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کسری بودجه کشورهای نفت خیز در  2020و نمایان شدن شکنندگی بودجهها

اموال و داراییهای بلوکه شده ایران کجاست؟

عطیه لباف
خبرنگار

روسیه و نفت  42دالری

برش

سال 2020میالدی حدود دو هفته دیگر تمام میشود.
ســالی کــه بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا و اعمال
محدودیتهای تردد ،قیمت نفت به کف  11.26دالر
در بشــکه رســید؛ حتــی در  20آوریــل طی یــک اتفاق
بیســابقه قیمت معامالت آتی شاخص نفتی غرب
تگزاس  WTIبه منفی  40دالر در بشکه سقوط کرد.
در نهایت تا این لحظه میانگین قیمت هر بشــکه
نفت خام در – 2020شــاخص برنت -به  39.23دالر
در بشــکه رسیده است و این مسأله کشورهای نفتی را
با بحرانهــای جدی کســری بودجه ،افزایش ســطح
بدهی به نســبت تولید ناخالص داخلــی و در نهایت
بحرانهای مالی مواجه کرده است و میتوان گفت که
کسری بودجه  2020برخی از تولیدکنندگان نفت خام
در نوع خود تاریخی خواهد بود.
بــرای بررســی ایــن مســأله میتــوان بــه نقطــه
ســربه ســری قیمت نفت در بودجــه کشــورها (fiscal
 )breakeven priceنگاهی انداخت .بر اساس گزارش
صندوقبینالمللیپول،اگرچهقیمتنفتموردنیاز
برای تراز کردن بودجه اکثر کشورهای نفتی نسبت به
سالهای اخیر کاهشــی بوده اما به سبب افت قیمت
نفت کشورها با کســری بودجه قابل توجهی در 2020
میالدی مواجهاند و این کسری به سال 2021نیز انتقال
خواهدیافت.
ëëعربستانونفت78دالری
عربستان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت
خام عضو اوپک است که به سبب تولید باال ،به نسبت
سایر اعضا تأثیرپذیری بیشتری از کاهش قیمت نفت
خام دارد .بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول
این کشور به نفت  78.2دالر در بشکه برای تراز بودجه
خــود نیاز دارد اما نفت میانگیــن  39دالری اجازه این
کار را به سعودیها نداده است.
رویتــرز در ایــن رابطــه بــه کســری بودجــه فصلی
عربســتان ســعودی اشــاره میکنــد و مینویســد کــه
فقط در سه ماهه سوم ســالجاری میالدی عربستان
 40.768میلیــارد ریــال ( 10.87میلیارد دالر) کســری
بودجــه ثبــت کرده اســت .بلومبــرگ نیز مینویســد:
عربســتان ســعودی ،در ســه ماه نخســت ســال 2020
کســری  9میلیــارد دالری را تجربــه کــرده و ایــن رقــم
برای ســه ماهه دوم نیز  29میلیــارد دالر بود؛ مقامات
سعودی انتظار دارند کســری بودجه در سال  2020به

 12درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و قصد
دارند ســال آینده  7درصد از هزینهها را کاهش دهند.
چراکه فشــار ناشی از آشــفتگی بازار نفت برای دولت
همچنان در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت
عربســتان بودجه ســال  2020را با نفت  63دالری
بسته بود اما حاال اعالم کرده که برای  2021بودجه را بر
پایه نفت 50دالری تنظیم میکند .این مسأله هرچند
کــه بــا انتظــارات از قیمــت نفــت در  2021همخوانی
دارد اما بر اســاس گزارش صنــدوق بینالمللی پول،
ســعودیها برای تراز بودجه ســال آتــی خود به نفت
 67.9دالر در بشکه نیاز دارند و به طور میانگین نقطه
ســر به ســری قیمت از ســال  2020تا  2022بــرای این
کشــور  80دالر در بشــکه خواهــد بــود .در همین حال
انتظار میرود طبــق مدلهای کالن تجارت جهانی و
انتظارات تحلیلگران ،بدهی دولت به تولید ناخالص
داخلی در عربســتان ســعودی تا پایان ســال  2020به
 24درصــد برســد .در بلند مدت پیشبینی میشــود
بدهی دولت عربســتان ســعودی به تولیــد ناخالص
داخلی با توجه به مدلهای اقتصادســنجی در ســال
 2021حدود  27درصد افزایش داشته باشد .عربستان
در ســال  2020رکورد تولید  12.5میلیون بشــکه در روز
را به ثبت رساند .هرچند که برخی از تحلیلگران آن را
عددســازی میدانند .البته این کشور به سبب شرکت
در توافــق کاهــش تولید اوپک پــاس میانگین حدود
 9میلیــون بشــکه در روز 8-میلیــون مطابــق توافق-
تولید کرده اســت .این کشــور انتظار داشت که در سال
 2020قیمت نفت به  80دالر در بشــکه برسد و بتواند
خصوصیسازیآرامکویعربستان(بزرگترینشرکت
نفتــی جهــان) را در قیمتهــای بــاال انجام دهــد .اما
سقوط قیمتها این پروژه را منتفی کرد.
ëëعراقودرآمدیکهکفافحقوقهاراهمنمیداد
عراق ،دومین تولیدکننده نفــت خام عضو اوپک
نیز ســال بسیار سختی را پشت سر گذاشت .این کشور
در  2020میالدی حتی در پرداخت حقوق نیز مشکل
داشت و اکثر پرداختها با تأخیر انجام شد.
صنــدوق بینالمللی پول قیمت نفت مــورد نیاز
بــرای تراز بودجه این کشــور را  63دالر برآورد میکند.
برای ســال  2021نیز این کشــور به نفت  64دالری نیاز
دارد .امــا عراق میخواهد که بودجه ســال  2021خود
را روی نفــت  42دالر ببنــدد و هزینههــای خــود را در
بودجه کاهش دهد تا کســری آن جبران شود .در عین
حال مقامات این کشور پیشبینی کردهاند که قیمت
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روسیه یکی از  3کشور بزرگ تولیدکننده نفت خام است اما اقتصاد این کشور وابستگی کمتری
به درآمدهای نفتی دارد .به طوری که مدلهای اقتصادسنجی قیمت سر به سری نفت را برای
تأمین بودجه این کشــور در ســال  2020رقمی در حدود  42دالر نشان میدهد .رقمی نزدیک به
میانگین قیمتی در 2020که با وجود کاهش تولید روسیه بهعنوان یک غیراوپکی حاضر در توافق
کاهش تولید اوپک پالس برای تراز بودجه روسها در نظر گرفته میشود .این درشرایطی است
کــه روسها در ســال  2013به نفــت  114دالری برای تأمین بودجه خود نیاز داشــتند و به مرور با
توجــه به تحوالت اقتصادی این کشــور و تقویت ارزش روبل در برابــر دالر ،این تراز بهبود یافت.
حاال آنتون سیلوانوف ،وزیر دارایی روسیه افزایش تدریجی تولید نفت مطابق تصمیم ۱۳آذرماه
وزیران نفت و انرژی اوپک پالس را کمک کننده به بودجه روسیه میداند و میگوید :این توافق
کمک میکند تا بودجه روســیه محقق شود .یکی دیگر از تولیدکنندگان نفت بزرگ غیر اوپکی،
امریکاییها هستند .افت قیمت نفت بسیاری از دکلهای حفاری و تولید از چاهها در بخش شیل
–نفت غیر متعارف -این کشــور را متوقف کرد و برنامهها را به تعویق انداخت .البته با رســیدن
قیمت نفت به  50دالر در هر بشکه دوباره برخی از دکلها و چاهها در حال فعال شدن هستند.
بهطوریکهشرکتخدماتحفاریبیکرهیوزاعالمکردکهاکنونافزایششماردکلهایحفاری
نفت و گاز امریکا در یک هفته به باالترین رقم از ماه ژانویه رسیده است و مجموع دکلهای نفتی
فعال امریکا در این هفته ،با ۱۲دستگاه افزایش به ۲۵۸دستگاه رسید.

نفت در ســه ماه دوم سال  ۲۰۲۱احیا شود و با افزایش
تدریجــی ظرفیت تولید نفت این کشــور به  ۷میلیون
بشکه در روز شرایط بهبود یابد .این کشور اکنون کمتر از
 5میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند.
البته بدهی دولت عراق به تولید ناخالص داخلی
تــا پایان ســال  2020به  55درصد میرســد که یکی از
باالترینسطوحاست.

ëëاماراتونفت 75دالری
امــارات متحــده عربــی کشــور دیگــری اســت کــه
صندوق بینالمللی پول قیمت نفت مورد نیاز برای
تــراز بودجه  2020آن را در رقمی باالتر از  75.9دالر در
بشــکه عنوان میکند .این کشور برای بودجه  2021نیز
به نفت 66.5دالر در بشکه نیاز دارد .این نشان دهنده
کســری بودجــه امــارات در  2020و احتمــاالً در 2021

است که احتماالً یکی از عوامل تخطی امارات از توافق
کاهش تولید اوپک پالس  90-هزار بشکه درروز بیش
از سهمیه -و اختالفات اخیر با عربستان نیز هست.
پیشبینی میشود امارات متحده عربی به کسری
مالــی  9.9درصــد به نســبت تولید ناخالــص داخلی
در ســال  2020برســد و طبــق پیشبینــی صنــدوق
بینالمللیپولبه 5.1درصد ازتولیدناخالص داخلی
در سال  2021محدود شود.
ëëکسریبزرگقطردر۲۰۲۱
قطر دیگر عضو اوپک نیســت اما تحلیلها از این
حکایــت دارد که این صادرکننده بــزرگ گاز جهان در
ســال  ۲۰۲۱گرفتار بزرگترین کســری بودجه خود طی
چهار سال اخیر میشود .کسری بودجه قطر در حالی
رو به رشــد اســت کــه دولت قصــد دارد مخــارج خود
را نســبت بــه ســال گذشــته  ۷.۵درصد کاهــش دهد.
بودجه ســال آینده بر اســاس این فرض بســته شــده
که قیمتهای نفت به طور متوســط  ۴۰دالر بر بشکه
است .البته اقتصاد قطر بر صادرات گاز استوار است.
ëëایران ،تحریم و نفت  395دالری
اگرچه مشــکالت مالی تمام کشورهای نفتی تحت
تأثیر شــیوع ویــروس کرونا و کاهش قیمتهــای انرژی
رخ داده اســت اما مســأله ایران و ونزوئال متفاوت است.
چراکه حجم صادرات آنها به اجبار و به سبب تحریمها
کم شــده و تراز بودجه آنها در قیمتهای باالتری برای
نفت تخمین زده میشود .این درحالی است که ایران به
کمترین وابستگی بودجهای خود به نفت در سال 2020
میالدیدستیافتهاستوحتیباونزوئالنیزدیگرقابل
مقایسهنیست.براساسپیشبینیصندوقبینالمللی
پــول ،ایــران در  2020برای تراز حســاب جــاری به نفت
 521.2دالر در بشــکه نیــاز داشــت .البتــه برخــاف این
پیشبینی اگرچه هر بشکه  50دالر در بودجه  99در نظر
گرفته شده بود اما سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹
حدود  ۱۰درصد بود و از این طریق شرایط مدیریت شد.
حاال نفت در بودجه ســال  1400حــدود  40دالر در
بشــکه و با ســهم  2.3میلیون بشــکهای آمده اســت.
صنــدوق بینالمللی پول قیمت مناســب بــرای تراز
حســاب جــاری ایــران در ســال  2021را  395.3دالر
پیشبینی میکند .توصیه تحلیلگران به ایران کاهش
هزینههای بودجه سال آتی است .اما تولید و صادرات
نفــت ایران در غیر قابل پیشبینیترین شــرایط خود
اســت .لــذا باید منتظــر مانــد و دید که آیــا پیشبینی
صندوق درست است یا بودجه نویسان ایران.

امــوال متعلق به بانک مرکــزی در لوکزامبورگ اصلیترین دارایی
بلوک شده ایران توسط امریکا محسوب میشود.
از زمان خروج دولت ترامپ از توافق هستهای در سال  ۲۰۱۸کارزار
فشــار حداکثــری علیــه اقتصاد ایــران اعمال شــد کــه در نتیجه آن
صادرات نفتی ایران کاهش محسوسی را تجربه کرد .از زمان شیوع
کرونا انتقادات در رابطه با ادامه یافتن کارزار فشــار حداکثری بویژه
در کنگره شــدت یافته اســت؛ چرا که به عقیده مخالفان ،تحریمها
باعــث خواهــد شــد توانایــی دولت ایــران بــرای مقابله بــا کرونا به
میزان زیادی تحت تأثیر قرار گیرد.
دفتــر خدمــات مطالعاتــی کنگــره امریــکا بــا اســتناد بــه برخــی از
گزارشها در مشــکالت پیش آمده برای تأمین تجهیزات پزشکی و
اقالم دارویی مورد نیاز ایران در مقابله با کرونا مینویسد :مقامات
امریکایــی صراحتاً اعــام کردهاند که تجارت بشردوســتانه و اقالم
غذایی مشــمول تحریمها قــرار نمیگیرند .طبــق تحریمها ،اکنون
برخی از اموال و داراییهای ایران توســط امریکا توقیف یا مصادره
شدهاند.
به گفته این مرکز ،تاکنون بیش از  ۴۷۰۰مورد شکایت از طرف اتباع
امریکایی علیه ایران تنظیم شــده که به موجب آن دادگاههای این
کشــور حکــم به پرداخــت حدود  ۲.۵میلیــارد دالر غرامــت به آنها
دادهانــد .در حال حاضــر اصلیترین داراییها و اموال بلوکه شــده
ایران توسط امریکا شامل موارد زیر است:
 -۱حــدود  ۱.۹میلیــارد دالر از داراییهــای متعلق بــه بانک مرکزی
ایران که در حســابی در ســیتی بانک از طرف صندوق بورســی کلیر
اســتریم لوکزامبورگ ســرمایهگذاری شــده بــود .به گفتــه مقامات
امریکایی ،کلیراســتریم متهم اســت اجازه دسترســی این منابع به
نظام مالی امریکا را داده است.
حــدود  ۱.۶۷میلیــارد دالر از آن منابــع توســط کلیراســتریم بــه
لوکزامبــورگ منتقــل شــده اســت و برخــی نهادهــای قضایــی
لوکزامبورگــی رســیدگی به آنهــا را خارج از حیطه اختیــارات امریکا
میدانند.
 -۲برخــی از اماکــن دیپلماتیک ایــران در امریکا نیــز اکنون توقیف
شــدهاند کــه ارزش آنها حــدود  ۵۰میلیون دالر برآورد میشــود .از
جمله آنها میتوان به ســفارت ســابق ایران در واشــنگتن دی ســی
(در دوره محمدرضا شاه) و  ۱۰ملک دیگر اشاره کرد.
 -۳امــاک خیریــه اعضــا کــه در انگلیس به ثبت رســیده اســت
بهدلیل ارتباط با بنیاد علوی و با حکم دادســتانی منطقه جنوبی
نیویورک در ســال  ۲۰۰۹توقیف شــدند .طبق رأی دادگاه در ژوئن
 ۲۰۱۷کنترل امالک این بنیاد در شــهر نیویــورک به امریکا واگذار
شد /.ایسنا

تحویل  ۳۷پروژه تا شش ماه آینده

ســعید محمد فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا(ص) گفت:
بــه طور متوســط هر هفته یــک پروژه عمرانــی را تکمیــل و تحویل
دادهایــم و طبــق برنامهریزیهــای انجــام شــده  ۳۷پــروژه کلیدی
را تــا پایــان فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد تکمیــل کــرده و تحویل
میدهیم/.ایسنا

