامها و یا کاهش اختالف قیمت بیت آنها و نفت خامهای شیریت
میگردد و برعرس .باال بودن سطح ذخیرهسازیها منجر به عدم نمایل به خرید بیشتر و در نتیجه
سطح قیمت پائیتنر میگردد .را که در ایت حالت ،خرید نفت خام نوسط مصرف کنندگان ،به
حالتی اختیاری نبدیل میشود ،در حالیره در وضعیت پاییت بودن سطح ذخیرهسازیها ،خرید
برای خریداران به حالتی اجباری نبدیل شده که ایت به معنی نقاضای بالقوه بیشتر و قیمتهای
باالنر است .بدیهی است که ایت عوامل دارای اثرات یرسان و مشابه نبوده و متناسب با نقش
خود از ضریب ناثیرگذاری متفاونی نیز برخوردارند .به عبارت دیگر برخی از عوامل یاد شده
نریر نغییرات در عرضه و نقاضا و رشد اقتصادی را مینوان جزء عوامل اصلی و برخی دیگر را
در زمره عوامل فرعی قلمداد نمود.
عوامل غیربنیادی
عوامل یربنیادی موثر در بازار نفت به عواملی انالق میگردند که در عمل ،منشا و بروز
آنها خارج از صنعت نفت بوده اما به نناسب شرایط مینوانند بر قیمتهای نفت خام حتی گاه
بیش از عوامل بنیادی نیز اثرگذار باشند .از جمله مینوان ایت موارد را ذکر نمود :اقدامات
سفتهبازی برای کسب سود بیشتر در بازارهای نفتی بورس ،نغییرات در نرخ نسعیر ،وضعیت
بورس سایر کاالها و بروز اعتصاب ،جنگ و یره که موجب اختالالت در عرضه نفت
میگردند.
با نوجه به مجموعه عوامل یاد شده مالحره میگردد که عوامل بسیاری را مینوان در بازار
نفت خام موثر دانست ،در حالیره نیت وضعیتی معموال در مورد کاالهای دیگر مشاهده
نمیگردد .ایت وضعیت از آنجا نشمت میگیرد که بطور کلی و بر اساس نرریه کالسیک بازار،
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قیمت یک کاال در بازار رقابت کامل یعنی در حالتی که اطالعات کامل از مقدار دقی و زمان
نولید کاال در بازار وجود داشته و عرضه کنندگان و نقاضا کنندگان متعدد مانع از بروز
اختالالت قیمتی میگردند ،با نوجه به هزینههای نهایی نولید آن کاال و در حالت نعاد عرضه و
نقاضا برای آن ،نعییت میگردد (پیندایک.)1987 ،
در مجموع ،راهبرد سیاستمداران امریرا برای نحق اهداف ایت کشور در بازار نفت در
دهه گذشته ،بیشتر از طری عوامل یر بنیادیت نریر بورسهای نفتی بوده است نا عوامل بنیادیت؛
آنها با نحت ناثیر قرار دادن بازارهای سرمایه ،بازار نفت را کنتر و اهداف خود را در بازار نفت
محق میسازند .ایت در حالی است که راهبرد نرامپ ،مقابله با اوپک (به عنوان سازمانی برای
ننریم بازار نفت) بوده و به نرر میرسد کارایی سازمان مذکور نیز در ایت دوره زمانی برای
ننریم بازار نفت نا حدودی کاهش یافته است .در ایت مقاله با استفاده از رویررد کار که مبتنی
بر نرکیب مولفههای اقتصادی و سیاسی میباشد ،کانا های اثرگذاری راهبردهای نرامپ در
حوزه انرژی بر بازار نفت ایران بررسی میشود .بر اساس مفاهیم ذکر شده ،مولفههای اقتصادی
مربوط به حوزه عرضه و نقاضای نفت در ار وب عوامل بنیادیت و مسائل سیاسی در حوزه
عوامل یر بنیادیت مورد نجزیه نحلیل قرار میگیرد که در ایت صورت مینوان نرکیب عوامل
بنیادیت و یر بنیادیت (ارنباط عوامل سیاسی و اقتصادی) در نحلیل کانا ها مورد بررسی قرار
گرفته است.
الف -سیاستهای انرژی ترامپ

نرامپ که در زمره جمهوریخواهان قرار دارد نوجه ندانی به مسائل زیستمحیطی نداشته
و به جای آن ،بر سیاست استقال انرژی نمکید دارند .یری از مهمنریت اسنادی که مینواند
دیدگاه جمهوریخواهان را در ارنباط با مسائل حوزه انرژی مشخص سازد ،برنامهای است که
ایت حزب در جریان انتخابات ریاست جمهوری سا  2012ارائه نموده است .برخی از مفاد ایت
برنامه ،مهمنریت مؤلفههایی را که حزب جمهوریخواه در حوزه انرژی عنوان نموده ،عبارنست
از:
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* استقال انرژی؛
* نوسعه نولید نفت و گاز در مناط قطبی و فالت قاره؛
* مخالفت با سیاستهای اجباری کنتر انتشار کربت؛
* ارائه مشوقهای مالیانی برای نولید انرژی.
ب -بازارهای نفت خام ایران

بازارهای نفت خام ایران به سه گروه اصلی نقسیم میگردد :بازار آسیا ،مدیترانه و شما
رب اروپا .مهمتریت بازار مشتریان آسیایی ایران عبارنند از :یت ،هند و کره جنوبی .کشورهای
یونان ،اسپانیا ،نرکیه و ایتالیا از مشتریان بازار مدیترانه کشور میباشند .بازار شما

رب اروپا نیز

شامل هلند و فرانسه است .میزان صادرات نفت و میعانات نفتی ایران در سا ( 2017قبل از وضع
مجدد نحریمهای نفتی نوسط نرامپ) به طور متوسط 2/5میلیون بشره در روز بود که ایت حدود
 200هزار بشره بیشتر از میانگیت سا  2016است .در سا  2017یت و هند حدود  43درصد از
کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند و نرکیه و کره جنوبی در طو ایت سا حجم
قابل نوجهی را به خود اختصاص دادهاند .شرل ( )1سهم بازارهای نفت ایران را به نفریک
کشورها نشان میدهد.

شکل  -1بازارهای صادرات نفت خام ایران به تفکیک کشور در سال 2017
منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا
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صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ژوئت سا  2018به حدود  2/7میلیون بشره
در روز رسید که ایت میزان حدود  300هزار بشره در روز بیشتر از میانگیت هار ماه او ایت
سا (قبل از اعالم نحریمهای ماه مه) است .ایت در صورنی است در ماه سپتامبر صادرات نفت
خام و میعانات گازی ایران به  1/9میلیون بشره در روز کاهش یافت .ایت روند نزولی صادرات
نفت در سا های  2018و  2019ادامه یافت به طوری که رقم آن به پاییتنریت سطح خود رسیده
است (آرگوس.)2019 ،
پ -کانالهای اثرگذاری برنامههای انرژی ترامپ بر بازار نفت ایران
بررسی وضعیت تولید و چشمانداز صادرات نفت خام ایران ناشی از تأثیرات خروج
آمریکا از برجام در اوریل 2018

با نوجه به خروج نرامپ از برجام و برگشت وضعیت ایران به حالت قبل از برجام ،میزان
صادرات نفت کشور به کمتر از میزان قبل از مذاکرات هستهای برگشته و امنیت بازارهای نفت
ایران را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است .نحریمهای اعمالی در ار وب عوامل یر
بنیادیت امنیت بازار نفت را نحت ناثیر قرار میدهد .همانطور که در نمودار یک مالحره
میگردد ،صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور بعد از اعما نحریم مجدد ،افت قابل
مالحرهای را نجربه نموده است .مهمتریت مشتریان نفتی ایران یت و نرکیه و در میعانات گازی
کره جنوبی در آوریل  2019بودهاند.

نمودار  -1روند تغییر میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در مناطق مختلف جهان
منبع :آرگوس
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از زمان عدم نمدید معافیت شش ماهه خرید نفت ایران به مشتریان نوسط دونالد نرامپ با
هدف حذف نفت خام ایران از بازار ،انترارات متفاونی در بازار شرل گرفته است .برایان هوک
نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایاالت متحده در امور ایران ،نمثیر ایت اقدام آمریرا بر
قیمتهای جهانی نفت را اندک خواند .وی در آستانه سالگرد خروج کشور از برجام ،وضعیت
بازار نفت را دارای ثبات و میزان عرضه مطلوب ارزیابی نمود که بخشی از ایت عرضه نفت را
آمریرا نامیت مینماید .در نتیجه قیمت نفت خامهای شاخص نریر برنت واکنش کمتری نسبت
به نحریم نفتی ایران داده است .در ایت ارنباط انترار میرود ،همپیمانان آمریرا نریر عربستان و
امارات متحده عربی کاهش میزان نفت خام ایران را جبران کنند اما زمان آن هنوز نامشخص
است .الزم به ذکر است ،بر اساس برآورد اداره اطالعات انرژی آمریرا در گزارش ماهانه
شمانداز انرژی ماه مه ،عربستان سعودی ،امارات ،کویت و روسیه در جبران کمبود نفت ایران،
حجم نولید نفتخام خود را افزایش خواهند داد .ضمت اینره ایاالت متحده آمریرا نیز حجم
نولید نفت خود را طی سا  2020به رکورد  13/38میلیون بشره در روز خواهد رساند )پالنس،
 .)2019بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریرا  ،1مقدار متوسط نولید جهانی نفت خام
به استثنای ایران ،در فوریه -مارس سا 2019را  94/5میلیون بشره و مصرف را  97میلیون بشره
در روز برآورد کرده است .مقدار کمبود  700هزار بشره بیشتر از گزارش قبلی ایت اداره در دو
ماهه دسامبر -ژانویه است (آرگوس  12،آوریل) .جدو ( )1نمثیر نحریم ایران بر بازار نفت را
نشان میدهد و با نوجه به برنامه کاهش نولید کشورهای اوپک و همپیمانانشان و اختالالت
عرضه در ونزوئال و نحریمهای آمریرا بر شرکت دولتی نفت ایت کشور را از دیگر دالئل
کمبود عرضه نفت در بازار میداند.

1. EIA
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جدول  -1تأثیر کمبود نفت ایران بر بازار جهانی
میلیون بشره در روز
عرضه
نقاضا
عرضه نفت ایران
نقاضای نفت ایران
عرضه و نقاضای جهانی (منهای ایران)
عرضه
نقاضا
عرضه منهای نقاضا
نغییر خالص در ذخایر
ذخایر (OECDم ب)
ظرفیت نولید مازاد اوپک

نراز جهانی نفت
فوریه
100/3
101/8
3/6
2/0

مارس
100/1
100/8
3/5
2/0

متوسط فوریه/مارس
100/2
101/3
3/6
2/0

94/7
97/6
-2/9
1/5
2847
1/9

94/4
96/4
-2/0
0/7
2829
2/2

94/5
97
2/4
1/1
2838
2/1

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

سیاستهای نرامپ که منطب با سیاست حزب جمهوریخواه آمریرا میباشد و سهامداری
آنها در شرکتهای نفتی و منافع نهایی دولت امریرا از معامالت نفتی و نرامی با کشورهای
نولیدکننده نفت خام در منطقه ،گسترش نولید نفت و گاز ایت کشور و همچنیت افزایش
صادرات آنها به بازارهای بیتالمللی را به دنبا دارد .در مقابل ،کشورهای عیو اوپک از
نوامبر  2016در جهت نعاد در بازار و نثبیت قیمتها نولید خود را کاهش دادند ایت در
حالی است که امریرا نیز از فرصت پیش آمده استفاده نموده و بازارهای کشورهای عیو
اوپک در آسیا نریر یت ،هند ،ژاپت و کره جنوبی را مورد هدف خود قرار داده است .البته
ایت کشور نفت شیل (نایت اویل -1نفت شیریت) را به مصرف داخلی میرساند و در مقابل
نفت خامهای نرش خود را به ایت کشورها صادر نموده است .همانطور که در نمودار ()2
مالحره میشود ،صادرات نفت خام آمریرا در سا  2018نسبت به سا های گذشته افزایش
قابل نوجهی داشته که با نوجه به رشد صادرات ،ایت کشور بیشتر بازارهای کشورهای عیو
اوپک را از آن خود نموده است.
1. Tight Oil
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نمودار  -2روند صادرات نفت آمریکا به بازارهای بینالمللی طی سالهای  (1920-2018واحد میلیون بشکه در روز)
منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

ذکر ایت نرته حائز اهمیت میباشد که حجم زیادی از نفت خامهای نولیدی اوپک از نوع
نفت خامهای نرش بوده که با کاهش حجم نولید نفت ایت سازمان ،مشتریان آسیایی درصدد
نممیت نفت خام نرش مورد نیاز خود از سایر کشورها نریر آمریرا میباشند .به عالوه ،فاصله
قیمتی نفت خام شاخص بازار اروپا (برنت) با نفت خام آمریرا (وست نگزاس اینترمدیت) ،نیز
باعث افزایش نمایل مشتریان آسیایی برای خرید انواع نفت خامهای آمریرا گردیده است
راکه سیستم قیمتگذاری بسیاری از اعیای اوپک نابع قیمت نفت خام برنت است .ایران در
نحریمهای اعمالی در سا  2012در حوزههای فروش نفت و بیمه محمولههای نفتی ،حوزه
بانری و مالی مورد هدف قرار گرفت و اساس ًا ار وب ایت نحریمها ،فروش نفت خام و
درآمدهای نفتی ایران را نحت ناثیر شدید قرار دادند ،بهطوری که نمرکز ایت نحریمها بر
بازدارندگی کشورهای عیو انحادیه اروپا و نیز منطقه آسیا از هرگونه خرید و فروش نفت خام
و فرآوردههای نفتی از ایران بوده است.
برخی دیگر از نحلیلگران نریر وزیر انرژی روسیه ،وضعیت بازار جهانی نفت را بسیار
شرننده و بیثبات میدانند .نحریمهای آمریرا علیه ایران بیثبانی و ناامنی گستردهای به
بازارهای جهانی نحمیل کرده است .کاهش میزان ذخیرهسازیها به میانگیت  5ساله و همچنیت
افزایش بهای جهانی نفت نا یک سطح مطلوب ،نوازن مجددی را در بازار طی دو سا اخیر به
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وجود آورد اما در شرایط فعلی بهدلیل موقعیت ایران ،بازار نفت بسیار متزلز و شرننده میباشد.
با اینره سرمایهگذاریهای جهانی به صنعت نفت بازگشته اما هنوز برخی کشورها نتوانستهاند به
سطح نولید قبلی بازگردند؛ در ایت مورد مینوان بطور خاص از کشور ونزوئال نام برد .با نوجه به
نامشخص بودن گونگی عملررد مشتریان نفت ایران در شرایط نحریم (که روزانه  2میلیون
نفت از ایت کشور خریداری میکردند) ،وضعیت بازار جهانی نفت در حا حاضر درگیر ناامنی
و بیثبانی شدیدی میباشد .با نحریمهای آمریرا علیه ایران از ماه نوامبر ،برخی کشورها نریر
کره جنوبی و ژاپت با هدف هماهنگی با نحریمهای مذکور ،حجم برداشت نفت خام ایران را
کاهش دادهاند اما یت اعالم کرده است که همچنان به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد (جی
بی سی .)2019 ،بنابرایت مینوان دو محدودیت ذیل را برای نولید و صادرات نفت کشورمان در
نرر گرفت:
الف -اعمال محدودیت برای صادرات نفت ایران به آسیا

یت بزرگتریت مشتری سنتی نفتی ایران در ایت بازار بوده که در نالش برای دور زدن بخشی
از نحریمهای آمریرا علیه ایران است .یری از انگیزههای یت برای دور زدن نحریمها،
اختالفات نجاری آمریرا و ایت کشور میباشد .رئیس بخش امنیت انرژی شورای مشورنی
روابط خارجی آمریرا در مورد نحریم آمریرا و نقش یت میگوید که ینیها در نحریم
آمریرا علیه ایران همراری نخواهند کرد ،مگر اینره دولت نرامپ به آنها امتیاز ویژهای بدهد.
جنگ نجاری فعلی ما بیت دو کشور مینواند بستر ایت امتیاز باشد .اختالف آمریرا و یت در
مورد نرخ نعرفه بر فوالد و آلومینیوم ،گفتگوها در مورد خلع سالح هستهای کره شمالی و
اختالف در مورد کنتر دریای یت جنوبی ،همگی بر گونگی و میزان همراهی یت با
آمریرا در مورد نحریم ایران اثرگذار خواهند بود و وجود مسائل متعدد مابیت دو کشور ،درک
سیاست یت در همراهی با آمریرا در قبا ایران را مشرل کرده است .حجم واردات نفت خام
یت از ایران در باالنریت و کمتریت سطح خود به نرنیب حدود  874هزار بشره در روز در ماه
اوت سا  2018و  200هزار بشره در روز در اکتبر سا  2018بوده است (پالنس.)2019 ،
اعما فشارهای آمریرا از طری نحریمهای فروش نفت ایران در بازار آسیا (مهمنریت
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بازارهای آسیا ،شامل یت ،هند ،کره جنوبی و ژاپت) منجر به کاهش سهم صادرات به ایت منطقه
شده است .بازگشت نحریمها با نوجه به وجود مازاد عرضه نفت کافی در بازار ،هیچگونه اثر
بلندمدنی بر روی قیمت نفت خام نخواهد داشت؛ بلره فقط با اثر روانی کوناهمدت در بازار،
قیمت را نا حدودی افزایش میدهد .در ایت حالت ،برای مهمتریت رقبای ایران (عربستان ،روسیه،
عراق و  )...نیز که به دنبا سهم بیشتر بازار خود در آسیا میباشند ،فرصت مناسبی ایجاد خواهد
شد راکه نفت خامهای نرش بصره عراق ،اورا روسیه (نفت خام نرش روسیه) و نفت
خامهای نرش آمریرا از نفت خامهای رقیب ایران در ایت بازار میباشند .ایت فرصت برای
عربستان که جایگاه پیشیت خود را در بازار آسیا بویژه یت ندارد و در زمره همپیمانان
آمریراست ،بسیار مهم میباشد (مارکت واچ.)2019 ،
الزم به ذکر است کشورهای عیو اوپک که اخیر ًا نولید نفت خام خود را کاهش دادند،
ظرفیت جبران اختال احتمالی صادرات نفت خام ایران را خواهند داشت .یری از مهمتریت
استرانژیهای ایران برای فروش بیشتر نفت خام ،ارائه نخفیف عمدن ًا بر روی کرایه حمل به
مشتریان اسیایی میباشد و ممرت است در برخی کشورها به سهم بازار ایران کمک کند .افزایش
معامالت پایاپای و دوجانبه ،همانند نواف اخیرا با هند هم یری دیگر از برنامههای ایران است.
نمودار  -3روند تغییر میزان صادرات نفتخام ایران طی برنامه پنج ساله پنجم تاکنون (به آسیا)

منبع :نشریه میس مارس 2018
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به همیت دلیل نامیت نفت خام مورد نیاز ایت کشورها با مشخصات نفت خام ایران علیر م
نالش برخی کشورها برای جایگزیت نمودن نفت خام خود به جای نفت ایران ،ناحدودی دشوار
به نرر میرسد ،ضمت اینره ایت کشورها مبادالت نجاری وسیعی با ایران داشته که کاهش سطح
روابط نجاری متقابل از نرر اقتصادی به صرفه نخواهد بود.
ب -اعمال محدودیت برای صادرات نفت خام ایران به اروپا

اروپا حدود  30درصد از کل بازار صادرانی نفت خام ایران معاد روزانه حدود  630هزار
بشره نفت خام را نشریل میداده است که با نوجه به پایبندی بیشتر شرکتهای اروپایی به
نحریمهای وضع شده ،در حا حاضر واردات نفت آنها از کشور قطع گردیده است .بر ایت
اساس پاالیشگاههای اروپایی برای نحریمهای جدید آمریرا علیه نفت ایران ارهجویی
میکنند .خریداران اصلی نفت خام ایران در بازار اروپا با نوجه به برگشت نحریم در بخشهای
نفت ،انرژی ،کشتیرانی و بیمه مشمو ایت نحریم هستند و کشورهای عراق و عربستان در
اولویت نخست برای جایگزینی ایران در ایت بازار میباشند (پالنس.)2018 ،
کاهش صادرات نفت خام ایران به اروپا در نتیجه بازگشت نحریمها به نفع صادرکنندگان
نفت خام آمریرایی خواهد بود که در حا افزایش سهم بازارشان هستند .مهمنریت نحریمهای
حوزه نفت نوسط اروپا عبارنند از :ممنوعیت واردات از ایران (به اروپا) ،ممنوعیت خرید از ایران
(نوسط شرکتهای اروپایی) ،ممنوعیت حمل و نقل (نوسط شرکتهای اروپایی) ،ممنوعیت
نممیت مالی (نوسط شرکتهای اروپایی) و ممنوعیت بیمه (نوسط شرکتهای اروپایی) .در
شرل ( )1مینوان وضعیت نحریمهای قبل از برجام (نوسط آمریرا و اروپا) را مشاهده نمود.
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نحریم شده

نحریم نشده
منبع :جی بی سی

با خارج شدن دونالد نرامپ ،رئیس جمهور آمریرا از نواف هستهای؛ اعما محدودیت در
زمینه مبادالت شرکتها در حوزه نفت ،پتروشیمی ،سرمایهگذاری در صنایع باالدستی نفت،
بنادر ،کشتیرانی و کشتیسازی و بانک مرکزی ایران افزایش یافته است .از آنجاییکه دولتهای
اروپایی در خصوص فعالیت شرکتهای بخش خصوصی اروپایی نمینوانند مداخله نموده و به
دلیل روابط اقتصادی بسیار باالی شرکتهای اروپایی با آمریرا ،ادامه همراری با ایران شامل
اعما جریمه و نوقف فعالیت نجاری با شرکتهای آمریرایی میگردد ،لذا عمال بدون اخذ
معافیت از نحریمهای آمریرا بر شرکتهای اروپایی ،ادامه فعالیت ایت شرکتها علیر م
ناکیدات کشورهای اروپایی دور از انترار خواهد بود و امران صادرات نفت ایران به بازارهای
از دست رفته اروپا که در دوران پسابرجام ،نوفیقانی برای بازپسگیری آنها حاصل شده بود،
کاهش مییابد .همچنیت ،در صورت اعما فشار آمریرا به کشورهای اروپایی در جهت منع
انعقاد قرارداد خرید نفت از ایران ،فرصتهایی برای روسیه و عراق ایجاد خواهد شد .به عالوه
مشتریان منطقه مدیترانه گر ه به دلیل آشنایی بیشتر با ویژگی های نفت واردانی از ایران در
مراکز پاالیشی خود ،ناکنون نسبت به سایر رقبا به واردات نفت از ایران نمایل بیشتری از خود
نشان دادهاند ،ولی د ار نردید در خرید نفت خام ایران هستند .در ایت راستا همچنیت برخی از
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شرکتهای نفتی خارجی نریر شرکت ملی نفت یت 1نیز با خروج شرکت اروپایی نریر شرکت
نونا که دارای قرارداد در فاز  11پارس جنوبی بود ،از ادامه همراری انصراف داد .لذا عمال
بدون اخذ معافیت از نحریمهای احتمالی آمریرا بر شرکتهای اروپایی ،ادامه فعالیت ایت
شرکت ها علیر م ناکیدات کشورهای اروپایی مبنی بر ادامه پایبندی به مفاد نواف هستهای
دور از انترار خواهد بود .البته انحادیه اروپا در راستای نسهیل روابط مالی ایران با سایر
کشورهای انحادیه اروپا ایجاد یک نرام مالی شبیه سوئیفت بر مبنای ارز یورو را در دست اقدام
دارد که ایت موضوع نیز ناکنون نوسط ایت کشورها محق نگردیده است.
سیاستهای دولت آمریکا برای مقابله با اعضای اوپک
الف -کسب سهم بازار اعضای اوپک در بازار آسیا توسط ترامپ

شرکتهای نولیدکننده نفت در آمریرا درصدد استفاده از شرایط بازار (افزایش قیمت نفت
خامهای نرش) میباشند .از دالیل انخاذ ایت نصمیم مینوان به ایت مورد اشاره نمود که نفت
خام متوسط نرش مارس 2آمریرا نحت نمثیر افزایش جذابیت صادرات آن بویژه در بازار آسیا
قرار دارد که عمدن ًا نقاضای آن به دلیل کاهش حجم نولید نفت نولیدکنندگان اوپک در
سا های  2017و  2018افزایش یافته است 3.قیمت نفت خامهای نرش علیر م داشتت
هزینههای پاالیشی باالنر نسبت به نفت خامهای شیریت افزایش یافته است .ایت امر ناشی از نواف
اخیر اعیای اوپک و سیاستهای دولت فعلی آمریرا میباشد .کاهش حجم نولید نفت
کشورهای عیو اوپک که سهم عمده آن را نفت خام نرش شرل میدهد ،افزایش قیمت ایت
نوع نفت خامها را به دنبا داشته است .از سوی دیگر سیاستهای نرامپ مبنی بر گسترش نولید
نفت شیل (نفت خام شیریت) موجب افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت نفت خامهای
شیریت گردیده است .همچنیت شرکتهای نولیدکننده در آمریرا نیز در نالش برای نخصیص
نفت خامهای شیریت در داخل و صادر نمودن نفت خامهای نرش جهت کسب سهم کشورهای
عیو اوپک در بازار آسیا میباشند (آرگوس .)2019 ،در ایت راستا ،یت ،هند و کره جنوبی از
مهمتریت بازارهای آسیا که بازار هدف اعیای اوپک نیز میباشند ،در سا  2018از بازارهای
1. CNPC
2. Mars
 . 3بیشتر نفت خامهای نولیدکنندگان اوپک از نوع نفت خامهای نرش میباشند.
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مهم صادرانی نفتی ایت کشور بودهاند که ایت امر در نمودار ( )4مشاهده میشود.

نمودار  -4میزان صادرات ماهانه نفت خام آمریکا به بازارهای مختلف در سال ( 2018واحد هزار بشکه در روز)
منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

ارزش نفت خام شاخص آمریرا نسبت به برنت در سا  2018حدود حدود دو نا شش دالر
کمتر بوده که ایت امر یری از مشوقهای مشتریان آسیایی ایران برای واردات نفت مورد نیاز
خود با نوجه به ارزانی ایت نفت خامها نسبت به نفت خامهای نولیدکنندگان اوپک آمریرا بوده
است .به عنوان نمونه شرکت نفت هندی بهارات پترولیوم 1،برای اولیت بار نفت خامهای نرش
مارس و پوزیدن 2آمریرا را طی یک مزایده خریداری نمود .شرکت هندی نفت بهارات دومیت
پاالیشگر هندی است که در راستای سیاستهای راهبردی نرامپ مبنی بر گسترش صادرات
بیشتر فرآوردههای ایت کشور ،حدود  500هزار بشره در روز (شامل نفت خامهای فوق برای
نحویل در فاصله  26سپتامبر نا  10اکتبر) را در ژانویه سا  2017از آمریرا خریداری کرد.
قیمت محمولههای نفت خام آمریرا با نوجه به قابلیت رقابتی آنها با نفت خامهای با درجه
سولفور باال در خاورمیانه کاهش یافته است .الزم به ذکر است که پاالیشگران هندی در حا
متنوعسازی واردات نفت خام با جایگزیتهای ارزانتر آن ،علیر م کاهش حجم عرضه نفت
اعیای اوپک و برخی از نولیدکنندگان یر عیو ایت سازمان و به نبع آن نقویت قیمت نفت
خام میباشند .سهم واردات هند از نفت خامهای خاورمیانه به کمتریت سطح خود از اکتبر 2015
1. BPCL
2. Poseidon
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ناکنون رسیده ،در حالی که واردات آن از آمریرای جنوبی ،آفریقا و روسیه افزایش یافته است
(رویترز.)2017 ،

1

ب -راهبرد مقابله مستقیم ترامپ با اوپک
تحریم صنعت نفت ونزوئال

نحریمهای آمریرا علیه ونزوئال نمثیر محدودی بر قیمت جهانی نفت خام گذارده است که
دلیل آن نعدیل میزان نولید و مصرف نفت خام پاالیشگاههای آمریرا میباشد .ایت در صورنی
است که پاالیشگران خلیج آمریرا که متری به واردات نفت خام از ونزوئال بودند ،به دنبا نفت
خامهای سنگیت جایگزیت مانند نفت خام کانادا میباشند .نحریم نفت خام ونزوئال موجب
کاهش اندکی در حاشیه سود پاالیشگاههایی که نفت خام مذکور را استفاده مینمودند شده
است را که ایت پاالیشگران اقدام به نممیت نفت خام مورد نیاز خود از منابع دیگر نمودهاند .البته
به نرر میرسد که اگر با ادامه روند نحریم ونزوئال ،عرضه نفت خام سنگیت به شدت کاهش
یابد ،قیمت آن با افزایش روبرو خواهد شد (اداره اطالعات انرژی آمریرا .)2019 ،البته در
صورنی که اثر ایت نحریمها طوری باشد که منجر به نوقف کامل نولید نفت خام ونزوئال گردد
در ایت صورت دیگر مشرل ،نوقف صادرات به پاالیشگاههای آمریرا نیست و مشرل بزرگتری
به عنوان عدم دسترسی سایر نقاط دنیا به نفت ونزوئال پیش میآید .در اینصورت به دلیل کمبود
عرضه ،قیمت نفت خام سنگیت به شدت افزایش خواهد یافت و حتی ایت موضوع منجر به نغییر
ساختار قیمتگذاری در حوزه نفت میگردد .اما نانچه کمبود عرضه با آزادسازی بخشی از
ذخیرهسازیهای استرانژیک آمریرا و همچنیت افزایش عرضه اوپک جبران گردد ،نغییرات
قیمت نفت خام نسبت ًا کم خواهد بود .الزم به ذکر است که در ادامه نحریم شرکت دولتی نفت
ونزوئال ،2آمریرا صادرات نفت خام ونزوئال به کشورش و همچنیت صادرات رقی کننده به
ونزوئال را ممنوع اعالم نمود.
تدوین قانون ضد تراست علیه اوپک

عدم نطبی بعیی از اعیا از جمله روسیه ،عراق و نیجریه با سیاست جدید اوپک مبنی بر
1. Reuters
(2. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA
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کاهش حجم نولید ،الش جدی بر سیاستهای نرامپ در مورد گسترش نولید نفت شیل
میباشد؛ راکه در صورت عدم کاهش نولید ایت کشورها ،بازار همچنان با مازاد عرضه نفت
همراه خواهد بود و قیمت بهینه برای اقتصاد آمریرا نممیت نخواهد گردید .در آخریت اجالس
اوپک در ویت ،اعیای اوپک بر سر کاهش نولید به میزان  812هزار بشره در روز به نواف
رسیدند ،به عالوه 9 ،کشور متحد اوپک  383هزار بشره در روز در شش ماه ابتدایی سا 2019
1

کاهش نولید دهند (پالنس.)2019 ،

در ایت راستا ،با نوجه به سیاستهای متناقض اوپک با سیاستهای آمریرا ،کمیته قیایی
مجلس نمایندگان آمریرا از دولت نرامپ درخواست نمود نا از الیحهای که به وزارت
دادگستری ایاالت متحده اجازه میدهد از اوپک بخاطر نقض قوانیت آنتینراست 2شرایت کند،
حمایت نماید .از نرر کمیته فوق ،ایت مسئله که اوپک برای رفتار ضدرقابتی خود پاسخگو
نیست ،موجب بیهوده انگاشته شدن قوانیت آنتینراست آمریرا میشود .نحلیلگران اقتصادی
نصویب ایت قانون را پاسخ منفی به «گروه نولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت» 3و به منزله یک
پیروزی دوجناحی قبل از پایان فعالیت کنگره میدانند .یادآور میشود قانون ضداوپک ،قانونی
است که به آمریرا اجازه میدهد قدرت سازمان اوپک را محدود کند و کشورهای عیو اوپک
را نحت پیگرد قرار دهد .طب ایت قانون ،ایاالت متحده مینواند اقدامات اوپک را که طب آن
سهمیههایی را برای نولیدکنندگان نعییت میکند ،مورد پیگرد و جریمه قرار دهد ،راکه به گفته
آنها ،ایت اقدامات قیمت بنزیت را برای مصرفکنندگان آمریرایی گراننر کرده است .الزم به
ذکر است که نولید نفت خام اوپک طی ماه دسامبر با کاهش  630هزار بشره در روز به 32/43
میلیون بشره در روز یعنی کمتریت میزان در شش ماه اخیر رسیده است .البته بر اساس نواف
اعیای اوپک در ویت 11 ،عیو سازمان اوپک همچنان باید به میزان  950هزار بشره در روز
4

نولید را کاهش دهند (آرگوس.)2019 ،

1. Platts
 .2در مجموعه قوانیت کسب و کار ،قانونی نحت عنوان آنتینراست وجود دارد که به موجب آن ،شرکتها موظف
می شوند رقابتی منصفانه (نتیجه ایت رقابت به نفع مشتریان است) با یردیگر داشته باشند (.)Antitrust
3. No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC (.
4. Argus
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راهبرد ترامپ در جهت تقویت روابط با عربستان برای تنظیم بازار نفت و اعمال فشار بر
ایران

با نواف اوپک و متحدانش برای کاهش  1/2میلیون بشره در روز در ناریخ  7دسامبر سا
 2018بعد از مذاکرات سخت ویت ،اعیای اوپک در انترار نوییت نرامپ بودند و در کما
ناباوری هیچ نوییتی منتشر نشد .به گفته الت والد ،1یری از مشاورن نفتی و ارشد شورای
آنالنتیک مرکز جهانی انرژی 2که در نشست اوپک شرکت کرده بود ،بسیاری از شرکت
کنندگان منترر نوییتی رعبآور از جانب نرامپ بودند ولی یزی جز سروت عاید آنها نشد
(بلومبرگ .)2018 ،طی مذاکرات در ویت ،ارنباط ناآرام عربستان سعودی و آمریرا مشهود بود.
بسیاری از ناظران اوپک متعجب بودند که آیا عربستان سعودی که به بودجه بیشتری نیاز دارد،
قادر به ایستادگی در برابر نقاضای نرامپ مبنی بر عدم کاهش میزان نولید (آن هم در شرایط
نابسامانی که اعیای کنگره آمریرا به دنبا اعما نحریمهایی بر عربستان به دلیل قتل
روزنامهنگار منتقد ایت کشور بودند) ،خواهد بود یا خیر .اما نشستهایی که وزیر انرژی عربستان
با مقامات آمریرایی قبل و بعد از نشست ویت داشت نشان دهنده ایت است که هر دو طرف در
حا مذاکره در خصوص سیاستهای نفتی هستند .دیدگاههای نرامپ از یک سو به رابطه
بلندمدت آمریرا و عربستان نحت عنوان «روابط استرانژیک» که به  85سا پیش یعنی زمان
کشف نفت در عربستان در سا  1938باز میگردد و از سوی دیگر به ضرورت سیاست
سختگیرانه دولت نرامپ بر ایران گره خورده است .نرامپ در خال نشست اوپک در  5دسامبر
نوییتی مبنی بر ضرورت ادامه نولید اوپک و عدم نمایل جهان به افزایش قیمت نفت منتشر کرد.
سروت نرامپ ممرت است به دلیل کوناه آمدن او بعد از نواف کاهش نولید اوپک باشد.
مقامات رسمی دولت نرامپ بیش از آن که نگران نمثیر فوری کاهش نولید اوپک باشند؛ نگران
موضعگیری اوپک پس از انمام دوره معافیت از نحریم خریداران نفت خام ایران در ماه مه
هستند ،زیرا در ماههای آینده بازار با ازدیاد عرضه مواجه است و کاهش نولید اوپک قادر به
افزایش شدید قیمت نفت خام نخواهد بود .در ایت زمینه نرامپ در راستای نقویت روابط کشور
خود با عربستان واردات نفت خود در سا  2018نسبت به سا  2019را افزایش داده است که
ایت مسئله در نمودار زیر مشاهده میشود.
1. Ellen R. Wald.
2. Global Energy Center - Atlantic Council.
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نمودار  -5روند واردات نفت خام آمریکا از عربستان (واحد بر حسب هزار بشکه در روز)
منبع :اداره اطالعات انرژی امریکا

در ایت ارنباط ،آمریرا و عربستان نالشهای خود را برای نشدید نحریم ایران افزایش
دادهاند .البته عربستان مخالف اعطای معافیتهای نحریمی به مشتریان ایران از سوی آمریرا
میباشد .از طرفی ،آمریرا ایت مسئله را منوط به افزایش نولید عربستان سعودی برای جبران
میزان کاهش نولید نفت ایران در بازارهای جهانی دانسته است.

تأثیر راهبرد ترامپ در حوزه انرژی بر قیمت نفت خام ایران
قیمت نفت خام ایران در بازارهای صادرانی کشور نابعی از قیمت نفت خامهای شاخص در
ایت مناط میباشد و از آنجایی که سیاستهای دولت آمریرا نریر نولید نفت شیل اثرات زیادی
بر قیمت نفت خامهای شاخص دارد ایت مسئله مینواند قیمت نفت خام ایران و به نبع آن
درآمدهای نفتی کشور را با مشرالت جدی مواجه سازد .در ایت ارنباط ،ایاالت متحده نیاز دارد
که نعاد مناسبی بیت نیاز مصرف کنندگان و نولیدکنندگان (که شامل نولیدکنندگان نفت شیل
آمریراست) برقرار کند .بنابرایت ایت نرته که آمریرا نیز منافع خودش را در برقراری یک قیمت
بهینه دارد ،بسیار حائز اهمیت میباشد.
سیاستهای دولت نرامپ در حوزه نفت و گاز به گونهای است که قیمت نفت در بازه بهینه
نوسان نماید نا نولیدکنندگان نفت شیل د ار بحران مالی نشوند .نولید نفت شیل آمریرا نابع
قیمت نفت خام شاخص ایت کشور و انترارات بازار است .در صورنی که قیمت نفت خام
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شاخص مذکور رشد یابد ،نعداد دکلهای حفاری فعا نفتی آمریرا افزایش مییابد و در نتیجه
نولید نفت شیل آن بیشتر میشود که ایت امر بر اساس مبانی نرری در قالب عوامل بنیادیت
موجب افزایش عرضه نفت شده و مجددا روند صعودی قیمت نفت را متوقف میسازد .در طی
سا هایی که قیمت نفت خام در سطح 100دالر در بشره قرار داشت با نوجه به هزینه باالی
نولید نفتهای یرمتعارف (شیل) آمریرا ،نحقی و نوسعه افزایش یافته و نهایتا هزینه نولید نفت
شیل را به  60دالر در هر بشره طی سا های  2012نا  2013کاهش دادند .در دوره زمانی سا
 2014-2015قیمت نفت افت محسوسی یافته و در فاصله قیمتی  60-70دالر در هر بشره قرار
گرفت .در همیت راستا ،هزینههای نحقی و نوسعه افزایش یافته و در نتیجه هزینه نولید نفت شیل
به حدود  50دالر در هر بشره رسید .با رشد عرضه نفت ،قیمت نفت خام روند نزولی را طی
نموده و نهایتا در ماه مه سا  2016قیمت  28دالر در هر بشره را نجربه کرد (اداره اطالعات
انرژی آمریرا .)2017 ،روند نزولی قیمت ،عاملی برای کاهش نعداد دکلهای حفاری فعا نفتی
آمریرا بوده و در نتیجه کاهش نولید نفت را به دنبا داشت .کاهش هزینه نولید نفت با نوجه به
پیشرفت نرنولوژی ،هزینه نولید نفت شیل آمریرا را در بازه  42نا  45دالر در هر بشره رسانده
است .لذا سیاست نرامپ با افزایش نولید نفت (عوامل بنیادیت) و گسترش بازارهای ایت کشور
امنیت بازار نفت ایران را مورد نهدید قرار میدهد .در نمودار ( )6روند نغییرات دکلهای
حفاری و قیمت نفت مالحره میشود.

نمودار  -6ارتباط قیمت نفت و تعداد دکلهای فعال حفاری نفت امریکا
منبع :مارکت واچ
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قیمت نفت کمتر از حدود  45دالر در هر بشره از یک سو موجب آسیب به نولیدکنندگان
نفت شیل ایاالت متحده آمریرا میگردد از سوی دیگر ،قیمت فراوردههای نفتی در سطوح پاییت
در مرکز سیاستهای دولتهای امریرا قرار دارد .سیاست آمریرا مبنی بر افزایش نولید نفت شیل
اثر برنامه نولیدکنندگان نفت اوپک برای ننریم بازار را خنثی نموده است .همانطور که در نمودار
( )7مالحره میشود در زمان اجرای سیاست کاهش نولید نفت از  33به  30میلیون بشره در روز،
نولید نفت شیل آمریرا از  8/9به  12میلیون بشره در روز در طی سا  2017نا  2018بوده و در ایت
بازه قیمت نفت در فاصله  56/82نا  72/62دالر در هر بشره نوسان داشته است.

نمودار  -7ارتباط قیمت نفت و تولید اوپک و نفت شیل طی سالهای  2017تا 2019
منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

در نیت شرایطی اجماع نولیدکنندگان عیو و یرعیو اوپک مینواند اوضاع نابسامان
نولید نفت شیل آمریرا را نا حدودی نعدیل نماید که ایت امر با نررات دونالد نرامپ در واکنش
به عربستان و اوپک در خصوص حفس قیمتها در سطوح پاییت نناقض دارد .ایت در صورنی
است که اداره اطالعات انرژی آمریرا ماه نوامبر پیشبینی نمود نولید نفت خام ایت کشور از
 10/88در سا  2018به  12/06میلیون بشره در روز در سا  2019خواهد رسید (اداره اطالعات
انرژی آمریرا.)2018 ،

1

)1. U.S. Energy Information Administration (EIA
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نتیجهگیری ،پیشنهادات و راهکارها
برنامههای نرامپ در حوزه انرژی از کانا عوامل بنیادیت و یربنیادیت ،امنیت بازارهای نفت
ایران را نحت ناثیر قرار میدهد .سیاست نرامپ مبنی بر نحریم مجدد صنعت نفت ایران در قالب
عوامل یر بنیادیت در نالش برای نوسعه بازار نفت خود و نصاحب بازارهای نفت کشور بوده
است و در ایت ارنباط در سا  2018نوانسته سهم خود را در بازارهای مهم یت و هند گسترش
دهد .همچنیت ،سیاست دولت کنونی آمریرا مبنی بر نوسعه نولید نفت شیل در قالب عوامل
بنیادیت نوانسته بازارهای بیتالمللی را متاثر و در نتیجه امنیت بازارهای نفت ایران را نحت ناثیر
قرار داده است .بدیت صورت که قیمت نفت ایران در بازارهای مدیترانه و اروپا نابع قیمت نفت
خام برنت و نفت خامهای آمریرا نابع نفت خام شاخص ایت کشور بوده و با نوجه به افزایش
نفت شیل و ارزانی آن نسبت به نفت برنت ،مشتریان کشور جذب نفت خامهای آمریرا
گردیدند .برنامه مقابله دولت فعلی آمریرا با اوپک از طری عوامل بنیادیت و یربنیادیت به نرنیب
نریر استقال انرژی و رشد نولید نفت خود ،اعما فشار و نالش برای ندویت قانون ضد نراست
و نحریم نفت ونزوئال و ایران در راستای نیعیف اوپک به عنوان یری از سازمانهای بازیگر در
بازار نفت است .به عالوه ،نحریم نفت ایران از سوی امریرا و اختالفات نجاری یت و آمریرا
پنجرهای برای صادرات نفت ایران باز نموده است .بنابرایت ،یری از مهمتریت راهبردهای نرامپ
افزایش معامالت نفتی با کشورهای نولیدکننده نفت خام در خاورمیانه ،افزایش نولید نفت و گاز
آمریرا و صادرات آنها به بازارهای بیتالمللی است .کاهش نولید کشورهای عیو اوپک از
نوامبر  2016در جهت نعاد در بازار و نثبیت قیمتها همراه با اعما فشارهای آمریرا از طری
نحریمهای فروش نفت ایران در بازار آسیا (مهمنریت بازارهای آسیا ،شامل یت ،هند ،کره
جنوبی و ژاپت) منجر به کاهش سهم صادرات نفت ایران به ایت منطقه شده است .بازگشت
نحریمها با نوجه به وجود مازاد عرضه نفت کافی در بازار ،هیچگونه اثر بلندمدنی بر روی قیمت
نفت خام نخواهد داشت؛ بلره فقط با اثر روانی کوناهمدت در بازار ،قیمت را نا حدودی افزایش
میدهد .همچنیت ،قیمت نفت خام ایران در بازارهای صادرانی کشور نابعی از قیمت نفت
خامهای شاخص در ایت مناط میباشد و از آنجایی که سیاستهای دولت آمریرا نریر نولید
نفت شیل اثرات زیادی بر قیمت نفت خامهای شاخص دارد ایت مسئله مینواند قیمت نفت خام
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ایران و به نبع آن درآمدهای نفتی کشور را با مشرالت جدی مواجه سازد .در ایت ارنباط،
ایاالت متحده نیاز دارد که نعاد مناسبی بیت نیاز مصرف کنندگان و نولیدکنندگان (که شامل
نولیدکنندگان نفت شیل آمریراست) برقرار کند .سیاستهای دولت نرامپ در حوزه نفت و
گاز به گونهای است که قیمت نفت در بازه بهینه نوسان نماید نا از یرسو نولیدکنندگان نفت
شیل د ار بحران مالی نشوند و از سوی دیگر رفاه اجتماعی افراد در اثر رشد قیمت نفت از
قیمت فراوردهها نریر بنزیت نراهد .با نوجه به عوامل مختلف موثر بر عرضه و نقاضای آنی از
طری نوسعه میادیت نفت اعم از میادیت مرسوم و یر مرسوم به نرر میرسد که در آینده از
طری افزایش نولید نفت خام در آمریرا و خاورمیانه بازار با مازاد عرضه روبرو خواهد شد .لذا با
نوجه به سیاستهای دولت نرامپ با طرفهای نجاری ،به هر حا ایران میبایست با هر انفاقی
آمادگی خود را حفس کند .همچنیت ،در شرایط کنونی استفاده از فروش نیابتی نفت خام کشور
از سوی کشورهای همسایه که دارای روابط سیاسی و اقتصادی مناسب میباشند مینواند به
عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت حفس میزان صادرات کشور باشد.

راهرارهایی که در مقابل سیاستهای نرامپ مینوان ارائه نمود نمرکز بر استرانژی
وابستهسازی اقتصاد کشورهای ربی به منابع نفت و گاز از طری مختلف است .برای نمونه
کشور نیز از طری سرمایهگذاری مشترک در خطوط لوله ایران -پاکستان و هند و نقویت
صادرات گاز از طری خط لوله گاز به نرکیه و از آنجا به سمت اروپا و همچنیت وابستگی صنایع
نرکیه و اروپا عملی است و امنیت صادرات گاز و سهم بازارهای خود را افزایش دهیم .بازار
گاز با نوجه به نوسعه بازار جهانی آن طی سا های آنی مینواند یک فرصت مهم برای کشور
باشد به طوری که نحریمهای اخیر نیز نتوانست مانع صادرات گاز ایران از طری خط لوله به
نرکیه و عراق گردد .در ایت راستا ،قراردادهای گاز بلندمدت بوده و سرمایهگذاریهای زیادی
نیز برای ساخت خط لوله صرف میگردد که ایت امر در حفس امنیت بازارهای بیتالمللی کشور
و بیاثر نمودن نحریمهای رب در حوزه نفت و گاز مهم است .مینوان با اجماعسازی میان
نولیدکنندگان اوپک با رایزنیهای سیاسی به عنوان ابزاری برای کنتر قیمت نفت و نعدیل
کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت استفاده نمود .لذا استفاده از ظرفیت اوپک به عنوان ننها
سازمان نفتی که کشور ایران عیو آن است ،برای نقویت دیپلماسی انرژی در راستای حفس
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سهم بازار و بیاثر نمودن نحریمهای نفتی بسیار حائز اهمیت است .ایجاد منافع مشترک پایدار
میان کشورهای عیو اوپک و کشورهای یر عیو اوپک ( نریر روسیه) و همچنیت هماهنگی
میان اعیای مجمع صادرکنندگان گاز از طری سیاستگذاری مشترک برای نعدیل قیمت در
بازار نفت و گاز  ،عامل اثرگذار برای نامیت امنیت سهم بازار اعیای سازمان های مذکور
میباشد .از آنجایی که خطوط لوله انتقا نفت از طری قراردادهای بلندمدت است و منافع
بلندمدت لحاظ میشود و به خاطر همیت نحریمهایی که معموال بسته میشود ناثیری روی
قراردادهای انتقا نفت و گاز از طری خطوط لوله ندارد .معموال ایت قراردادها از سازمان
نحریمها معافیت گرفته و شامل حا نحریم نمیشوند .امنیت بازار نفت کشور در صورت انخاذ
سیاستهای صادرات نفت از طری خط لوله با نوجه به حجم سرمایهگذاری و هزینه زیاد طرفیت
میسر میگردد .به عالوه ،انخاذ استرانژی همراری و سرمایهگذاری مشترک شرکتهای مورد
نحریم آمریرا با شرکتهای بیتالمللی با نوجه به وابستگی منافع شرکتهای بیتالمللی به منابع
انرژی کشور نا حدودی سهم بازار را حفس نموده و نحریمها را بیاثر مینماید .کشورهای مورد
نحریم نریر ایران ،روسیه و  ...با نقویت ارنباط با شرکتهای بیتالمللی از طری واگذاری
بخشی از سهام شرکتهای دولتی خود به شرکتهای بیتالمللی ،وابستگی آنها به منابع نفت و
گاز ایت کشورها (کشورهای مورد نحریم) را افزایش داده و بر همیت اساس مراحل نولید و
فروش نفت و فرآوردههای آن با موانع کمتری مواجه میگردد و از ایت طری نحریمهای حوزه
نفت و گاز کمتر میگردد .با واگذاری درصدی از سهام شرکتهای نفتی و پتروشیمیایی به
شرکتهای بیتالمللی و نیز خرید سهام شرکتهای نفتی نریر پاالیشگاه و پتروشیمی در
کشورهای دیگر ،شراکتهای اقتصادی متقابل منافع مشترک ایجاد و با ایت کار بخشی از حجم
صادرات نفت را نثبیت و امنیت درامد پایدار ایجاد شود .دیپلماسی فعا انرژی در قبا
کشورهای نزدیک و همسایه در صحنه بیتالمللی در نالش برای ایجاد ارنباط از طری فعالیت
در حوزه انرژی است .در برخی موارد استفاده از خط لوله صادرانی و سوآپ برای کشورهایی
نریر نرکمنستان ،یک فرصت نلقی میگردد .دیپلماسی فعا در خصوص همراری انرژی با
کشورهای همسایه مانند آذربایجان ،نرکمنستان و ...حیور کشور را در بازارهای بیتالمللی
گسترش داده که ایت امر قدرت منطقهای آن را افزایش میدهد.
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در انتها پیشنهاد میشود با نوجه به اعما نحریمهای آمریرا و خودداری کشورهای اروپایی
و آسیایی از خرید نفت خام ایران و نعهد کشورهای عربستان ،کویت ،عراق و همچنیت روسیه
مبنی بر جبران کمبود عرضه ایران ،بنابرایت به نرر میرسد که نوسعه میادیت نفتی کشور
میبایست صرفاً ،معطوف به میادیت اولویتدار شامل میادیت مشترک و همچنیت میادیت در حا
ال
نولید نیازمند فرآوریهای ثانویه باشد .بنابرایت پیشنهاد میشود که نوسعه میادیت مستقل برر فع ً
منتفی و به نعوی انداخته شود .با نوجه به مطالب فوق به نرر میرسد که مجدد ًا ایران با الش
نحریمهای اقتصادی روبرو است.
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