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خطای محاسبه در حذف نفت ایران
سردبیر

با به س��قف رس��یدن ظرفیت تولید بسیاری از
کش��ورهای تولیدکننده نفت از جمله عربستان و
روس��یه ،محاس��بات آمریکا برای پُر کردن جای
خالی نفتخام ایران اشتباه از آب درآمد.
در ح��ال حاض��ر عرضه اوپک ی��ک میلیون
بش��که کمتر از تقاضا برای نفت اس��ت .ظرفیت
م��ازاد اوپک نی��ز پس از آغ��از افزای��ش تولید
عربستان کاهش یافته و به کمتر از  2میلیون بشکه
در روز رس��یده است .در چنین شرایطی تحلیلگر
بلومب��رگ معتقد اس��ت اگر نفت ای��ران از بازار
حذف ش��ود ،خطر رشد چش��مگیر قیمتها در
فصل زمستان بازار را تهدید میکند.
تولیدکنندگان ب��زرگ نفت دنیا برای مقابله با
آثار ناش��ی از تحریم صنعت نف��ت ایران ،مدتی
اس��ت افزایش تولید خود را آغاز کردهاند .اما با
وجود تمام تالشی که عربستان و روسیه بهعنوان
دو قطب اصل��ی افزایش تولی��د نفتخام به کار
بس��تهاند تا بازار طالی س��یاه از ش��وک ناشی از
تحریم نفتی ایران با کمبود عرضه مواجه نش��ود ،میان دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عمدتاً
کارشناسان عقیده دارند زمستان سختی در انتظار تولیداتش��ان در س��قف قرار دارد ،وجود نداشته
باشد .این نگرانی در تحلیلی که بلومبرگ به قلم
بازار جهانی نفت است.
بر اس��اس تحلیلی که بلومبرگ روز گذش��ته جولیان لی منتش��ر کرده نیز به روش��نی بیان شده
منتش��ر کرده اس��ت« ،محدودی��ت ظرفیت مازاد است.
ب��ر اس��اس گزارشه��ای موجود ،ص��ادرات
تولید» مهمترین مانعی اس��ت که میتواند باعث
ش��ود تولیدکنندگان ب��زرگ نفتخ��ام نتوانند نفتخام ایران از زمانیکه دونالد ترامپ از توافق
بهراحت��ی آث��ار منفی تحری��م نفتی ای��ران را در بینالمللی برجام خارج ش��ده تا حدود یک سوم
ب��ازار از بین ببرند .عامل یادش��ده پیش از این از کاهش داش��ته است .ایران در ماه آگوست کمتر
س��وی آژانس بینالمللی انرژی نی��ز مورد تأکید از دو میلیون بش��که در روز نف��ت صادر کرده و
ق��رار گرفته ب��ود .درواقع ب��ا توجه ب��ه اینکه دو در نیمه نخست س��پتامبر نیز روند کاهشی فروش
عرضهکننده ب��زرگ نفتخام یعنی عربس��تان و نفت را تجربه کرده است .به گزارش بلومبرگ،
روسیه ،بعد از درخواس��ت آمریکا برای افزایش افزایش ذخایر ش��ناور نفتخام ایران نشانهای از
تولی��د ،ظرفیتهای مازاد خود را به کار گرفتند ،کاهش صادرات نفتخام این كشور است.
ایران بهعنوان س��ومین تولیدکننده بزرگ نفت
این نگرانی ایجاد ش��د که چنانچه اختالل تازهای
از سمت عرضه در بازار نفت ایجاد شود ،ظرفیت در اوپ��ک ،ت��ا پیش از خ��روج ترام��پ از توافق
خال��ی چندانی برای پر ک��ردن خألهای تازه در بینالمللی برجام ،روزانه حدود  2.7میلیون بش��که

2

نفت به بازار صادر میکرده اس��ت .این س��طح از
صادرات حاال هدف فاز دوم تحریمهای یکجانبه
آمری��کا قرار گرفته اس��ت و آنطور که ترامپ و
دولتمردان��ش میگویند ،قصد دارن��د تا زمان فرا
رس��یدن ضرباالجل  4نوامبر ،صادرات نفتخام
ایران را به صفر برس��انند .از نگاه دولت ترامپ که
توانسته روسیه و عربستان را در زمینه افزایش تولید
با خود همراه سازد ،همهچیز خوب پیش میرود؛
بهخصوص اینکه تولید روزانهي نفتخام آمریکا
به س��قف تاریخی  11میلیون بشکه در روز رسیده
اس��ت .به این ترتیب بهنظر میرس��د آمریکا بابت
افزایش عرضه نفتخام و پوشش دادن جای خالی
ایران از بابت خود ،روس��یه و عربس��تانی که حتی
ق��ول افزایش تولید تا  12میلیون بش��که در روز را
نیز داده اس��ت ،هیچ نگرانیاي ندارد .اما آنطور
که جولیان لی عقیده دارد ،تمام این سناریوها تنها
روی کاغذ ،بدون نقص به نظر میرسند.
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کاهش ظرفیت مازاد تولید اوپک

آنط��ور ک��ه ل��ی در تازهترین تحلی��ل خود
عنوان کرده اس��ت :روی کاغ��ذ ،اعضای اوپک
و روس��یه ظرفیت مازاد تولی��د کافی برای جبران
کاهش عرضه نفت خ��ام ایران به بازار دارند؛ اما
آنچه روی کاغذ آمده است با آنچه میتواند در
تولیدات ماه آینده آنها مش��خص ش��ود ،یکسان
نخواه��د بود .ل��ی عقی��ده دارد افزایش مصرف
فصلی نفتخام و پتانس��یلهایی که برای کاهش
تولید بیش��تر در نقاط مختلف دنی��ا وجود دارد،
میتواند تنها در طول چند هفته عرضه را از تقاضا
عقب بین��دازد و این اتفاق کافی اس��ت تا قیمت
نفت برخالف آنچه آمریکا به دنبال آن است ،با
افزایش چشمگیر همراه شود.
ای��ن انتظارها در حالی ممکن اس��ت با خروج
نفتخام ایران از بازار محقق ش��ود که بر اساس
آماره��ای موجود ،ظرفیت م��ازاد تولید اوپک با
وجود افزای��ش تولیدهای اخیر ،رفتهرفته کاهش
پیدا کرده اس��ت .به گ��زارش بلومبرگ ،ظرفیت
مازاد تولید اعضای اوپک ،پیش از این به کمتر از
 2میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود .این
اتفاق در پی تصمیم به افزایش سطح تولیدات که
در نشست ماه ژوئن کشورهای عضو و غیرعضو
اوپک اتخاذ شد ،رقم خورد.
توان واقعی عربستان برای افزایش تولید

معض��ل «محدودیت ظرفیت م��ازاد تولید» در
حالی این روزها بس��یار مورد توج��ه قرار گرفته
اس��ت که عربستان س��عودی در تئوری میتواند
بالفاصله س��طح تولیدات خود را به  11.5میلیون
بش��که در روز افزای��ش دهد .این رقمی اس��ت
که ش��اهزاده محمد بنس��لمان در آوریل 2016
به بلومب��رگ اعالم کرده بود .ام��ا از آنجاييكه
عربس��تان س��عودی تاکنون به این سطح از تولید
نی��از نداش��ته ،بنابرای��ن تواناییاش ب��رای انجام
ای��ن کار نیز محک نخورده اس��ت .در این زمینه
احتماالت��ی مطرح اس��ت مبن��ی بر اینکه ش��اید
عربستان بتواند پس از گذشت چند ماه و افزایش
فعالیتهای حفاری به س��طح یادشده دست یابد.
ای��ن احتمال در حالی وج��ود دارد که نگاهی به

روند فعالیتهای حفاری عربستان سعودی نشان
میدهد اگرچه حفاریها در این کش��ور افزایش
داش��ته ،اما همچنان بسیار پایینتر از اوج خود در
سال  2015قرار دارد.
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ ،تع��داد چاههای
حفاری ش��ده نفتخام در عربستان از آوریل
به این س��و با افزای��ش همراه بوده اس��ت؛ اما
این میزان افزایش به معنای بازگش��ت س��طح
حفاریهای عربس��تان به بهار سال  2017است
و ن��ه بیش��تر .در آن زم��ان تمرکز پادش��اهی
عربستان بر طرح کاهش تولید بود تا به واسطه
این طرح س��طح مازاد ذخایر جهانی نفتخام
به متوس��ط پنجساله برس��د و قیمتها با رشد
همراه ش��وند .حاال اما تح��ت تأثیر همراهی با
سیاستهای آمریکا ،اهداف عربستان در بازار
نفت با تغییراتی همراه ش��ده و بر رش��د تولید
و پیش��گیری از افزایش قیمت در صورت نبود
نفتخام ایران در بازار تاکید دارد.
یکی از نشانههایی که تالش بیشتر عربستان در
زمینه افزایش تولید را نش��ان میدهد ،آغاز طرح
توس��عه میدان نفتی «خریص» اس��ت .اما آنطور
که کارشناس��ان اخیرا اعالم کردهاند ،اگرچه این
میدان ظرفیت تولید  300هزار بشکهای در روز را
دارد ،اما رسیدن به این سطح تنها با گذشت زمان
و بهآرامی امکانپذیر است .دیگر تالش عربستان
ب��رای افزایش بیش��تر تولیدات ،ب��ه بازنگری در
تولید نفت از «منطقه خنثی» که میان این کش��ور
و کویت مشترک است ،باز میگردد .با این حال
مش��اهدات نش��اندهنده فعالیتهایی محدود در
میدانه��ای نفتی این منطقه اس��ت .بنابراین حتي
در بهترين ش��رايط ،نمیتوان تا پیش از س��ه ماه
نخست سال آینده میالدی انتظار هیچ تولیدی از
میدانهای نفتی این منطقه داشت.
اما و اگرهای رشد تولید نفت در روسیه

روس��یه بهعنوان کشوری که در طرح کاهش
تولید همکاری س��ازندهای با عربستان و اوپک
داش��ت ،در بحث افزایش تولید نیز س��عودیها
را همراهی میکند تا هم از افزایش درآمدهای
نفت��ی منتفع ش��ود و ه��م ب��ا ب��رآورده کردن

انتظاره��ای نفتی آمری��کا ،امتیازهای مدنظرش
را از ایاالت متح��ده دریافت کند .از همین رو،
روس��یه از ماه مه تاکنون تولیدات روزانه نفتش
را حدود  250هزار بش��که افزایش داده اس��ت.
آنطور که الکس��اندر نواک ،وزیر نفت روسیه
هفته گذشته به بلومبرگ گفته است ،این کشور
توان افزایش تولید  300هزار بشکه بیشتر در روز
را نیز دارد .اما بعید اس��ت روسیه تا زمان برگزار
شدن نشس��ت بعدی اوپک که در پایان این ماه
در الجزایر رقم خواهد خورد ،دست به افزایش
تولید بیش��تر بزند؛ زیرا در این نشس��ت مشخص
خواهد ش��د ک��ه آیا دنیا ب��ه تولید بیش��تر نفت
نی��از دارد یا خیر .در ح��ال حاضر ،تولید روزانه
نفتخام روس��یه نزدی��ک به رک��ورد باالترین
سطح تولید پس از فروپاشی رژیم شوروی قرار
دارد و میتواند تا پایان س��ال با رش��د بیش��تری
نیز همراه ش��ود؛ اما  300هزار بشکه رشد تولی ِد
بیشتر ،محل تأمل کارشناسان نفتی است.
ب��ا تم��ام ای��ن تفاس��یر ،ممکن اس��ت فصل
چهارم امس��ال زمانی باش��د که عرضه و تقاضا
در نزدیکترین س��طح ممکن ب��ه یکدیگر قرار
داشته باشند .موسس��ه  Energy Aspectsانتظار
دارد تقاضای روزانه برای نفتخام تولید اوپک
تا پایان امس��ال ،روزانه  33.5میلیون بشکه باشد
که با پیشبینی خود این س��ازمان همتراز است.
ای��ن میزان تقاض��ا برای نفتخ��ام تولید اوپک
در حالی اس��ت که مجموع تولید این س��ازمان
ب��ر روی  32.7میلیون بش��که در روز قرار دارد
و تولیدات کش��ورهای عراق ،نیجریه و لیبی نیز
نزدیک به س��قف چندساله خود رس��یدهاند .به
این ترتی��ب چنانچه در هر یک از کش��ورهای
آفریقایی تولیدکننده نفت (بهخصوص نیجریه و
لیبی که با مشکالت داخلی مواجهاند) اختالالت
عرضه رخ دهد ،یا ناآرامیها در بصره عراق که
یکی از قطبهای تولید نفت این کش��ور است،
افزایش یابد ،کاهش عرض��ه میتواند بهراحتی
به بیش از ی��ک میلیون بش��که در روز افزایش
یابد .این در حالی اس��ت که اف��ت مداوم تولید
در ونزوئال نیز تصویر بدتری از آینده عرضه در
بازار نفت ترسیم میکند.
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