
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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کرونا یوعنفت پس از ش یو تحوالت بازار جهان ییرتغ
یاسر سلیمانى

1

چكيده
گيري كرونا ترميم شده و به روند بلندمدتاكنون تقاضاي جهاني نفت پس از پشت سر گذاشتن شوك شديد همههم

سازد، اما بهگيري، بازار نفت را با تهديد مواجه ميهاي جديد اين همهاحتمال شيوع سويهخود بازگشته است. 
انداز آتي بازار جهانيدر ترسيم چشم رسد بازار نفت تا حد زيادي به همزيستي با كرونا عادت كرده است.نظر مي
گذاري كشورها) سياست3، و صادرات نفت خام عراق يدرشد تول ) ظرفيت2) توليد نفت شيل در آمريكا، 1 نفت،

يننفت سنگ يدبر رشد تول تكيه با نفت بازار به نزوئالو بازگشت )4گذار انرژي،  در راستاي تأمين الزامات پديده
ترين نيروهاي محرك وازجمله مهم به بازار يرانو صادرات نفت ا توليد ) احتمال بازگشت5و  در بلندمدت

هايدرباره امكان رفع تحريم بين، نبود قطعيتدراين روند.انداز آتي بازار جهاني نفت به شمار ميگردان چشمبازي
در راستاي ارتقاي امنيت انرژي و امنيت اقتصادي كشورمان،نفتي و زمان آن نسبت به ديگر عوامل فوق بيشتر است. 

) كاربست2ها، يمرفع و عدم رفع تحر يوي) در هر دو سنارينكشور (چ ينفت يمشتر ينترحفظ مهم) 1راهبردهاي 
هاييتكردن فعالنوابسته ) 3ي، نفت هاييمتحر يهدف با رفع احتمال يبازارها يابيباز يبرا يفعال انرژ يپلماسيد

ياقتصاد هايياستبه س يدهجهت )4و  ادفراوان معلق نگهداشتن اقتص هايينههز يلدل به حصول توافق به ياقتصاد
شود.، پيشنهاد ميدولت به نفت يدرآمدها ياقتصاد و كاهش وابستگ يشترب يسازمتنوع يدر راستا

.انداز، بازيگران انرژيبازار نفت، كرونا، چشم واژگان كليدي:

مقدمه
در حالي به انتهاي رسيد كه بازار جهاني 2021سال 

گيري كرونا ونفت در آن، تحت تأثير همه
هايونقل، با فرازونشيبهاي تردد و حملمحدوديت

فراواني بود. با شيوع گسترده ويروس كرونا در جهان
2021آغاز شد و در سال  2020كه در ابتداي سال 

اخت، يكي ازهاي اقتصادي را متأثر سنيز فعاليت
بازارهايي كه تأثير زيادي از شيوع اين ويروس
داشت، بازار نفت است. با كنترل نسبي شيوع ويروس

وكارها در نقاط مختلفكرونا و با بازگشايي كسب

 y.soleymaniisu@gmail.com            11.دانشجوى دکترى آینده پژوهى، دانشکده صنایع، دانشگاه ایوانکى، سمنان، تهران، ایران

جهان، تقاضاي جهاني نفت ترميم شده كه با توجه به
پايبندي كشورهاي توليدكننده عمده نفت (موسوم به

ش توليد نفت، قيمت جهاني نفتپالس) به كاهاوپك
اي همراه شده است.نيز با افزايش عمده

اكنون قيمت جهاني نفت از سطوح پيش ازهم
گيري كرونا نيز فراتر رفته است. اين درشيوع همه

هاي جديد ازحالي است كه احتمال شيوع سويه
ويروس كرونا در جهان، افزايش توليد نفت آمريكا و
عراق و احتمال بازگشت نفت ايران به بازار جهاني

اني نفتكننده قيمت جهنفت ازجمله عوامل تضعيف



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شود. بررسي و ارزيابيدر سال پيش رو قلمداد مي
روند آتي قيمت جهاني نفت براي كشورمان نيز از
اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اينكه
همچنان درآمدهاي نفتي ازجمله درآمدهاي اصلي

رود، دركدولت در اقتصاد ايران به شمار مي
والت اينهاي بازار جهاني نفت و رصد تحپديده

اي برخوردار خواهد بود.بازار كليدي از اهميت ويژه
با عنايت به توضيحات فوق، در اين تحقيق پس از تبيين

يتحوالت جهانمقدمه، در بخش دوم به بررسي و تبيين 
شود. بخشپرداخته مي كرونا يريگهمه يرنفت تحت تأث

فعال گردانيبازسوم به بررسي نقش نيروهاي محرك و 
اختصاص دارد. بخش نفت يانداز بازار جهانچشمدر 

پردازد و بخش پنجمچهارم به مالحظات امنيت انرژي مي
بندي و ارائه راهكار اختصاص دارد.به جمع

تحوالت جهاني نفت تحت تأثير -1
گيري كروناهمه

نفت تحت يو مصرف جهان يدتول ييراتروند تغ
مشاهده 1شماره ، در نمودار كرونا يريگهمه يرتأث
اساس، بيشترين و شديدترينشود. براينمي

هاي اخير،كاهش توليد و مصرف نفت طي سال
بوده است كه 2020مربوط به دو فصل اول سال 

هاي تردد دربه دليل شيوع كرونا و محدوديت
كننده انرژي، تقاضاي جهانيكشورهاي مصرف

اجهتبع آن، توليد نفت با كاهش شديد مونفت و به
گيري كروناشد. پس از شوك اوليه و شديد همه

بر توليد و مصرف جهاني نفت در حدود سه
فصل، بازار جهاني نفت به مسير بلندمدت خود

بازگشته است.

  گيري كروناتغييرات توليد و مصرف جهاني نفت تحت تأثير همه ـ روند1نمودار 

.Energy Information Administration (EIA), December, 2021 :مأخذ

80/00

85/00

90/00

95/00

100/00

105/00

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

روز
در 

كه 
 بش

ون
ميلي

توليد جهاني نفت مصرف جهاني نفت



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تغییر و تحوالت بازار جهانى نفت پس از شیوع کرونا 
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روند تغييرات موجودي جهاني انبار نفت تحت 
مشاهده  2گيري كرونا، در نمودار شماره تأثير همه

گيري ين روند نيز اثرگذاري شديد همهشود. امي
خوبي به تصوير به 2020كرونا را در سه فصل اول 

گيري كرونا در دو كشد. بيشترين اثرگذاري همهمي
بوده كه باعث شده است،  2020فصل اول سال 

افزايش در موجودي انبارهاي نفتي به حداكثر خود 
  هاي اخير برسد. طي سال

  گيري كروناـ روند تغييرات موجودي جهاني انبار نفت تحت تأثير همه2نمودار 

  
.Energy Information Administration (EIA), December, 2021 :مأخذ 

، با شيوع گسترده ويروس كرونا در 2020در سال 
هاي اقتصادي در جهان و با كاهش شديد فعاليت

كشورهاي مختلف، بازار نفت يكي از بازارهايي بود 
كه بيشترين تأثير را از شيوع اين ويروس داشته است. 

شيوع گسترده بيماري كرونا و كاهش شديد با 
اي جهاني تقاضاي جهاني نفت، قيمت نفت در بازاره

اين ها در دو دهه اخير نزديك شد. به كف قيمت
هاي افزايش ناگهاني مازاد عرضه نفت و افزايش نفت

بدون مشتري، موجب شد كه قيمت جهاني نفت در 

مدت)، به دنبال افزايش شديد (هرچند كوتاه ايدوره
شدت كاهش پيدا كند. در واقع، انبارداري نفت، به

داري موجب شد كه قيمت هاي باالي انبارهزينه
هاي انبارداري نفت كمتر شود. فروش نفت از هزينه

گيري كرونا بر در ادامه و با تخليه شوك شديد همه
بازار جهاني نفت و افزايش نسبي تقاضاي نفت، 

هاي كاهش توليد در ويژه در شرق آسيا، و سياستبه
پالس، قيمت نفت از حداقل خود فاصله گرفت اوپك
  ج بازار جهاني نفت ترميم شد. تدريو به
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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اكنون با افزايش تقاضاي جهاني نفت، قيمتهم
دالر در هر بشكه قرار دارد. در 70نفت در كانال 

روزرساني از قيمت نفت خام برنت، اينآخرين به
2021دالر در هر بشكه در نوامبر  37/72ميزان به 

گيريرسيده است كه از سطوح پيش از شروع همه
رسد، افزايشيز فراتر رفته است. به نظر ميكرونا ن

هايتقاضاي جهاني نفت به دنبال بهبود فعاليت

ترين دليل افزايش شايان توجهاقتصاد جهاني، مهم
كمبود). 3نفت خام باشد (نمودار شماره 

ياست كه برخ يعامل ينترمهم گذارييهسرما
ينفت برا يباال هاييمتق يرا رو يلگرانتحل

ها اكنون با اصالحر كرده است. آنت مصّبلندمد
80 يباال يمتيمتوسط ق ،خود هايبينييشپ يصعود

.كننديبرآورد م يندهدو سال آيكي يبرا را ردال 85و 

اگيري ويروس كرونـ روند قيمت جهاني نفت خام (برنت) و تأثيرپذيري آن از همه3نمودار 

.macrotrends.net, 2021 :مأخذ

مشاهده 4طور كه در نمودار شماره همان
پالس،اوپك و اوپكشود، كشورهاي عضو مي
درصد از توليد جهاني 5طور ميانگين، حدود به

اند.گيري كرونا كاهش دادهنفت را طي دوره همه
گيري كرونا،اين كاهش در ابتداي دوره همه

درصد از توليد جهاني نيز بوده است كه 7حدود 
هاي توليد خود رايتتدريج بخشي از محدودبه

اند.كاهش داده
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ندر چي شيوع همه گيري كرونا

اوپك پالس درنفتي شكست توافق
كاهش توليد

كاهش محدوديت هاي
كسب وكار در جهان

اقتصاد جهاني و افزايش بهبود
تقاضاي جهاني نفت

با توجه به نزديك بودن
عراق به خصوصيات نفت

ايران، افزايش توليد نفت در
اين كشور، بازارهاي هدف

كند.ايران را با چالش مواجه مي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تغییر و تحوالت بازار جهانى نفت پس از شیوع کرونا 
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پالسـ روند كاهش توليد نفت در اوپك و اوپك4نمودار 

.IEA, OPEC, 2021 :مأخذ

گردان فعال درنيروهاي محرك و بازي -2
انداز بازار جهاني نفتچشم

توجه بهانداز بازار جهاني نفت، در ترسيم چشم
گردان فعال اين بازار ضرورينيروهاي محرك و بازي

است. در اين تحقيق، توليد نفت شيل در آمريكا، ظرفيت
گذاري، سياستو صادرات نفت خام عراق يدرشد تول

كشورها در راستاي تأمين الزامات پديده گذار انرژي و
ازجمله به بازار يرانو صادرات نفت ا توليد بازگشت

انداز آتينيروهاي محرك و بازيگردان چشم ترينمهم
روند. در ادامه، به تبيينبازار جهاني نفت به شمار مي

شود.هريك از عوامل يادشده پرداخته مي
توليد نفت شيل در آمريكا -

توليد منعطف نسبت به تغييرات قيمت نفت شيل
آمريكا يكي از تهديدهاي چند سال اخير تداوم روند

رود. اياالتافزايشي قيمت جهاني نفت به شمار مي

متحده آمريكا به يُمن انقالب فناورانه شيل توانسته
است طي دهه اخير به يكي از بازيگران اصلي

ديل شود.توليدكننده نفت خام و گاز طبيعي تب
شود، ازمشاهده مي 5طور كه در نمودار شماره همان
به بعد، روند توليد نفت خام و گاز طبيعي 2010سال 

اين كشور با روند صعودي شايان توجهي همراه بوده
كه محرك اصلي آن، افزايش توليد نفت شيل در اين

تريكشور بوده است. با توجه به قدرت واكنش سريع
ن نفت شيل نسبت به قيمت نفتكه توليدكنندگا

دارند، با افزايش قيمت نفت، توليد نفت از مناطق
شود. پستوليدكننده نفت شيل با افزايش همراه مي
گيري كرونا،از احياي بازار جهاني نفت پس از همه

ميليون بشكه نفت خام 2/11اكنون آمريكا با توليد هم
ننده گازترين توليدك، بزرگ2021در روز، در ژانويه 

رود.طبيعي و نفت خام در جهان به شمار مي



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ـ روند توليد نفت اياالت متحده آمريكا5نمودار 

.EIA, 2021 :مأخذ

ت نفت خام عراق،ظرفيت رشد توليد و صادرا -
ويژه نفت سنگين، از ميادين مشترك غرب كارونبه

عراق در بين تحليلگران انرژي يكي از كشورهاي با
رود. وقوعظرفيت باالي عرضه نفت به شمار مي

و نيز ظهور پديده داعش 2000جنگ در اوايل دهه 
، مانع افزايش متناسب با2017تا  2014هاي در سال

اين كشور شده است. با كنترلظرفيت توليد نفت 
نفوذ داعش در منطقه، توليد نفت كشور عراق با روند

توليد و ،2020افزايشي همراه بوده است. در سال 
42/3و  99/3صادرات نفت خام عراق به ترتيب با 

ميليون بشكه در روز بوده است كه نسبت به توليد و
94و  60اين كشور، به ترتيب  2000صادرات سال 

اي از ايندهد. بخش عمدهرصد رشد نشان ميد
ويژه در چند سال اخير،افزايش توليد و صادرات، به

برداري از ميادين مشترك غرب كارونبه دليل بهره

بوده است. با توجه به نزديك بودن خصوصيات نفت
عراق به ايران، افزايش توليد نفت در اين كشور،

كند.واجه ميبازارهاي هدف ايران را با چالش م
دهد،بيني بلندمدت از توليد نفت عراق نشان ميپيش
بشكه يليونم 8به  ظرفيت افزايش نفت عراق يدلتو

دارد. 2027 سال تا را در روز
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اكنون قيمت جهاني نفت از سطوح پيش ازهم
گيري كرونا نيز فراتر رفته است. اين درشيوع همه

ي جديد ازهاحالي است كه احتمال شيوع سويه
ويروس كرونا در جهان، افزايش توليد نفت آمريكا
و عراق و احتمال بازگشت نفت ايران به بازار

كننده قيمتجهاني نفت ازجمله عوامل تضعيف
شود.جهاني نفت در سال پيش رو قلمداد مي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تغییر و تحوالت بازار جهانى نفت پس از شیوع کرونا 
        تدبیر اقتصاد
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ـ روند افزايشي توليد و صادرات نفت عراق6نمودار 

OPEC, 2021.مأخذ: 

گذاري كشورها در راستاي پديده گذارسياست -
انرژي
مصرف هايسيستم از مترادف با انتقال 1انرژي گذار

انرژي منابع بر مبتني عمدتاً كه فعلي انرژي توليد و
سنگزغال و گاز طبيعي نفت، مانند تجديدناپذير

انرژي تركربنكم و كارآمد تركيبات سمت به است،
انرژي فزاينده معرفي شده است. در اين راستا، نفوذ

روي آوردن به برق انرژي جهان، سبد در تجديدپذير
انرژي، ذخيره در همچنين، بهبود و تجهيزات برقي و

شود؛شمرده مي انرژي گذار ترين محركمهم
اي كه آغاز شده است و در آينده نيز ادامهپديده

خواهد داشت. پيامد اين پديده، كاهش مصرف
هاي ارزيهاي فسيلي است كه درآمدانرژي

1. Energy Transition

هاي فسيلي ازجمله ايرانكشورهاي صادركننده انرژي
سازد. بر اساس آمار، در سالرا با اختالل مواجه مي

115ص گذار انرژي در بين ، رتبه ايران در شاخ2018
بوده است. ايران با اين رتبه در بين 101كشور جهان، 

13كشور منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا، رتبه  14
را به خود اختصاص داده است.

بازگشت ونزوئال به بازار نفت با تكيه بر رشد-
توليد نفت سنگين در بلندمدت

كشور ونزوئال با احتساب ذخاير نفت سنگين،
بيشترين ذخاير نفتي را در جهان داراست. باوجوداين،

هاي اخير، به دنبالتوليد نفت اين كشور در سال
هاي آمريكا، اعتصابات صنعت نفت وتحريم

مشكالت عديده اقتصادي اين كشور، با كاهش
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توليد نفت خام صادرات نفت خام



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شديدي مواجه شده است. با توجه به نااطيمناني
وجود در روند آتي توليد نفت اين كشور،م

ريستادانرژي در سه سناريوي مبنا، باال و پايين،
بيني كرده است كه توليد نفت ونزوئال در سالپيش

ميليون بشكه در روز، بسته 54/1تا  8/0، بين 2025
هاي نفتي موجود، متغيربه رفع يا عدم رفع تحريم

از نفت توليدي اياست. با توجه به اينكه بخش عمده
تواند رقيب نفتاين كشور، نفت سنگين است، مي

سنگين ايران در بازار جهاني باشد. الزم به ذكر است،
ونزوئال اميدوار است دولت بايدن رويكرد

هايتري را در تعامل با اين كشور و تحريممنعطف
نفتي فعلي دنبال كند.

ـ سناريوهاي مختلف توليد نفت ونزوئال7نمودار 

بازگشت توليد و صادرات نفت ايران به بازار-
ي، با نبودبه بازار جهان يرانبازگشت نفت ا احتمال

افزايش توليد و صادرات. قطعيت فراواني همراه است
ر مخازن، درشده دهاي ذخيرهكارگيري نفتو به

خشكي و درياهاي ايران ازجمله مواردي كه است با
هاي نفتي، عرضه نفت بهرفع احتمالي تحريم

يآمار يهادادهدهد. بازارهاي جهاني را افزايش مي
وجود يرانا ينفت هايسازييرهذخ يزاندرباره م قيقيد

يليونم 54بر وجود يمبن برخي منابع، اخباري .ندارد
در داخل و يخشك سازييرهذخ يساتسأبشكه در ت

هايسازييرهبشكه در ذخ يليونم 75تا  65خارج و 
با آنكه در برنامه يگر،د يسو ازاند. شناور منتشر كرده

، امااست شده امستثن يرانا ،پالساوپك بندييهسهم
ياعضا ينمعادالت موجود در ب يران،بازگشت نفت ا

در بندييهسهم يستمس ييرگذارثأپالس و تاوپك
است ينا يتدهد. واقعميقرارداد را كاهش  ينقالب ا

فرض اگر يحت ها،يزنگمانه ينكه با وجود همه ا
برسد، بازگشت نفت يجهبه نت ينكه مذاكرات و يمكن
مواجه يابهام جد ينبا چند يجهان يبه بازارها يرانا

.است



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تغییر و تحوالت بازار جهانى نفت پس از شیوع کرونا 
        تدبیر اقتصاد
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با توجه كشد،يكه مذاكرات طول م يمدت زمان
يعهد. بداست كنندهيينتع ،نفت يبازارها يطبه شرا

نيزتوافق  يناز ا جانبهيكدر برجام و خروج  يكاآمر
بر بودن مذاكرات فعلي را تقويتاحتمال زمان

ينهادها بينييشپ، 1كند. در جدول شماره مي
يتمالپس از لغو اح يراناز صادرات نفت ا الملليينب

شدن آن ارائه همراه دوره زماني اجراييها يمتحر
هزار بشكه تا 200ها از بينيشده است. اين پيش

2021ميليون بشكه، با توجه به دوره زماني سال  2/1
، متفاوت است. باوجوداين، برخي ديگر از2022و 

هاي نفتي ايران را دشوارتحليلگران، رفع تحريم
كنند.تلقي مي

هاالمللي از صادرات نفت ايران پس از لغو احتمالي تحريمبيني نهادهاي بينـ پيش1جدول 
دوره زمانيهاصادرات نفت پس از لغو تحريمكنندهبينينهاد پيش

2021در طول سال ميليون بشكه در روز 1تا  FGE(5/0اي (جياف

ميليون بشكه در روز Goldman Sachs(2/0گلدمن ساكس (
ميليون بشكه در روز 1

2021نيمه دوم سال 
2022در طول سال 

 )JP Morganپي مورگان (جي
ميليون بشكه در روز 2/1تا  1
ميليون بشكه مازاد در روز1

2021سال 
2022در طول سال 

 )MUFG Bankجي بانك (افيوام
  ميليون بشكه در روز 1تا  5/0

ميليون بشكه در روز 1بازگشت كامل به صادرات 
2021در طول سال 

 ...  
2021نيمه دوم سال ميليون بشكه در روز RBC(1سي (بيآر

2021 منبع: بلومبرگ،

نشان كرد، تجربه كشورمان در دورهبايد خاطر
شدن برجام، نشان داده است كه وزارت نفت در اجرايي

رفته، مشكل چندانيبازيابي بازارهاي هدف ازدست
نخواهد داشت؛ هرچند در دوره فعلي، ضعف سمت

گيري كرونا،دار بودن همهدليل ادامهتقاضاي نفت، به
يابي) مشتريان نفتي را نسبتتر، بازيافتن (به تعبير دقيق

طيبلومبرگ به دوره برجام دشوارتر كرده است. 
عمده نفتي از تجار يبرخگزارشي عنوان كرده است كه 

يروسو كه ينگتن در زمانيهنوز شك دارند كه واش
است، قرار داده فشار تحت رانفت  يتقاضا كرونا
انتهر يبرا شايان توجه ينفت هاييمبه رفع تحر يلمتما

يتول،شركت و ياييآس يبازو يسمولر، رئ يكباشد. ما
عنوان كرده ،تاجر مستقل نفت در جهان ينتربزرگ

يكاآمر يتاولو يرانا ينفت هاييم«رفع تحر است:
،كند كه بازار ييرتغ ياگونهبه يطمگر آنكه شرا يست؛ن

.باشد» يرانا ياز سو يشترخود خواهان نفت ب
8طور كه در نمودار شماره شود، همانمينشان خاطر

دنبال كاهششود، طي چند ماه اخير و به نيز مشاهده مي
شيوع كرونا در جهان و تغيير دولت در آمريكا، توليد و

اندك در حال افزايش است.فروش نفت ايران اندك

است يعامل ينترمهم گذارييهكمبود سرما
هاييمتق يرا رو يلگرانتحل يكه برخ

ر كرده است.بلندمدت مصّ ينفت برا يباال



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ام ايرانـ روند توليد نفت خ8نمودار 

حدود ايران نفت صادرات ميزان حاضر، در حال
بر همچنين،. است روز در بشكه هزار 700 تا 600

در ايران صادراتي نفت اوپك، سازمان گزارش اساس
به بشكه، هر ازايبه دالر 60 حدود ميالدي، جاري سال

است. با روي كار آمدن شده فروخته آن خريداران

رسد، روند صادراتدولت بايدن در آمريكا، به نظر مي
هاينفت خام چين از ايران شدت گرفته باشد. داده

دهد، در نيمه نخست سالنشان مي 1سايت تانكر تركر
هزار بشكه در روز، 800تا  600، ايران حدود 2021

طور عمده به مقصد چين، نفت صادر كرده است.به

ـ روند صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران9نمودار 

2022منبع: بلومبرگ، 

1. Tanker Tracker
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تغییر و تحوالت بازار جهانى نفت پس از شیوع کرونا 
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مالحظات امنيت اقتصادي -3
به يدسترس يبرا كنندگانيدتول ينرقابت ب افزايش
كه يريكه تصو يطياو باثبات در شر يدجد يبازارها
يلي،فس يهاسوخت يتقاضا يندهمعتبر درباره آ ينهادها

چندان دهند،يسنگ و نفت ارائه مزغال يژهوبه
يكشورها يگرد كهي. درحاليستكننده ندلگرم

يد،تول يشافزا راينفت در حال تالش ب كنندهيدتول
يكردن اقتصاد و كاهش وابستگ صادرات نفت، متنوع

به يدنتا رس ماندهيدر مدت زمان باق ينفت يبه درآمدها
با ،حالينتقاضا هستند و درع يكنقطه پ

يهاشركت يريگكارگسترده و به هايگذارييهسرما
يدر حوزه انرژ پذيريدتجد هاييانرژ ينهدر زم يشروپ

به استقبال ي،سبز و آب يدروژنه يدو باد و تول رشيديخو
يهعل هايمرفع تحر يبرا يرانا د،رونيم يگذار انرژ

گذرد،يو هر روز كه م كنديصنعت نفت خود تالش م
. بازگشتمانديعقب م ياز گردونه رقابت در بازار انرژ

از آنكه به يربه غ يجهان يبه بازارها يراننفت ا
يزيردارد، به برنامه يازن يفعال انرژ يپلماسيد

يازن و فروش يابيبازار گذاري،يمتق يبرا يكاستراتژ
يبه بازنگر يازن يراننفت ا يابيبازار يدارد. الگوها

نفت دارد. يبازارها يدجد ياتبا توجه به مقتض يجد
كه گذار هاي اخيرمحيطي رايج در ساليستگفتمان ز
همراهرا به پذيريدتجد هاييبه انرژ يليفس هاييآرام از انرژ

بازارهاي انرژي را بر هم زده ودر  دارد، معادالت قدرت
وارد عرصه رقابت يديجد يگرانبازموجب شده است تا 

هايياستفاده از انرژ يبرا ياديزمان ز يط،شرا ين. در اشوند
يوجود ندارد. با آنكه بر اساس برآوردها يليفس

يانرژ يدر سبد تقاضا 2050نفت تا سال  ،گرفتهصورت

.يابديكاهش م يجتدرسهم آن به ماند،يم يجهان باق
نفت يادينم تريعگفت توسعه هرچه سر توانياساس مينبرا

يطو استفاده از منافع آن در شرا ويژه ميادين مشترك)(به و گاز
كشور، الزام ياقتصاد هاييرساختبا هدف توسعه ز يفعل

قرار يددر دستور كار دولتمردان جد يدكه با تاس يكياستراتژ
ويژه باتوجهي به اتخاذ اين تصميم استراتژيك، بهبي .يردگ

تغيير پارادايمي كه در راستاي گذار انرژي در كاهش استفاده
هاي فسيلي شكل گرفته است، امنيت انرژياز انرژي

كشورمان را با تهديد جدي مواجه خواهد كرد.

بندي و ارائه راهكارجمع
هاي، همچنان با پيامد2021بازار نفت در سال 

گيري كرونا درگير است؛ هرچند كه ايناقتصادي همه
گيري كرونابازار تا حد زيادي به همزيستي با همه

عادت كرده و وارد دوره احياي تقاضا شده است.
كه كشورمان همچنان درگير مذاكرات برايدرحالي

هاي نفتي است، بازار جهاني نفت با ظهوررفع تحريم
دوران جديدي از تحوالتبازيگردانان تازه، وارد 

شده كه شايسته است تدابير الزم براي مواجهه اصولي
ها صورت گيرد. در خاتمه اين تحقيق، برخي ازبا آن
ترين راهكارهاي عملي براي ارتقاي امنيت انرژيمهم

شود.و درنهايت، امنيت اقتصادي كشورمان ارائه مي
حفظ مهم ترين مشتري نفتي كشور (چين) در هرـ

ترينچين مهم: هادو سناريوي رفع و عدم رفع تحريم
بوده كه حفظ مشتري نفتي كشورمان در دوران تحريم

بازار نفتي اين شريك راهبردي، تحت شرايط رفع يا
اكنون دوهاي نفتي، ضروري است. همعدم رفع تحريم

كشور عربستان و روسيه، فروش نفت خود به چين را
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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اند. بنابراين، الزم است تاافزايش دادهبه ميزان زيادي 
هاي نفت و امور خارجه) با ديپلماسيوزارتين (وزارت

فعاالنه در عرصه انرژي، شريان اصلي فروش نفت
كشورمان را طي دوره تحريم و نيز در سناريوي رفع

ها، فعال نگه دارند.احتمالي تحريم
ديپلماسي فعال انرژي براي بازيابي بازارهاي ـ

با تغيير: هاي نفتيدف با رفع احتمالي تحريمه
دولت در اياالت متحده و روي كار آمدن دولت

هاي نفتيبايدن، اين امكان وجود دارد كه تحريم
كشورمان لغو شوند. بنابراين، تالش براي بازاريابي و

گيريبرقراري ارتباط با مشتريان نفتي براي بازپس
ي است.سهم بازاري از رقباي نفتي، ضرور

وابسته نكردن فعاليت هاي اقتصادي به حصولـ
هاي فراوان معلق نگهداشتندليل هزينهتوافق به 

بر اساس تجربه دوره برجام، تعلل در: اقتصاد
هايزدن فعاليت هاي اقتصادي و گرهفعاليت

هاي اقتصادي زيادياقتصادي به حصول توافق، هزينه
ن داده است كه بهكند. تجربه نشابه كشور تحميل مي

بر است ونتيجه رسيدن مذاكرات براي توافق، زمان
موكول 2022بينانه، به اوايل سال در حالت خوش

هاي اقتصادي وشود. بنابراين، تعلل در فعاليتمي
هاي اقتصادي به حصول توافق،زدن فعاليتگره 
كند.هاي اقتصادي زيادي به كشور تحميل ميهزينه

برداري رساندنتمركز بر به بهره در اين راستا،
كردن اي صنعت نفت كشور و بوميهاي توسعهطرح

توليدات حياتي اين صنعت با تكيه بر ظرفيت
تواند در دستور كار قرارهاي فناور داخلي، ميشركت

گيرد.

جهت هاي اقتصادي در راستايدهي به سياستـ
به دولت سازي بيشتر اقتصاد و كاهش وابستگيمتنوع

يكي از الزامات كشورهاي صادركننده نفت: نفت يدرآمدها
سازي اقتصاد وپذيري از گذار انرژي، متنوعبراي كاهش آسيب

هاي نفتي عليهمنبع درآمد است. نظر به سيكلي بودن تحريم
ايران، موقتي بودن بازار نفت، برق و گاز عراق، كشف ذخاير

ريان اصلي صادراتعنوان يكي از مشتگازي از سوي تركيه به
گاز ايران و قطعي بودن روي دادن پديده گذار انرژي در

سازي درآمدهاي دولت وچندان دور، لزوم متنوعاي نهآينده
زاي نفت و گاز،كاهش وابستگي آن به درآمدهاي برون

اقتصادي تنوع به حال، دستيابيازپيش ضروري است. بااينبيش
گسترده مستلزم تغييرات موضوع اين زيرا چندان ساده نيست؛

ملي درآمد توزيع و مردم رفاه بر آن پيامدهاي و اقتصاد در
اي درگسترده مالياتي اصالحات بايد براي مثال، اثرگذار است.

موجود سياسي دستور كار قرار گيرد كه با توجه به ساختارهاي
رو نبايددر كشورهاي نفتي، اين اصالحات پيچيده است. ازاين

نتظار تحول وسيع و سريع را در اقتصاد داشت، بلكه بايد باا
زمينه را براي تنوع كوچك، مقياس در و تدريجي اصالحات

بيشتر اقتصاد فراهم كرد؛ ضمن اينكه كوچك شدن اندازه دولت
دهد و به ثباتهاي دولت را كاهش ميدر اقتصاد نيز هزينه

كند.ميبيشتر كمك 
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