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بیژن زنگنه برای بررسی تازهترین تحوالت بازار نفت به مسکو رفت

عطیه لباف
خبرنگار

ëëبه توافقات وفاداریم
 10روز دیگــر ســال  2020تمــام
میشــود؛ ســالی پــر فــراز و نشــیب و پــر
از اختالفــات و توافقــات میــان اعضــای
اوپــک پــاس و ســقوطهای عجیــب و
غریــب قیمــت نفــت! در ابتدای ســال،
بــا اوجگیــری بحــران کرونــا ،یــک جنگ
قیمــت عربســتان ســعودی را در برابــر
روســیه قــرار داد که به ترتیب ســومین و
دومین تولیدکننده بزرگ نفت هســتند.
در مواجهــه بــا امتنــاع مســکو از کاهش
تولیــد مطابــق بــا کاهش اوپــک ،ریاض
بشدت تولید خود را افزایش داد و باعث
افــت قیمتها شــد .حــاال در پایــان این
سال ،روسیه میگوید که از همکاریهای

اوپک پالس حمایت میکند و عربستان
نیــز بــه نتایج مثبــت ایــن توافق اشــاره
دارد .این دو کشــور میگوینــد که راهبرد
مشترکی در توافق اوپک پالس دارند.
به گزارش خبرگزاری روسیه ،معاون
نخســت وزیــر روســیه روز شــنبه اعــام
کرد که مســکو «بار دیگــر وفاداری خود»
را بــه توافقــات موجــود مــورد تأکید قرار
میدهــد و «مــا قصــد داریــم با هــم کار
کنیــم تــا به یــک وضعیــت متعــادل در
بازار نفت برسیم و راه حلهایی با هدف
ثبات بخشی به بازار ارائه دهیم».
پلتس نیز به نقل از نواک مینویسد:
«بــازار هنــوز بســیار شــکننده اســت و ما
بایــد ماهانــه تقاضا را کنتــرل کنیم .باید
نشستهای بیشتری داشته باشیم».
ëëایران ،موضوع بهاری اوپک پالس
 4ژانویه اوپک پالس نشســتی خواهد
داشــت که تاکنون گفته شــده اســت این
جلســه به صورت آنالیــن خواهد بود اما
برخی از اعضا امیدوار هستند این جلسه
«به صورت حضوری» برگزار شود.
نرســی قربان ،کارشــناس بینالملل
نفــت درخصــوص این دیــدار و اهمیت
بازگشــت نفت ایران به بــازار به «ایران»
میگویــد« :احتمــاالً موضــوع اصلــی
نشســت آتی اوپک پالس ایران نخواهد
بود و اعضا بازار را به طور کلی میبینند،

امــا ممکــن اســت در مــورد تولیــد نفت
ایران نیز بحث شود».
او ادامــه میدهــد« :ایران اگــر بتواند
تحریمهــا را کنــار بزند و صــادرات نفت
خود را افزایش دهــد ،در بهترین حالت
موضــوع اصلــی بــازار در فصــل بهــار
خواهــد بــود .اوپک پــاس برنامــه دارد
کــه هر ماه بازار را بررســی کند و تصمیم
بگیــرد که چقــدر امــکان کاهش ســطح
توافق کاهش تولید وجود دارد .لذا ایران
در ماههای فوریــه و مارس  2021ممکن
است موضوع اجالس باشد».
قربــان در مــورد افزایــش صــادرات
نفــت ایــران در حــال حاضــر و اســتفاده
از مدلهــای تهاتــری و تعهــدی فروش
نفت میگوید« :اگر ایران در حال احیای
بازار خــود از طریق فروش تهاتری نفت
و یــا فروش بــه ازای تعهــد پرداخت در
ماههای آتی اســت ،اقدام بســیار مثبتی
انجــام داده و این کار در جهت بازاریابی
برای نفت کشــور تعبیر میشــود .کشــور
باید تالش کند تا به هر شکلی بازار خود
را بازپس بگیرد.
اما بازگشــت منابع حاصل از فروش
نفــت نیــز اهمیــت دارد و در این راســتا
بایــد بــه مســأله عضویــت در اف ای تی
اف نیز پرداخت».
این کارشــناس انرژی عنوان میکند:
«در دوره برجــام وقتــی تحریمهــا

ëëروند قیمت نفت در 2021
در حــال حاضــر قیمــت نفــت خــام
در محــدوده  52دالر در بشــکه اســت و
تحلیلگــران بــازار نیز احتمــال میدهند
کــه ســال  2021برای بــازار با نفــت باالتر
از  50دالر در هــر بشــکه آغــاز شــود .امــا
پیشبینیهــا برای میانگین ســال 2021
که میانگیــن قیمت شــاخصهای نفت
خام برنت ،وســت تگــزاس اینترمدیت
و دوبی است ،پایینتر از این رقم است.
بــه طور مثال ،بانک جهانی میانگین
قیمــت نفــت در ســال  ۲۰۲۱را  ۴۴دالر
برای هر بشکه برآورد کرده است.
پایــگاه خبــری اویلپرایــس ،بــه نقل
از بانــک جهانی نوشــته اســت :میانگین
قیمــت هر بشــکه نفــت در ســال ،۲۰۲۱
 ۴۴دالر و در ســال  ۵۰ ،۲۰۲۲دالر خواهد
بود و نسبت به میانگین  ۴۱دالر برای هر
بشکه در سال  ۲۰۲۰افزایش مییابد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،همهگیری
ویــروس کرونــا همچنــان بــر تقاضــای
جهانــی نفــت تأثیــر خواهــد گذاشــت و
مقــدار مصــرف در ســال  ۲۰۲۱همچنان
کمتــر از ســطح پیــش از شــیوع ویروس
کرونا خواهد بود.
انتظار میرود مصــرف نفت تا پایان
ســال  ۲۰۲۱حدود  ۵درصد کمتر از سال
 ۲۰۱۹باشــد .البتــه ایــن پیشبینــی در
صورت حفط وضع کنونی عرضه نفت و
بــاز کردن جا برای نفت ایران در صورت
لغــو تحریمهــای امریــکا انجــام شــده
اســت .حــاال باید منتظــر مانــد و دید که
معاون نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی
ایــن کشــور به وزیــر نفــت کشــورمان آیا
پیامی دراین خصوص دادهاند یا خیر؟

هم میتواند با کاهش تحریمها ،منابع بیشــتری برای
دولت فراهم کند؛ هر چه پتروشــیمیها و کارخانه ها با
ظرفیت کامل تولید کنند و صادرات روند عادی داشته
باشــد منابع دولت بیشتر و کسری بودجه کمتر خواهد
بود .نگاههای سیاسی آفت حل مشکالت بودجهریزی
است؛ نمیشود هم تحریم باشیم ،هم کمترین رابطه
اقتصادی و بینالمللی را با دنیا داشــته باشیم و هم از
آن طرف بودجهای بدون مشکل و با کمترین کسری را
تأمیــن کنیم؛ برخی مخالفتها با کلیات بودجه از این
حکایت دارد که مخالفان خواســتار تصویب بودجه به
صورت یــک دوازهم هســتند ،اما در هر صــورت وقتی
ارتبــاط ما بــا جهان محدود باشــد مشــکالت عمیقتر
میشــود؛ اما راهکاری هم برای حل مشــکالت از سوی
مخالفان ارائه نمیشــود .شرکتهای دولتی بیشترین
کســری بودجه را به دولت تحمیل میکنند که مشکلی
ســاختاری دارد.از طــرف دیگر نهادهایی بــرای گرفتن
بودجــه وارد برنامــه بودجهریــزی شــدهاند کــه اصــاً
نبایــد وارد میشــدند..این نهادها دولتی نیســتند و زیر
نظــر دولــت هم نیســتند ،یعنــی دولت هیــچ نظارتی
بــر خرج و هزینه کرد این نهادها نــدارد اما باید به آنها
بودجــه بدهد.این نهادها خودشــان درآمدزا هســتند و
باید مالیات و بودجه به دولت بدهند ،اما خودشــان از
بودجه سهم میگیرند .نتیجه اینکه مشکالت ساختاری
در اقتصــاد دلیل اصلی کســری بودجــه در دولت های
مختلف است؛ بزرگ شدن دولت نتیجه این مشکالت
ساختاری است .تحریم و کاهش ارتباطات بینالمللی
و در نتیجه کاهش منابع ،عاملی مهم است که کسری
را بر بودجه تحمیل میکند .همه این مشکالت راه حل
دارد و اگر نگاه سیاسی از بودجه برداشته شود ،میتوان
کســری بودجــه را بــه روشهــای معقــول و منطقــی
حل کرد.

ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی تمام شد

تک خبر

در حالــی کــه در داخــل کشــور برخــی
میگویند احیای صادرات نفت ایران در
سال آتی امکانپذیر نیست و محال است
کــه فــروش نفت کشــور بــه  2.3میلیون
بشکه در روز برســد؛ بازار بازگشت ایران
را بســیار جدی گرفتــه و به دقت در حال
بررسی این مسأله است.
روز گذشــته بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفت
بهمنظــور بررســی تازهتریــن تحــوالت
بــازار نفت راهی مســکو شــد و بالفاصله
در رســانهها ایــن مســأله مطرح شــد که
احتمــاالً موضوع بحث بــه احتمال لغو
تحریمهــای امریــکا در دوره جــو بایــدن
و بازگشــت ســریع نفــت ایــران به بــازار
مربوط میشــود و مســکو حامــل پیامی
از ریــاض بــرای تهــران اســت؛ پیامــی
درخصــوص توافق اوپک پــاس و لزوم
حفظ تعادل در بازار .چراکه دیدار زنگنه
با الکســاندر نواک ،معاون نخســت وزیر
روســیه و نیکالی شولگینوف ،وزیر انرژی
این کشــور بود و نواک نیز در روز شــنبه-
یعنــی یــک روز قبــل از ســفر زنگنــه بــه
مسکو -به ریاض سفر و با عبدالعزیز بن
ســلمان وزیر انرژی عربســتان ســعودی
دیدار کرده بود .جلســهای که نتیجهاش
در یــک جمله خالصه شــد« :عربســتان
سعودی و روسیه در مورد مدیریت بازار
نفت اتفاق نظر دارند».
گفتوگــوی نــواک و زنگنــه در حالی
انجــام میشــود که تقاضــا هنــوز حدود
 9میلیــون بشــکه در روز کمتــر از دوران
پیــش از بحــران کروناســت و در صورت
بازگشــت ایران به بازار نفت الزم اســت
که اوپک پالس (گروهی از تولیدکنندگان
عضــو و غیرعضــو اوپــک) بــرای نفــت
ایــران جــا بازکنــد تــا قیمتهــا کاهــش
نیابــد .آن هــم در شــرایطی کــه وزرای
نفــت و انــرژی اوپــک پــاس در آخرین
جلســهای کــه اوایل دســامبر بــا یکدیگر
داشــتند ،تصمیم گرفتنــد توافق کاهش
تولیــد نفــت خــود را در ماه ژانویه ســال

 ۲۰۲۱میــادی روزانــه  ۵۰۰هــزار بشــکه
تســهیل کننــد و بــرای بررســی تعدیــل
بیشــتر در ماههــای آینــده نشســتهای
ماهانــه داشــته باشــند .بــر این اســاس،
کاهــش تولیــد روزانــه اوپــک پــاس از
رقم  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در ماه
ژانویــه  ۲۰۲۱با افزایــش روزانه  ۵۰۰هزار
بشــکهای در ژانویه  ۲۰۲۱بــه  ۷میلیون و
 ۲۰۰هــزار بشــکه در روز میرســد .توافق
کاهش تولیدی کــه ایران ،ونزوئال و لیبی
از آن معاف شدهاند.
احتمــاالً موضع ایــران این اســت که
وقتی تحریمهای ایران لغو شد و به طور
کامــل صادرات نفــت خــود را احیا کرد،
حاضر به همراهی با سایر تولیدکنندگان
در ایــن توافــق خواهــد بود .ایــران پیش
از تحریــم حــدود  2.5میلیون بشــکه در
روز نفــت صــادر میکــرد و اکنــون نیز به
دنبــال احیــای ایــن صــادرات اســت .با
وعده بازگشــت امریکا به برجام دردوره
ریاســت جمهــوری جــو بایــدن ،حــاال
ایــران در حــال مهیا کردن شــرایط برای
بازگشــت به بازار اســت و امیدوار اســت
کشورهایی که سهم ایران را در این مدت
تصاحب کردهاند ،برای بازگشــت بدون
فشار ایران بر تعادل بازار و قیمتها جا
بازکنند.

برداشته شــد ،ایران ســریعتر از تصورها
بــه بــازار بازگشــت و اکنــون نیــز اگــر
تحریمها برداشــته شــود -با وجود تمام
محدودیتهــا در بخــش تقاضا -دوباره
این اتفاق خواهد افتاد .اما باید در مورد
بازگشت منابع حاصل از فروش نفت با
احتیاط بیشتری جلو رفت».

یادداشت

مقدمهچینی برای افزایش صادرات نفت ایران

نگاه سیاسی را از بودجه برداریم

بــرای جبــران کســری
بودجــه را ه حــل اصلــی
این اســت کــه هزینههای
دولــت کــم شــود .ایــن
امراله امینی
بحــث ســالها مطــرح
عضو هیأت علمی
اســت کــه بــرای جبــران
دانشگاه عالمه
کســری بودجــه ،دولــت
بایــد کوچــک شــود؛ در واقع مشــکل کســری بودجه در
دولتهــای مختلــف مربــوط به مشــکالت ســاختاری
در اقتصاد ما اســت؛ تا مشــکالت ساختاری حل نشود،
بودج ه با کســری مواجه اســت؛ خیلی از هزینههایی که
باعث کســری بودجه اســت هزینه شــرکتهای دولتی
اســت که دولتهــای مختلف ملــزم بــه پرداخت این
هزینهها هستند.شــرکتهای دولتی زیان انباشته شده
دارنــد و ایــن زیان هــم از بودجــه تأمین میشــود؛باید
راهکاری برای حل این مشکل اساسی اجرا شود .دولت
باید چابک شــود .دولت بزرگ هزینه زیــادی هم دارد
که بیشــتر منابع بودجه را میبرد .اگر دســت دولت در
محدود کردن شرکتهای دولتی بسته است ،در سالی
که شیوع کرونا هم عالوه بر تحریم ،شرایط اقتصادی را
سخت کرده ،دولت چارهای جز کاهش هزینههای خود
ندارد؛ راه حل بعدی برای جبران کسری بودجه فروش
اوراق اســت .کاهش کســری بودجــه غیرتورمی نتیجه
فــروش اوراق اســت ،اما چون ســال آخر دولت اســت،
تعهد به دولت بعدی منتقل میشود ،به همین دلیل
مخالفتهای خاصی با فروش اوراق هست ،اما در هر
صــورت فروش اوراق بســیار مطلوبتــر از راهکارهایی
مانند استقراض از بانک مرکزی است ،البته امید به این
توگوها ،تحریمها کم اثر
است که با آغاز مذاکرات و گف 
شــود و بتوانیم نفت بفروشــیم و منابع دولت افزایش
یابــد .فروش میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی

اقتصادی

رئیــس کل بانــک مرکــزی از اتمام پــروژه ادغام ۶
بانــک و مؤسســه وابســته بــه نهادهــای نظامی در
بانک سپه خبر داد و گفت :با برگزاری مجامع یکی
از بانــک ها ،پرونده بزرگتریــن برنامه اصالح نظام
بانکی بسته شــد .عبدالناصر همتی ،در یادداشتی
در فضــای مجــازی ،در خصــوص پــروژه ادغــام
بانکهای وابسته به نیروهای مسلح نوشت :پروژه
بزرگ و مهم ادغام بانکهای وابســته به نیروهای
مســلح ،امــروز بــه پایــان رســید و همانطــور کــه
پیشتر هم اعالم شــده بود ،تــا پایان آذرماه پروژه
عظیــم ادغــام بانکهــای انصــار -مهــر اقتصاد-
حکمت-قوامین و مؤسســه اعتباری کوثر در بانک
سپه نهایی خواهد شد .وی افزود :صبح روز گذشته
با برگــزاری مجمع بانک انصــار ،آخرین بانک نیز

در بانک ســپه ادغام شد؛ ضمن اینکه پروژه ادغام
ایــن  ۶بانک ،کار بســیار پیچیــده و عظیمی بود که
بــا پشــتکار و مدیریــت دقیــق همکارانــم در حوزه
نظــارت بانک مرکزی ،همراهی صمیمانه و خوب
بانکهــای ادغامــی ،ســتاد کل نیروهــای مســلح،
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و مدیران تالشــگر
بانک سپه در طول  ۲.۵سال به سرانجام رسید.
به گفته همتی ،انجام این پروژه ،یکی از مهمترین
برنامههــای اصالح نظــام بانکی بود ،کــه با تدابیر
رهبــر معظم انقــاب و تأکیــدات ریاســت محترم
جمهــور بــا جدیــت آغــاز و بــا یــک کار فشــرده ،به
یــاری خداوند به نتیجه رســید .از تمام عزیزانی که
در به ثمر رســیدن این کار بــزرگ همراهی کردند،
قدردانی میکنم/.مهر

