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گفتوگو با دکتر عباس ملکی ،استاد دانشگاه صنعتی شریف
در دانشکده مهندسی انرژی

بحران انرژی ،کرونا و اقتصاد جهانی

دکتر عباس ملکی اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف
ســالهای در بخش انرژی تحقیقات مختلفی انجام
دادند و در دانشــگاههای خارجی به عنوان اســتاد
میهمان به تدریس و تحقیق مشــغول بودهاند .ایشان
همچنین سالها ریاست مؤسســه تحقیقات مربوط
کشورهای آسیای میانه و همچنین معاونت پژوهشی
ورازت امور خارجه را برعهده داشتهاند.
بحران سقوط قیمت نفت را چگونه ارزیابی میکنید
و علت آن چیست؟

برای آن که متوجه شــویم که چگونه قیمت نفت
خام سقوط کرد ،ابتدا بهتر است بدانیم نفت چیست.
به نظر من نفت خام یک کاالســت .پس روند قیمت
آن از مدلهای اقتصادی پیروی کرده و شرایط عرضه
و تقاضــا بر قیمت و مقدار تعادلی آن تأثیر مســتقیم
دارد .در پــی عدم توافق مجموعه  13کشــور عضو
سازمان کشــورهای صادر کننده نفت (اوپک) و 10
کشور غیرعضو اوپک ،مقدار عرضه نفت به بازارهای
جهانی به  103.3میلیون بشــکه در روز رسید .شیوع
بیمــاری کووی د 19-تقاضا برای نفــت در بازارهای
مختلف به خصوص چین را تا  30میلیون بشــکه در
روز از ماههای قبل پایین اورد .طبیعی است که قیمت
در چنین حالتی افت کرده و بازار به دنبال راهی برای
خالص شــدن از دست نفتی است که بر روی دست

عرضه کنندگان مانده است.
اما نفت فقط یــک کاالی اقتصادی نیســت .یک
موضوع سیاســی هم هســت .مثل مرغ و تخم مرغ.
نمی-دانم آیا این نفت است که موجد جنگ است یا
جنگ است که مولد تغییرات در قیمت نفت میشود.
هر چه هســت ارتباط نزدیک بیــن نفت و تغییر در
سیستمهای سیاسی و دولتها در نقاط مختلف جهان
قطعی است.
نفت یک مفهوم ژئوپلتیک اســت .چــون عموما
مراکز تولیدکننده نفت خام در جهان با مناطق مصرف
متفاوت است .پس نیاز به انتقال این ماده معدنی است.
کشتیرانی در این بازار نقشی اساسی دارد و  30میلیون
بشکه در روز نفت از طریق دریانوردی جابجا میشود.
پس گلوگاههای اســتراتژیک جهان برای انتقال نفت
نقشی اساسی ایفا میکنند .مانند تنگه هرمز که روزانه
 17/5میلیون بشکه نفت از آن عبور میکند.
نفت یک موضوع در روابط بینالملل نیز هســت.
بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام کشورهایی هستند
که نقشی اساسی در شکلگیری و ادامه روند تحوالت
بینالمللی دارند .آمریــکا در حال حاضر  13میلیون
بشــکه و روسیه  11میلیون بشکه نفت در روز تولید
میکنند .گرچه هر دو کشــور ادعا میکنند که بخش
خصوصی در تولید نفت فعال است ،اما در زمانی که
قیمتها در ســرازیری سقوط بودند هم آقای ترامپ

در کاخ ســفید و هم آقای پوتیــن در کاخ کرملین با
روسای شــرکتهای نفتی کشورشان جلسات مکرر
ترتیب دادند.
نفت در عین حال یک مفهوم حکمرانی است .یعنی
هیچ دولتی نمیتواند به مسئله انرژی و بخصوص نفت
خام بیتوجه باشد .در آمریکا سقوط قیمت نفت خام
باعث پایین آمدن قیمتهای فرآورده در این کشــور
گردید .قیمت بنزین هم اکنون در برخی از ایالتهای
آمریکا به  99سنت در هر گالن رسیده است .این بدان
معناســت که مردم کف خیابــان در آمریکا از قیمت
سوخت رضایت دارند و احتماال در انتخابات نوامبر
 2020به ترامپ رای خواهند داد .از سوی دیگر قیمت
پایین نفت به معنای ورشکسته شدن شرکتهای نفتی
در آمریکاســت که آنها عمدهترین حامیان ترامپ و
کمک نقدی دهندگان به ستاد انتخاباتی ترامپ هستند.
بنابراین تناقض سیاســتی بزرگی در پیش روی کاخ
سفید است.
اثر کاهش قیمــت نفت بر تولید نفت و گاز آمریکا
یعنی نفت شیل چیست؟

کم شــدن فعالیتهای اقتصادی و متوقف شــدن
حمــل و نقل در آمریــکا به قدری تاثیر داشــته که
رکود اقتصادی به انــدازه رکود بزرگ در دهه 1930
تلقی میشــود .کاهش مصرف نفت از ابتدای دوران
اســتفاده از نفت در دهه  1860بی ســابقه است .در
میانه ماه آوریل ســال جاری ،کل مصرف فرآورده-
هــای نفتی در آمریکا به مقدار  14/1میلیون بشــکه
در روز رســید که نزدیک به  13/8میلیون بشکه در
هفته قبل بود .اما نســبت به  5هفتــه قبل در ابتدای
مارس که  21/5میلیون بشکه بود ،به مقدار یک سوم
کاهش یافته است .واردات نفت خام آمریکا در مدت
مشــابه از  6/5میلیون بشکه به  4/9میلیون بشکه در
روز رسید .حال به سؤال شما میرسیم .تولیدکنندگان
نفت غیرمتعارف همراه ســنگهای رسوبی (شیل) با
مشکل قروض خود به ســرمایهگذاران فعلی و عدم
اشتیاق برای ســرمایهگذاری در آینده در این بخش
از صنعــت نفت و گاز مواجه شــدهاند .به خصوص
قیمت نفت تگزاس که در  20آوریل  2020به سطح
منهای  38دالر هر بشــکه رسید ،صبر سرمایهگذاران
را تمام کرد 60 .درصد تولیدکنندگان مستقل آمریکا
باید تجدید ساختار داده و برای بدهیهای خود برنامه
زمانی مجدد تدارک ببینند .تولیدکنندگان نفت شیل به
اعالم ورشکستگی به عنوان یک سپر محافظ در برابر
بدترشدن وضعیت شــرکت و نزدیک شدن به صفر
جریان نقدی خود نگاه میکنند .با اعالم ورشکستگی
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تولیدکنندگان نفت شیل ،آنگاه نوبت صاحبان خطوط
لوله است که به مصیبت دچار شوند .چرا که قرارداد
انتقال نفت از خطــوط لوله در زمان باال بودن قیمت
نفت منعقد شــده و حاال تولیدکننــدگان نفت ادعا
میکنند ورشکسته شده و نمیتوانند هزینههای خط
لوله را بپردازند .پاالیشگاه داران در انتهای این صف
آســیب دیدگان از افتادن قیمــت نفت و عدم وجود
تقاضا هســتند .ظرفیت تصفیه میبایــد با توجه به
قراردادها با مشــتریان فرآورده تعیین شود .یعنی در
روزها و هفتههای پیش رو ،پاالیشــگاه باید خاموش
شــود .چیزی که خود هزینههای اضافی به صاحب
پاالیشگاه تحمیل میکند .این را هم بیاد داشته باشیم
در محافل مالی جهان این مسئله مطرح است که از این
پس سود سهام برای سرمایهگذاری در حوزههای نفتی
ممکن است به صفر برسد.
اثر کاهش قیمت نفت بر تولید کشــورهای بزرگ
نفتی مانند عربستان ســعودی و روسیه را چگونه
میبینید؟

از ابتدای ماه مه  ،2020توافق  23کشــور متشکل از
 13کشــور عضو اوپک و  10کشور غیرعضو موسوم
به اوپک پالس ،اجرایی شــد .اوپک که در ماه آوریل
مجموعا حدود  30میلیون بشکه در روز تولید میکرد،
متعهد شد که بیشتر از حدود  20میلیون بشکه در روز
تولید نکند .عربستان سعودی مطابق این توافق می باید
 8.5میلیون بشــکه در روز تولید نماید .آخرین باری
که عربستان از این مقدار کمتر تولید کرده در سپتامبر
 2019و پس از حمله موشــکی به تأسیسات نفتی در
عبقیق بوده اســت .وزیران نفت و انرژی کشورهای
عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در دهمین نشســت فوقالعاده خود از طریق
وبینار (ویدئو کنفرانــس) در  ۱۲آوریل ( ۲۴فروردین
ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه (۱۲
اردیبهشت ماه)  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار بشک ه در ماههای
مه و ژوئن کاهش دهند .همچنین کشورهای تولیدکننده
نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری در
این نشست توافق کردند پس از پایان دو ماه ،به مدت
 ۶ماه از یکم ژوئیه تا  ۳۱دسامبر سال  ۲۰۲۰روزانه ۷
میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه کاهش عرضه داشته باشند
و در بازه زمانی یکم ژانویه  ۲۰۲۱تا  ۳۰آوریل ۲۰۲۲
بهمدت  ۱۶ماه نیز روزانه  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه
تولید خود را کاهش دهند .حال وزرای نفت و انرژی
کشــورهای اوپک پالس قرار است در  10ژوئن (21
خرداد) مجددا از طریق مجــازی با یکدیگر مالقات
نموده و وضعیت بازار را بررسی نمایند.

14

به نظر میرســد که علیرغم ضررهای متعددی که
کشــورهای متکی به نفت مانند قزاقســتان ،نیجریه،
عراق و ونزوئال متقبل شــدند ،یک کشــور از قبال
مسائل مربوط به کرونا و کم شدن تقاضا به امتیازاتی
دست یافت .عربستان سعودی به لحاظ آینده پژوهی
به وضعیت قابل قبولی رسید .قیمت پایین نفت برای
کشــوری که اگر قیمت نفت  80دالر باشد ،کسری
بودجه نخواهد داشــت ،رنج آور بود .در اولین فصل
سال  2020عربستان  9میلیارد دالر کسر بودجه به بار
آورد .وزیر دارایی عربستان هفته گذشته اعالم کرد که
عربستان ناچار است که هزینههایش را کمتر کرده و
بخشــی از پروژههای مربوط به چشم انداز  2030را
با تأخیر اجرا نماید .در  2019نســبت بدهی به تولید
ناخالص داخلی عربستان حدود  24درصد بوده است
که نرخ پایینی اســت .همچنین وزیر دارایی گفت که
تا کنــون  32میلیارد دالر از منابع ارزی این کشــور
هزینه شده است .اکنون بانک مرکزی عربستان دارای
ذخائری حدود  474میلیارد دالر اســت .اما عربستان
سعودی با ایجاد ظرفیت اضافی برای خود ،آینده خود
را تأمین کرده اســت .زمانی که اقتصاد مجددا به کار
افتــد ،قیمت نفت باال خواهد رفت و این عربســتان
سعودی است که با ظرفیت  12میلیون بشکه ای خود
میتوانــد نظرات خود را به دیگر کشــورهای عضو
اوپک دیکته کرده و دالرهــا را جارو کند .به تازگی
عربستان و کویت برای تولید مشترک از منطقه موسوم
به بیطرف به توافق رسیدند.
در مورد روســیه باید گفت که منافع ملی روســیه
همخوانــی با کاهش قیمت نفت نــدارد .هرچند که
ممکن اســت کاخ کرملین از ایــن حربه برای بیرون
کردن رقیب از بازار و دامپینگ اســتفاده کند .در ماه
گذشــته دو خبر از مسکو رســید .اول این که وزیر
انرژی روســیه گفت که روســیه ممکن است که به
میز مذاکره با عربســتان ســعودی باز گردد .در عین
حال خبرگزاری روســیه اعالم کرد که که روســیه با
عربســتان هیچ گونه تماسی نداشــته و بر روی هیچ
مسئلهای توافق نکرده است .اما واقعیت آن است که
روســیه در این میان تمایل داشــت که هم با آمریکا
و هم با عربستان ســعودی به تفاهم برسد .با آمریکا
به دلیل این که روســیه همچنان از تهدید آمریکا به
تحریم کامل صنایع نفت و گاز روسیه هراس دارد .با
عربســتان به دلیل این که روسیه از هر کشور دیگری
بیشتر نیازمند دالرهای نفتی برای تأمین بودجه دولت
است .به همین دلیل باال رفتن قیمت نفت هدف نهایی
روسیه است ،هرچند این هدف را به ظاهر در حالتی
غیرشــفاف دنبال میکند .پوتین در جلسه با صاحبان

صنایع نفت و گاز روسیه اظهار داشت که روسیه در
ماه مارس آمادگی کامل داشت تا کاهش قابل توجهی
در تولیــد به همراهی آمریکا و عربســتان بدهد ،اما
متاسفانه این عربستان بود که با تمدید توافق موافقت
نکرده ،تخفیفهای اضافی بر روی نفت خود داده و
باعــث افت قیمت نفت گردید .پوتین گفت که برای
روسیه هر بشکه نفت به قیمت  42دالر مناسب است.
آیا دخالت آقای ترامپ با فشار عربستان ،روسیه و
مکزیک برای کاهش تولید نفت مؤثر افتاد؟

بله ،رئیس جمهور آمریکا رهبران عربستان سعودی
را در هفتههای گذشته تهدید کرده بود که اگر مقدار
تولیدی نفت خود را کاهش ندهند ،نیروهای آمریکایی
مستقر در عربستان از این کشور بیرون کشیده خواهند
شــد .ترامپ به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در
دوم آوریل گفته بود که در صورت عدم کاهش تولید
نفت سعودی ،رئیس جمهور آمریکا در برابر کنگره که
در حال گذراندن یک قانون در مورد خروج نیروهای
آمریکایی از سعودی به دلیل فاجعه جنگ یمن است،
مقاومت نخواهد کرد .نمایندگان عضو حزب دمکرات
در دو مجلس قانون گذاری آمریکا همیشــه با رفتار
عربستان سعودی در رهبری ائتالف علیه صنعا مشکل
داشــتند .اما این بار برخی از نمایندگان عضو حزب
جمهوریخــواه نیز به همتایان دمکرات در پی گیری
محدود کردن نیروهای آمریکایی در ســعودی ملحق
شــدند .نمایندگان جمهوریخواه موافق این طرح،
بیشــتر از مناطقی که نفت و گاز شــیل آمریکا از آن
مناطق تولید و یا ذخیره و منتقل می شود ،هستند.
آینده جایگاه اوپک را چطور میبینید؟

به نظر من اوپک به کار خود ادامه خواهد داد .اوپک
در ایمن ســازی حداقل منافع مشــترک کشورهای
عضو از  1960تاکنون نســبتا موفق بوده است .بدون
وجــود اوپک تولیدکنندگان کوچــک مانند نیجریه،
لیبــی و ونزوئال نمیتوانســتند و نمیتوانند در برابر
فشارهای تولیدکنندگان و مصرف-کنندگان عمدهای
مانند آمریکا ،روســیه ،چین ،ژاپــن ،و اتحادیه اروپا
مقاومــت کنند .به نظر من قطر در خروج از اوپک به
مشورتهای شرکتهای آمریکایی گوش کرده و با
عجله این ســازمان را ترک کرد .نقش اوپک در بازار
نفت همچنان مؤثر است.
اثر کاهش قیمت بــر مصرفکنندگان عمده نفت
نظیر چین و هند و ژاپن چیست؟

در ژاپن تولید صنعتی به کمترین مقدار در طی هفت

گفتوگو

ســال اخیر رسیده است .رشد هند از نیمه دوم 2019
کمتر از حد مورد انتظار بوده اســت .چین بزرگترین
وارد کننده نفت جهان است که در  2019روزانه 10/04
میلیون بشکه نفت خام خریداری کرده بود .ولی فقط
 2ماه پس از شیوع این ویروس ،تقاضای نفت چین به
خاطر لغو سفرها ،کاهش حمل و نقل جادهای و پایین
آمدن تولید کارخانهای به شــدت کاهش یافت .چین
 13بشکه از هر  100بشکه نفت تولید شده در جهان
را مصرف میکند ،بنابراین شرکتهای نفت جهان از
کاهش تقاضای این کشــور ضربه میخورند .کاهش
تقاضای نفت چین بزرگترین شوک تقاضا به بازار از
زمان بحران مالی اســت که در  2009به پایان رسید.
این شــرایط همچنین ناگهانی ترین شوکی است که
بازار پس از حملههای یازدهم ســپتامبر  2001در دو
دهه گذشــته با آن مواجه شده است .بنابراین کاهش
قیمت نفت بر مصرف کننده در سطح خرده فروشی،
جذاب اســت و فرآوردههای نفتی با قیمت کمتر به
دســت آنان میرسد .اما در سطح کالن سقوط قیمت
نفت به معنای کاهش رشــد اقتصادی در کشورهای
مصرف کننده نیز هست.
ایــن وضعیت با وضعیت ســالهای دهه هفتاد که
ارزان بودن قیمت نفت باعث افزایش تولید صنعتی و
افزایش تولید ناخالص ملی کشورها میگردید نیست.
پایین بودن قیمت نفت باعث رکود نســبی در اقتصاد
جهانی میگردد.
آینده تقاضا برای نفت را چگونه میبینید .چه زمانی
این تقاضا برمیگردد؟

اقتصاد جهانی تحت تأثیر ویروس کرونا با تغییرات
عمدهای روبرو گشته است .رشد اقتصادی به شدت
کم و کمتر شــده و رکود اقتصادی عمیق و عمیقتر.
به گفته رئیــس صندوق بین المللی پــول در حالی
که رشــد اقتصادی در  2020منفی میشود ،بدترین
ســقوط از رکود بزرگ در  1930را جهان در 2020
تجربه میکند .در حالی که در گذشته در مقاطعی که
شــوک اقتصادی و یا کاهش رشد اقتصادی را تجربه
میکردیم ،این امید وجود داشــت که منحنی کاهشی
رشــد اقتصادی بصورت  Vشکل بوده و در آیندهای
نزدیک در پس از آن به بهبود اقتصادی بازگردیم ،به
نظر کارشناسان به دالیل مختلف این بار احتمال دارد
که مدت زمان زیادی الزم باشــد تا اقتصاد جهانی به
کریدور بهبود و ترمیم بازگردد .به خصوص که عوامل
روانــی همچون ترس و دلهره حاکــم بر بازار همراه
با ســقوط تقاضا و کاهش عرضه امید به بهتر شــدن
وضعیت اقتصادی را کمرنگ میکند.

یک پیشبینــی خوشبینانه میگوید که بخشــی
از صدمات اقتصادی ممکن اســت در  2021جبران
شــود .بنابراین به نظر میرســد تقاضا برای نفت در
بازهای میان شش ماه تا دو سال به سطح قبل از کرونا
بازگردد .اما به نظر من باز میگردد.

اقتصاد جهانی تحت تأثیر
ویروس کرونا با تغییرات
عمدهای روبرو گشته است.
رشد اقتصادی به شدت
کم و کمتر شده و رکود
اقتصادی عمیق و عمیقتر
آیا مخالفین سیاستهای جهانی ترامپ میتوانند
از سالح نفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری
آن کشور علیه او استفاده نمایند؟

نمیدانم.

وضع تولید نفت ایران در این دوره چه میشــود و
پیش بینی برای آینده چیست؟

به نظر من در شرایط کنونی اقتصاد ایران از شرایط
تک محصولی گذشته است .در یک سناریوی بدبینانه
ایران اکنون حدود  200هزار بشکه نفت در روز صادر
میکند و در یک ســناریوی خوش بینانه  500هزار
بشکه در روز .یک سناریوی واقع بینانه هم این است
کــه ایران تولیدی در میان این دو انتهای رنگین کمان
دارد .به هر رو مطابق گزارش اوپک ،تولید نفت ایران
کال از دو میلیون و یکصد هزار بشکه تجاوز نمینماید.
پس ایران به تولید نفــت و فروش آن ادامه میدهد.
البته ایران دارای ظرفیتهای دیگری در همین بخش
هست .مانند میعانات گازی و یا صادرات گاز طبیعی
و یا فرآوردههای نفتی و یا تولیدات پتروشیمی .به نظر
من در عین حــال که دولت ایران از فضای به وجود
آمده پس از برجام اســتفاده بهینه را نکرده و بیشتر به
بحثهای ژورنالیســتی در زمینه این که قراردادهای
نفتی چگونه باشــد رو آورد و یا با شرکتهای چینی
برخورد دورنگرانهای نداشــت ،اما مجموع تحوالت
بازار انرژی در جهان ،یک فرصت طالیی برای ایران
پیش آورده تا با مجموعه سیاســتگذاری صحیح و
همســو با منافع ملی ایران به سوی آینده گام بردارد.
اقتصاد ایران به نظر من گرچه دارای اشکاالت ظاهری
و قالبی هســت ،اما ســاختارهای قوی داشــته و با
کمی تالش میشــود به یک اقتصاد منعطف با تلفیق
ظرفیتهای منابع انسانی و منابع طبیعی و مزیتهای

ژئوپلتیک این کشور رسید.
به نظر میرســد موقعیتی ویژه برای تصمیمگیری
صحیح جهت انتقال به دوران پساکرونا برای مسئولین
و نخبگان کشــور فراهم شده اســت .چه خوبست
که سیاســتمداران کشــور به این نتیجه برســند که
سیاســتگذاری در حوزه انرژی از دیگر بردارهای
اجتماعی کم اهمیتتر نیســت .تا آن جا که میشود،
بخش انرژی کشــور را در یک دیــدگاه همگرایانه
و نزدیــک به هــم برنامهریزی کرده و بــرای آینده
سناریوهای متعدد طراحی و تولید شود.
دوم تا آن جا که میشــود تولید نفت و گاز را باال
ببریم .این دو مــاده معدنی ،مهمترین مزیتهای این
کشور در پس از منابع انسانی آن است .گرچه تحریم
به این رونــد لطمه زده ،اما به نظر میرســد قبل از
تحریم ،وادادگی مدیران این صنعت بیشتر از تحریم
در حال ضربه زدن به منافع ملی کشــور اســت .اگر
ایران در  1976به ایجاد ظرفیت اضافی میپرداخت ،از
اتحاد آمریکا و عربستان سعودی شکست نمیخورد.
اگر ما ظرفیتی بیشــتر از مقــداری که در  2018نفت
تولید میکردیم داشــتیم ،تحریمهــای آمریکا به این
راحتی علیه ایران به نتیجه نمیرسید.
سوم با همسایگان بیشتر باید کار کرد .با همه آنها
بهتر اســت که حداقل یک خط لوله نفت خام و یک
خط لوله انتقال گاز طبیعی داشته باشیم .عجیب نیست
که کویت از آمریکا گاز وارد میکند و از ایران نه؟
چهارم ،دوســتان وزارت نفــت و وزارت خارجه
مزیت ژئوپلتیک ایران را فراموش کردهاند .فروپاشی
شــوروی بزرگترین تحول در سیاست خارجی ایران
است .اگر از قزاقستان ،ترکمنستان و ازبکستان خطوط
لوله متعدد به ســمت یکــی از پرمصرفترین مناطق
انرژی یعنی چین ســاخته شــده ،چرا از ایران به آن
ســو خطوط لوله ساخته نشود .و اگر خطوط لوله از
جمهوری آذربایجان و روسیه به سمت غرب و اروپا
در حال کار است چرا از ایران نه؟
پنجــم ،مصرف انــرژی در میان مــا ایرانیان بیش
از اندازه متوسط شــدت انرژی در هر کجای جهان
است ،ضمن این که تولید صنعتی ما هم چندان زیاد
نیست .یک گزارش نشان میدهد که ایرانیان به اندازه
یک میلیون و دویســت هزار بشــکه نفت معادل ،از
حاملهای انرژی بــه صورت تلفات و بازدهی کمتر
مصرف میکنند .سیاســتگذاری مبتنی بر مقررات
جدیــد و نظامنامههای دقیقتر و باالبــردن راندمان
پاالیشــگاهها ،نیروگاهها ،خطوط انتقال و کم کردن
بخشهای اداری و توجه دادن مردم به کمتر و درست
مصرف کردن انرژی از وظایف اصلی دولت است.
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