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چکیده
شرایط فنی جدید لزوم تجدید نظر اساسی در شیوه استفاده از منااب نفات و اااز کشاور را قطعای
می کند .از نگاه اقتصادی و اقتصاد اسالمی با توجه به آینده باازار و احتمااب باایی کااهش قیمات
می بایست سیاست فروش نفت و ااز خام تغییر کند و به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکات
کرد و از ورود ارزش مناب طبیعی به بودجه دولت خودداری شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه
دولت به نفت از اتالف مناب جلوایری شاود .بنادهای سایزده ،چهاارده ،پاانزده ،هفاده و هیجاده
سیاستهای اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده که به نظر میآید با توجه به آینده باازار نفات
به خوبی تنظیم شده و یزم است در جهت آ حرکت صورت ایرد .توجه جدی باه مرضاه منااب
غیر متعارف و تأثیر آ بر بازار انرژی تصمیمات دقی تری را شک میدهد.
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طبقهبندی . Q49 ،Q42 ،.Z12 ،Z19 :JEL

* دانـشآموختـه کارشناسـی ارشـد رشـته توسـعه و برنامـهریـزی دانشـگاه علـم و صـنعت؛
(.)m.rezaie1989@gmail.com
** عضو هیئت علمی دانشگاه مفید؛ (.)rezaeedavani@gmail.com

مقدمه
شرای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر سبب شد انگیزه ساماندادن اقتصاد کشور
در قالب سیاستها و نظریههایی که اقتصاد درونزا ،بروننگـر و پویـا را تحقـق
دهد ،تقویت شود و از جملـه نمودهـای آن ابـالغ سیاسـتهـای کلـی اقتصـاد
مقاومتی است که با تقاضای عمـومی و تـالش بـرای اجـرای آن روبـهرو شـد.
سیاســتهــای کلــی اقتصــاد مقــاومتی ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری
( )5851/55/81برای بخش های مختلف اقتصاد تنظیم شده اسـت .از مهـمتـرین
بخش های آن بخش انرکی و نفت و گاز است که از سویی با درآمد دولت و از
سویی با اقتصاد نفتی کشور و رانت های ناشـی از آن ارتبـاط دارد .تـأثیر آن بـر
درآمدهای صادراتی کشور و میزان بهرهبرداری از منابع روشن اسـت و عـدالت
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بین نسلی و وضعیت زیستمحیطی نیز از آن تأثیر می پذیرد .اقتصاد ایـران بایـد
در پرتوی سیاستهای یادشده از رشـد پویـا و بهبـود شـاخصهـای مقاومـت
اقتصادی (دانشبنیان ،عدالتبنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشـرو) برخـوردار
گردد .بیش از یک ق رن است که نفت در اقتصـاد ایـران فعـال اسـت .گرچـه از
طریق درآمد نفت پروکه های متعدد عمرانی در گوشهوکنـار و در مراکـز اصـلی
شهری و روستایی راهاندازی شده و با سرمایه گذاری آن بخـشهـای آموزشـی،
بهداشت و درمان ،صنعت ،راه و ساختمان بهره بسیاری بردهاند ،ولی این امور نه
سبب شده کشور به توسعه مناسب دست پیدا کند و نه توان آن را در مقابلـه بـا
بحران ها افزایش داده است ،بلکه متأسفانه نقاط ضعف آن برجسته شـده اسـت.
اختالل در درآمدهای نفتی تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور دارد .نمونـه بـارز
آن کاهش درآمد نفت به علت تحریم صادرات آن و کاهش قیمت آن است کـه
مشکالت متعدد اقتصادی را برای کشور رقم زد .بسیاری از طرحهـای عمرانـی
تعطیل شد و حتی بودجه جاری دولت نیز آسیب شدید دید .رشد منفـی شـش
درصدی سال  5855و ادامـه رکـود در بخـش هـای اقتصـادی بخشـی از ثمـره
وابستگی اقتصاد کشور بهویژه بودجه دولت به درآمد نفت است .با نگاهی کلـی

به اقتصاد کشور و تأثیر نفت در آن میتوان گفت مهمترین مشـکالت کشـور از
این دریچه عبارتاند از:
 .5وابستگی شدید بودجه جاری و عمرانی کشور به درآمد نفت و گاز؛
 .1وجود مخازن مشترک بـا همسـایگان و بهـرهبـرداری گسـترده آنـان از
مخازن مشترک با فناوری برتر و عقبماندگی کشور در بهرهبـرداری از
آن منابع و هدررفتن سرمایه کشور؛
 .8نوسانات شدید قیمت نفـت در بـازار جهـانی و نوسـانات درآمـدهای
ارزی کشور ناشی از صادرات نفت و تأثیر آن در بازار ارز؛
 .4نوسانات تقاضای نفت در جهان ناشی از تحـوالت در بخـش تولیـد و
میزان بهرهوری انرکی؛
 .1تخلیه مخازن و چالش عدالت بین نسلی.
سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بتواند مشکالت را ردیابی و راه چاره برای
برخی مربوط به وضعیت داخلی و شیوه استفاده از درآمدها و بهـرهوری انـرکی
است.
آنچه مقاله حاضر در پی آن است و در واقع پرسش اصلی مقاله نیز میباشد،
این است که سیاست های ابالغی در بخـش انـرکی تـا چـه انـدازه بـرای رفـع
مشکالت پنجگانه باال راه حل ارائه کرده است و آیا راهحلهای ارائهشده کارساز
است و میتواند مشکالت را مرتفع نماید؟
پرسشهای فرعی نیز عبارتاند از:
 .5وضعیت تأثیرگذاری درآمد نفتی در بودجه جـاری و عمرانـی چگونـه
است؟
 .1نوسانات میزان ارز ناشی از صادرات نفت چقدر است؟
 .8وضعیت عرضه و تقاضای نفت و گاز و تحوالت جاری آن در جهـان
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آن نشان دهد .برخی مشکالت ناشی از تحـوالت در خـارج از کشـور اسـت و

000

چگونه است؟
 .4دیدگاه فقه اسالمی نسبت به عدالت بـین نسـلی و میـزان برداشـت از
میادین چیست؟

روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیلـی ـ توصـیفی مسـتند بـر مطالعـات کتابخانـهای
استفاده شده است.

پیشینه پژوهش
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الف) مطالعات داخلی
درخشان ( )5855در مقاله ای با عنوان «امنیت انرکی و تحوالت آینـده بازارهـای
نفت و گاز» بیان میکند ورود منابع نامتعارف نفت 5و گاز 1به بازارهـای انـرکی

 5منابع نامتعارف نفتی شامل «نفت فوق سنگین»« ،ماسههای نفتی» و «نفت رسی» میباشد.
-

نفت فوق سنگین ( :)Extra heavy oilنفتی است که از میزان گرانروی باالیی برخوردار بوده
و به دلیل شرای مخزن نمیتواند به راحتی جریان پیدا کند .برای کاهش لزجی این نوع نفـت از
فنهای مختلفی مانند چرخه شبیهساز بخار استفاده میکنند که با تزریق بخار و حفر دو چاه افقی
نفت را به سطح زمین میرسانند.

-

ماسه نفتی ( :)Oil sandاین ماده سنگین و لزج مخلوطی طبیعی از ماسه ،خاک رس ،قیر طبیع ی
(بیتومن) و آب میباشد که قبل از ورود به پاالیشگاه ها جهـت فـرآوری بـه بنـزین و گازوئیـل
میبایست پاالیش شود .این ماده بیشتر در ونزوئال ،آمریکا و مهمتر از همه در کاناداست.

-

نفت رسی ( :)Oil Shaleسن

رسوبی بسیار ریزی که در واقع حاوی نفت نیست بلکه به دلیل

اینکه حاوی هیدروکربنی مانند کروکن است با عملیات شیمیایی پیرولیـز بـه مـواد نفتـی تبـدیل
میشود .رساندن دما به  431درجه سانتیگراد سبب تجزیه این کمپلکس جامد میشود که ترکیب
هیدروکربوری آن پس از سردشدن به مایعی مانند نفت تبدیل میشود (رضایی.)5858 ،
 1منابع نامتعارف گازی شامل «ماسه سن

متراکم گازی»« ،زغال سن

حاوی متان»« ،هیدارت گازی» و


سبب می شود با کناررفتن آمریکا از جانب تقاضا ،کشورهای آسیایی بهویژه چین
با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی ،نفت و گـاز خـود را در میـانمـدت و
بلندمدت از منطقه خاورمیانه تأمین کنند که در ایـن صـورت اروپـای غربـی بـا
تهدید عدم امنیت عرضه روبهرو خواهد شد .در ایـن مقالـه بیـان شـده اروپـای
غربی وابستگی بیشتری به نفت و گاز روسیه پیدا خواهـد کـرد و بـا توجـه بـه
ضرورت استفاده از این کشـور جهـت انتقـال گـاز آسـیای مرکـزی ،روسـیه از
موقعیت مستحکمتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین نتیجـهگیـری مـیشـود بـا
توجه به آمارهای خوشبینانه از توازن انرکی در کوتاهمدت و میانمدت ،امنیـت
عرضه برای اروپای غربی ،کاپن و چین در سالهای آتی با تهدید جدی روبهرو
خواهد بود و از سویی نگرانی در مورد فروش نفت ایران وجود ندارد.

«گاز رسی» میباشد.
پایین گفته میشود که این گاز اگر در صـخرههـای نفتـی باشـد بـه آن  Tight Gasو اگـر در
صخرههای رسی یافت شود به آن  Shale gasمیگویند .برای توسعه این منابع به دلیل جریان و
دبی پایین نمیتوان از حفر چاه های عمودی استفاده کرد .فنـاوری کـه در ایـن حالـت اسـتفاده
میکنند شکست هیدرولیکی و حفاری افقی است.
-

زغال سن

حاوی متان ( :)Coal Bed Methaneبـه گـاز طبیعـی موجـود در زغـال سـن

میگویند که هزینه استخراج باالیی دارد .این مقدار گاز که مقدار قابل توجهی هم مـیباشـد ،در
ساختار زغال سن

ذخیره میشود .این مقدار گاز در هنگام استخراج از معادن آزاد میشود که با

فناوریهای جدید (شکست هیدرولیکی و حفاری افقی) توانسته اند ایـن مقـدار گـاز را جهـت
استفاده استخراج کنند.

-

هیدرات گازی ( :)Gas Hydrateیک جامد بلوری است که در آن مولکولهـای گـاز توسـ
مولکول های آب احاطه شدند و تشکیل یک هیدرات داده اند .این هیدراتهای گازی که اغلـب
با گاز متان میباشد در بستر اقیانوسها و دریاها با عمق پانصد متر شکل میگیرد و به صـورت
پایدار در آنجا ذخیره میشوند .البته یکی از معایب این هیدراتها پایداری آنها با وجود گرمشدن
کره زمین میباشد که در صورت وقوع این مسئله ممکن است ایـن گازهـا آزاد شـده و سـبب
تشدید اثر گازهای گلخانهای شوند (رضایی.)5858 ،
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متراکم گازی ( )Tight gasو گاز رسی ( :)Shale gasبه گاز طبیعی با نفوذپذیری
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رنـانی ( )5851در کتاب اقتصد سیدسی مندقشه اامی ایرا بیان میکنـد غـرب
طی ده سال به دنبال باال نگهداشتن قیمت نفت بوده تا به این وسیله بتواند خـود
را از نفت خلیج فارس جدا کند .او ادعا کرده است که پـروکه ایـرانهراسـی تـا
سال  1111ادامه خواهد داشت تا غرب بتواند کهولت سیستمی صنایع خود را با
تغییر سوخت فسیلی به انرکیهای نو درمان کند و از اقتصادهای تازه بـه دوران
رسیده (کشورهای درحالتوسعه) پیشی بگیرد.
فراهانیفرد ( )5839ر مقاله «عـدالت بـین نسـلی در بهـرهبـرداری از منـابع
طبیعی» آورده است دیدگاه معتدل و مطابق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع
تجدیدشونده این است که بهگونه ای از آنها استفاده شود تا نر تولید و افزایش
آن بیش از نر استفاده آن باشد تا ضمن برخورداری این نسل از موهبـتهـای
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این نعمت ،نسلهای آینده از آن محروم نشوند .درباره چگونگی استفاده از منابع
پایانپذیر الزم است منافع نسلهای آینـده را در آن شـریک نمـود؛ بـرای مثـال
هنگامی که قیمت نفت باالتر از متوس بازدهی دیگر داراییها باشـد ،فـروش و
تبدیل به سایر منابع تجدیدشونده مناسب به نظر میرسد .همچنین بهترین منبعی
که منافع هر دو نسل را تأمین میکند سرمایهگذاری بر دانـش و فنـاوری اسـت.
منابع دینی بر این نکته تأکید دارند که در ادبیات عـدالت بـین نسـلی نبایـد بـه
تساوی رفاه در دو نسل بسـنده کـرد ،بلکـه بایسـت در گسـترش آن کوشـید و
حرکت کرد.
الجوردی و دیگران ( )5858در مقاله «معیارهای توزیع عادالنه منـابع طبیعـی
تجدیدناپذیر در نظام اقتصادی اسالم» نظریه جامعی در خصوص عدالت که هـر
دو بعد عدالت اقتصادی (عدالت درون نسلی و بین نسلی) را پوشش دهد ارائـه
کرده اند  .به این منظور جهت برقراری عدالت اقتصادی باید با توجه بـه شـرای
موجود و قرارگرفتن در هر مرحله ،اصول و معیارهای برقراری عدالت را دنبـال
کرد .این اصول شامل چهار اصل حفظ ثروت و نیاز ،رفع فقر و عدم تبعی

در

توزیع فرصتها ،توازن اجتماعی و اصل برقراری مساوات میباشد .شاخصهای
سنجش این اصول نیـز بـه ترتیـب میـزان ارزش افـزوده ایجـادی ،خـ فقـر و
گسترش سطح بهداشت ،آموزش و خدمات عمومی و ضـریب جینـی بـرای دو
اصل آخر میباشد.
عیوضی ( )5837در مقاله «نفت و موانع توسعهیافتگی» معتقد است مشکالتی
که اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بودجه ایجـاد مـیکنـد بسـیار
دامنه دار است .زمانی که درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمتهـای صـادراتی
تنزل یابد ،دولت دچار کسری عمومی می شـود .ازآنجاکـه هزینـههـای عمـومی
کشور ،هزینههای ثابت و غیرقابل انعطافی است ،دولت ممکن اسـت بـه ناچـار
استقراض انجام دهد که اثـر نـامطلوب بـر اقتصـاد مـیگـذارد .از سـوی دیگـر
وابستگی ارزی کشور به درآمدهای نفتی سبب میشود در هنگام نوسان قیمـت،
تراز پرداخت کشور با مشکل روبهرو شود و در روند واردات کاالهای مصرفی،
و دیگر مشکالت اجتماعی و اقتصادی روی میدهد .آنچه روشن است این نکته
است که درآمدهای نفتی بهخودیخود سبب عقبماندگی نیسـتند بلکـه اتکـای
بیشازحد به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامهریزی صـحیح و اصـولی
برای این سرمایه ملی علت اصلی آنست.
دانش جعفری و کریمی ( )5858در مقاله «نفت ،برنامه ششم توسعه و اقتصـاد
مقاومتی» بیان میکنند برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی ایجـاب مـیکنـد بـا
تمامی عوامل برهمزننده رشد پایدار در کشور مقابله شود .ریشه عملکرد پایین و
نوسانیبودن اقتصاد ایران به دو عامل اصلی سیاست های اقتصـادی نامناسـب و
تکانه های ناشی از تحریمهای خارجی برمیگردد و وجه مشترک ایـن دو عامـل
در چگونگی استفاده از منابع نفتی است .در زمان تحریم ،پـس از کـاهش یـک
میلیون بشکه ای صادرات نفت عالوه بر اختالل در تعادل درآمد دولت ،ارز مورد
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نیاز اقتصاد ایران تأمین نشد و به همین جهت بنگاهها و دولت دچـار تنگناهـای
شدید مالی شدند .راهکار اصلی اسـتفاده از منـابع نفتـی در داخـل کشـور و در
حملونقل ،پتروشیمی و صنایع داخلی بهجای خام فروشی اسـت کـه نتیجـه آن
افزایش ارزش افزوده آن میباشد.
در مطالعه ابراهیمی و دیگران ( )5835با عنوان «نوسانات قیمت نفـت و اثـر
آن بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران» بیان شده که از میان متغیرهای مورد بررسی،
هزینه های جاری دولت باالترین و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی کمتـرین
تأثیرپذیری از نوسانات قیمت نفت را دارد .درآمد نفتی در ایران ابتـدا از طریـق
سیاستهای مالی و بودجه دولت بر اقتصاد ظاهر مـی شـود و سـپس از طریـق
کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط برقرار میکند؛ بنابراین بـرای کـاهش
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اثرات نوسانات درآمد نفت ارتباط درآمد نفتی و بودجه دولت باید گسسته شود.
در مطالعه بهبودی و دیگران ( )5833تأثیر بـیثبـاتی قیمـت نفـت بـر تولیـد
ناخالص داخلی در دوره  5834-5897بررسی شده است .نتایج نشـان مـیدهـد
تکانههای قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید گذاشتهاند و در کل دوره مورد بررسی
آن را پایینتر از سطح دائمی خود قرار دادهاند.
ب) مطالعات خارجی
جف و دیگران ) (Jeff, Solgo & Medlick, 2011پیشبینـی مـیکننـد تـا سـال
 1181نیمی از گاز تولیدی در آمریکا از سـوی گـاز رُسـی خواهـد بـود و ایـن
افزایش تولید سبب کاهش قیمت تولید برق و حملونقل خواهـد شـد .در ایـن
مقاله بیان میشود تغییرات کئوپلیتیکی متعددی از توسعه گاز رسـی ماننـد عـدم
نیاز آمریکا به  LNGبرای حداقل دو دهه ،کاهش احتمال تشکیل اوپک گازی و
قدرت انحصاری در حوزه گاز ،کاهش سهم روسیه در تأمین انرکی اروپا از 17
درصد به  58درصد در  ،1141کاهش وابستگی آمریکا و چین بـه عرضـه نفـت
خاورمیانه و کاهش قدرت ایران در چانهزنـی بـینالمللـی در خصـوص بحـ

هسته ای در جهان اتفاق خواهد افتاد .در ادامه ضمن بیان سـناریوهای مفـروض
بیان می گردد در صورتی که توسعه گاز رسی به صورت کامل در آمریکا پیگیری
نشود ،آمریکا مجدداً به گاز ایران و روسیه نیازمند خواهد شد.
انجمن جهانی انرکی در گزارش ) (WEC, 2012اثـرات ملموسـی کـه گـاز
رسی بر پویایی و قیمتهای بازار گـاز خواهـد داشـت را بیـان کـرده اسـت و
پیشبینی میکند که همه مناطق دنیا مانند شمال آمریکا توسـعه نخواهـد یافـت.
کاهش قیمت گاز در شمال آمریکـا ( )Henry Hubبـه حـدود  8.7دالر در هـر
میلیون بی تی یو سبب استفاده از آن در صنعت حملونقل و تولید انرکی برق و
همچنین افزایش حجم گاز سبب کاهش واردات  LNGخواهد شد .توسعه گـاز
رسی در اروپا بستگی به سیاسـتهـای هـر کشـور در حـوزه اسـتفاده از آب و
تأثیرات فناوری شکاف هیدرولیکی بر منابع طبیعی و همچنین تقدم انرکیهـای
تجدیدپذیر دارد.
چشماندازهای ترسیمی از سوی مؤسسات معتبـر جهـانی ()EIA, IEA, OPEC

بیان میکنند آنچه مشهود و مورد توافق هر سه مؤسسه میباشد ،افزایش تقاضای
نفت و گاز ،افزایش رشد تولید از منابع نامتعارف در شمال آمریکا و رشد تقاضا
از خاورمیانه است .در این مقاله ضمن بیان تأثیر حادثه فوکوشـیمای کاپـن روی
بازار انرکی بیان میکند که در چین و کاپن بسیاری از پـروکههـای هسـتهای بـه
تعلیق درآمده و این عمل سبب افزایش میل کشورها به انـرکی فسـیلی خواهـد
شد؛ بنابراین پیشبینی مـی شـود آسـیا بـا توجـه بـه رشـد تقاضـای خـود نیـاز
گستردهتری به منابع فسیلی خاورمیانه خواهد داشت و رابطه بـین خاورمیانـه و
کشورهای آسیایی متقاضی در آینده بسیار مهم خواهد بود.
از مجموع مقاالت و گزارشها به دست آمد که آینده بازار انـرکی همچنـان
پرتالطم است و وقایع متعددی ممکن است در آن اتفاق افتد و بنـابراین میـزان
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قیمت ،تقاضا و عرضه در نوسان خواهد بود؛ ازاینرو باید در مـورد اسـتفاده از
منابع نفتی در اقتصاد دقت بیشتری کرد.

رابطه بودجهای دولت و درآمدهای نفتی
بررسی رابطـه درآمـدی دولـت و درآمـدهای حاصـل از فـروش دارایـیهـای
سرمایهای طی سالهای قبل و پـس از انقـالب نشـاندهنـده وابسـتگی زیـاد و
پرنوسان این دو فاکتور نسبت به یکدیگر است و اینکه تفکیک درآمد دولـت از
درآمدهای نفتی نتوانسته است طی یک روند مشـخص تنظـیم شـود و مرتبـاً در
حال نوسان بوده است .البته روند همبستگی درآمـد دولـت و درآمـدهای نفتـی
مثبت بوده و این نشان می دهد میـزان درآمـدهای غیرنفتـی رشـد داشـته ،ولـی
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بهتدریج فاصله میان آن دو افزایش یافته است .البته باید توجه داشت میزان درآمد
نفتی در بودجه دولت کل درآمد نفتی نیست و بخشی از آن در صندوق توسـعه
ملی ذخیره می شود .همچنین در سالیان زیادی میزان تولیـد نفـت و مصـرف آن
تغییر چندانی نداشته (نمودار پنج) و تفاوت عمدتاً ناشی از قیمت نفت میباشد.
دو قیمت تغییر کرده؛ یکی قیمت دالری نفت و دیگر نـر دالر کـه در بودجـه
قرار گرفته است؛ بنابراین باید دقیقاً مشخص شود چه میزان از بودجههای دولت
( جاری و عمرانی) به تولید نفت یا درآمد نفتی یا ارز نفتی وابسته است.
نمودار  :5نسبت درآمد نفت به درآمدهای دولت 5858-5871

منبع :بانک مرکزی

نمودار دو نشان می دهد بودجه عمرانی و درآمد نفت همبستگی کلـی بـاهم
دارند گرچه در برخی سالهای دهه هشتاد نسبت پرداختهای عمرانی به درآمد
نفت ،گاه بیشتر از یک شده است ،ولی تغییرات وسیع در نسبت مذکور پـس از
آن مشاهده می شود .از مجموع نمودار معلوم میشود درآمدهای نفتـی تمامـاً بـه
بودجه عمرانی تبدیل نمیشود.
نمودار  :1نسبت پرداخت عمرانی به درآمدهای نفتی

نمودار سه  ،میانگین ساالنه قیمت دالری نفت و نوسانات آن در یـک دهـه ـ
از حدود  41دالر تا بیش از  511دالر ـ را نشان میدهد .البته گاه در بخشـی از
سال قیمت به حدود  511نیز رسیده ولی در نمودار زیر میانگین نشان داده شده
است .نوسانات آن به عالوه نوسانات نر برابری دالر و ریـال (نمـودار چهـار)
سبب نوسان شدید در درآمدهای دولت شده است.

نمودار  :8قیمت نفت اوپک

منابع نفت و گاز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی :چالشها و راهکارها

منبع :بانک مرکزی

001

منبع :اوپک
نمودار  :4نر رسمی و غیر رسمی ارز
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منبع :بانک مرکزی
متأسفانه مصرف داخلی فراوردههای نفتی در حالی افـزایش دارد کـه میـزان
تولید از ثبات نسبی یا کاهشی برخوردار است و بنابراین ارز صادراتی آن کاهش
مییابد؛ عالوه بر اینکه مشکل زیستمحیطی بر کشور تحمیل میشود.
نمودار  :1تولید نفت خام و مجموع مصرف فراوردههای نفتی

نفت خام
فراورده نفتی

منبع :بانک مرکزی
در این میان بررسی وضعیت کسری بودجه نیز قابل توجه است که با توجـه

به وجود درآمدهای نفتی بودجه دولت همواره بـا کسـری بودجـه همـراه بـوده
است.

نمودار  :9میزان کسری تراز عملیاتی 5858-5831

منبع :بانک مرکزی
بنابراین با توجه به وجود کسری بودجـه و وابسـتگی پرنوسـان درآمـدهای
دولت به درآمدهای نفت ،هرگونه کاهش یا افـزایش در درآمـدهای نفتـی تـأثیر
در یکصد سال اخیر که درآمد ناشی از منابع نفتی در اقتصـاد ایـران تزریـق
شده است ،برخورداری از امکان تبدیل آن به سرمایهگذاری صنعتی و پروکههای
عمرانی بهتدریج وابستگی اقتصاد به نفت را تشدید کرد .وابستگی در دورههـای
رشد صعودی قیمت نفت (دهه پنجاه ،شصـت و هشـتاد) افـزایش یافـت .ورود
درآمد نفت به هزینههای جاری ریسک هزینه های دولتی را باال میبرد و هرگـاه
قیمت نفت کاهش یافته مشکل زیادی را برای بودجه دولت ایجاد نموده اسـت؛
برای نمونه در سال  5851هزینه های جاری دولت حدود  33هزار میلیارد تومان
بوده که فق  14.4هزار میلیارد آن از طریق مالیاتها و سایر درآمدهای جـاری
تأمین شده است و تراز عملیاتی با  88.1هزار میلیارد کسری روبهرو شد و برای
جبران آن از تراز سرمایهای و مالی تأمین شـده اسـت؛ لـذا  13هـزار میلیـارد از
فروش نفت و مابقی از طریق تراز مثبت مالی تأمین شده که ناشـی از واگـذاری
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شرکتهای دولتی بوده است و شرکتهای مذکور در سالهـای قبـل از درآمـد
نفت احداز شده و هماکنون به پول نقد تبدیل و صرف هزینههای جاری شـده
است .در واقع تمـامی کسـری تـراز عملیـاتی از طریـق درآمـد نفتـی امسـال و
سال های قبل تأمین شده است .بیش از یکسوم هزینه جاری و تمامی هزینههای
عمرانی متأثر از درآمد ناشی از فروش نفـت و گـاز اسـت؛ ازایـنرو نوسـانات
قیمت نفت تـأثیر زیـادی بـر وضـعیت بودجـه عمـومی دولـت دارد .متأسـفانه
هزینه های جاری دولت نیز در طول سالیان اخیر روند تزایـدی داشـته و سـبب
شده رقم بودجه عمومی سهم باالیی از  GDPیا نقدینگی را به خـود اختصـاص
دهد.
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چشمانداز جمعیت ،رشد اقتصادی ،تقاضا و عرضه نفت
تعیین چشم انداز آینده بازار نفت و گـاز و ترسـیم وضـعیت عرضـه و تقاضـای
انرکی نیازمند درک صحیح از روندهای موجود در بازار است که مهـمتـرین آن
تغییر الگوی تقاضا در بازار مـیباشـد .الگـوی تقاضـا از دو عامـل مهـم میـزان
جمعیت و رشد اقتصادی هر کشور و منطقه تعیین میگردد .طبـق بررسـیهـای
سازمان ملل جمعیت جهان در سال  1181به  3.1میلیارد نفر خواهد رسید (UN,

) 2016که غالب این رشد جمعیت در کشورهای درحالتوسعه از جمله چین و
هند خواهد بود .جمعیت نیروی کار در چین تا چند سـال دیگـر رونـد نزولـی
بودن خود را آغاز میکند؛ درحالیکه در هند افزایش زادوولد و افزایش نیـروی
کار را خواهیم داشت و در سال  1111هند به باالترین میزان جمعیت در جهـان
خواهد رسید؛ بنابراین تا سال  1111آسیا همچنان به عنوان منطقهای که بیش از
نیمی از جمعیت دنیا را در اختیار دارد باقی خواهند مانـد .فـاکتور مهـم دیگـر،
میزان رشد اقتصادی کشورها در سالهای آتی میباشد .طبق برآوردهای صندوق
بینالمللی پول رشد اقتصادی جهان بین سالهـای  1151تـا  8.1 ،1115درصـد

میباشد .اقتصاد آسیا برای کشورهای درحالتوسعه با نـر  9.4درصـد و بـرای
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  8.47درصد رشد پیدا خواهد کرد و جایگاه
آسیا در اقتصاد جهان افزایش مییابد ).(IMF, 2017
بنابراین تا چند دهه آینده مرکز ثقل اقتصـاد و جمعیـت جهـان از غـرب بـه
شرق انتقال پیدا خواهد کرد و نیاز این منطقه به انرکیهای فسیلی به دلیل رشـد
روند صنعتی شدن و شهرنشینی ،بسیار باال خواهـد شـد .شـدت انـرکی (میـزان
مصرف انرکی در هر واحد  )GDPنیز تا سال  1141روند کاهشی خواهد داشت
و رشد آن به کمتر از صفر میرسد .چین ،هند ،آمریکا و اروپا از جمله منـاطقی
هستند که روشهای جدیدی را در توسـعه خـود بـه کـار خواهنـد بـرد (BP,

).2013
روند افزایش تقاضای انرکی در دهههای آینده ادامه خواهد یافت؛ اما ترکیب
سبد مصرفی به نسبتهای مختلفی تغییر خواهد نمود .درصـد اسـتفاده از نفـت
زغال سن

از  11.3به  13.9و سایر انرکیها از  58.5بـه  15.1درصـد خواهـد

رسید ) .(OPEC, 2016میزان مصرف نفت تا سـال  1141از حـدود  51میلیـون
بشکه بـه  551میلیـون بشـکه مـیرسـد .همچنـین حجـم تقاضـا و مصـرف در
خصوص گاز طبیعی از حدود  511تریلیون فوت مکعب بـه حـدود  531فـوت
مکعب می رسد .در حال حاضر آمریکا با تولیـد  5.13میلیـون بشـکه در روز از
منابع نامتعارف نفتی در رتبه نخست تولید و پس از آن کشورهای کانادا ،برزیل،
آنگوال ،نروک و چین با  5.85 ،5.1 ،1.85 ،8.13و  5.15میلیون بشـکه در روز در
رتبههای پایینتر قرار دارنـد ) .(IMF, 2017, p.57چشـمانـداز تولیـد از منـابع
نامتعارف با توجه به نیاز جهان به منابع انرکی و میل کشورهای واردکننده نفـت
و گاز به استقالل نسبی در حوزه انرکی و سرمایهگذاریهای متعدد در آن ،نشان
از عرضه باالی مواد هیدروکربوری دارد .در صورتی که قوانین فعلی تا دهههای
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آتی بدون تغییر بمانند بازار انرکی در تولید نفت خام از صخرههای رسی رونـد
رو به رشدی را خواهد داشت .در آمریکا تا سال  1111تولیـد از ایـن منـابع بـا
سرعتی بالغ بر  184هزار بشکه در سال رشد خواهد داشت و در سال  1115تـا
 1141این میزان کاهش خواهد یافت؛ چراکه با توجه به پایینبودن عمر چاه این
مخازن دوره زمانی سوددهی آنها کمتر میباشد و چاه زودتر تخلیه میشود.
طبق برآورد ،میزان تولید از منابع نامتعارف در سـال  1181بـه نـه درصـد از
عرضه کل نفت خواهد رسید و روسیه و چین با توجه به قدرت صـنعتی خـود
 5.4و  1.1میلیون بشکه در روز تولید خواهند کرد .در خارج از آمریکا در سـال
 1151و  1158مناطق آالسکا ،مکزیک ،کلمبیا ،آرکانتـین ،روسـیه ،چـین ،کاپـن،
نیوزلند و استرالیا ،جهت اکتشاف ،برآورد و تست منـابع نفتـی نامتعـارف خـود
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سرمایهگذاری پژوهشی و اجرایی کردهاند ) .(BP, 2013شرکت توتـال فعالیـت
خود را جهت شناسایی و بهرهبرداری از منـابع نفـت فـوق سـنگین ونـزوئال و
بیتومن ( )Bitumenکانادا از سال  1115آغاز کرده است و پیشبینی مـیکنـد بـا
توجه به عرضه هفت درصد نفت فوق سنگین و بیتومن در سال  ،1181تولید از
این منابع به دویست هزار بشکه در روز برسد .شرکت بی پی نیز یکی دیگـر از
شرکتهایی است که در سه حوزه آلبرتای کانادا به عنوان سومین مخزن بـزرگ
اثباتشده نفت دنیا سرمایهگذاری کرده است ،در خصوص منابع گاز نامتعـارف
دپارتمان انرکی آمریکا پیشبینی میکند تا سـال  1141تولیـد بـه حـدود 91.17
تریلیون فوت مکعب میرسد.
در خارج از آمریکا اکثر رشد تولید از منابع پس از  1111اتفاق خواهد افتاد؛
زیرا زیرساختهای الزم جهت بهرهبـرداری در سـایر کشـورها از جملـه چـین
فراهم خواهد شد .در آمریکا سهم تولید از منابع نامتعارف افزایش خواهد یافت
و تولید از صخرههای رسی در حدود پنجاه درصد از کل تولید آمریکـا در سـال
 1181خواهــد رســید ) .(IEA, 2012شــرکت توتــال پــروکههــای مختلفــی در

کشورهای آمریکا ( ، )Barnett Shaleآرکانتین ،الجزایر ،چین ،لهستان ،دانمارک و
استرالیا از سال  1151به بعد آغاز کرده است .یکی از مهـمتـرین ایـن کشـورها
چین است که توتال به لطف تجربه موفق خود در اکتشاف منـابع نامتعـارف در
الجزایر ،ونزوئال و آرکانتین ،در سـال  1119قـراردادی را بـا شـرکت پتـروچین
( )Petrochinaجهت سنجش منابع نامتعـارف حـوزه منطقـه سـولی

()Sulige

جنوبی امضا کرد.
پیشبینی میشود تولید گاز نامتعارف در چین به حدود شش میلیـارد فـوت
مکعب در روز برسد که بیست درصد تولید داخلی است و به عنوان موفقتـرین
ک شور در حوزه توسعه گاز رسی خارج از آمریکا خواهد بود .البته چین با توجه
به رشد مصرف خود همچنان نیازمند واردات گاز و سـایر انـرکیهـای فسـیلی
خواهد بود ) .(BP, 2013در کنار آن آکانس بینالمللی انـرکی بیـان مـیکنـد در
صورت عبور از مسائل زیستمحیطـی و فنـی و توسـعه و بهـرهبـرداری منـابع
درصد به  81درصد و به بیش از  5.9تریلیون متر مکعب در سال  1181خواهـد
رسید و در این میان آمریکا با  315میلیارد مترمکعب که  75درصد آن از سـوی
منابع نامتعارف میباشد به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز خواهد بود و پس از
آن چین با  851.1میلیارد مترمکعب در رتبه دوم قرار میگیرد .البته در صـورتی
که چین نتواند ذخایر نامتعارف خود را به تولید انبوه برسـاند مجبـور اسـت در
حدود  17درصد تقاضای خود را از طریق واردات پاسخ دهد که ایـن عـدد در
مقایسه با تولید از منابع نامتعارف به بیست درصد خواهد رسید ). (IEA, 2012
در کنار این موارد ،یکی از منابع مهمی که گفته میشود حجم بسـیار زیـادی
گاز را در خود دارد و پتانسیل بـاالیی جهـت تـأمین انـرکی در قـرن  15باشـد
هیدراتهای گازی است که همچنان روند اکتشـاف آن در کشـورهای مختلـف
ادامه دارد و ایران نیز یکی از کشورهایی است که ذخایر عظیمی از گاز هیدرات
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در خود دارد .البته هنوز آماری از تولید این منابع بیان نشـده اسـت؛ امـا وزارت
انرکی آمریکا جهت توسعه دانش و فناوری تجاریسازی از این منـابع از سـال
 1111تا  511.8 ،1115میلیون دالر هزینه کرده است و پیشبینی میکند بتوانـد
از سال  1151تولید از این منابع را با توجه به موفقیت در آزمـونهـای سـنجش
پایداری رسوبات هنگام استخراج آغاز کند ).(Folger, 2010

پیامدهای ناشی از تحوالت آینده بازار نفت
پیامدهای ناشی از توسعه بهرهبرداری از منابع نامتعارف گازی و نفتی بـه لحـاظ
امنیتی و اقتصادی طیف گستردهای از کشورها و شرکتها را تحـت تـأثیر قـرار
خواهد داد .کاهش قیمت گاز هنری هاب به زیر  4دالر تا سال  1153و افزایش
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آن به  7.38دالر در  1141بـه دلیـل افـزایش تقاضـای داخلـی آمریکـا یکـی از
پیامدهای مهم خواهد بود .این کاهش قیمـت سـبب جـایگزینی گـاز در بخـش
صنعت و حملونقل بهخصوص تولید برق بهجای زغال سن

به عنوان سوختی

پاک و ارزان خواهد بود .افزایش حجم گاز تولیدی در جهان و تعدد کشورهای
تولیدکننده سبب میشود بسیاری از کشـورها ـ کـه پـس از شـوک نفتـی 5571
تصمیم به تنوعسازی تقاضای خود از کشورهای مختلف داشتند ـ به جـایگزینی
گاز بهجای نفت با سرعت بیشتری ادامه دهند.
همچنین این افزایش تولید گاز از منـابع نامتعـارف سـبب عـدم قطعیـت در
قراردادهای گازی میشود؛ چراکه گاز به علت ساختارهای هزینهای آن ـ هزینـه
سرمایهگذاری ثابت باال و هزینه متغیر پایین ـ ،نیازمند قراردادهـای بلندمـدت و
تضمین بازار است؛ بنابراین سرمایه گذاری در گاز متعـارف ،توسـعه واحـدهای
 LNGو یا پروکههای انتقال گاز جهت مقاصـد صـادراتی بـه آمریکـای شـمالی
معطل خواهد ماند و در صورت تکرار آن در خارج از آمریکا بهخصوص اروپـا
و آسیا صادرات گاز و  LNGکاهش پیدا خواهد کـرد .مؤسسـه جیمـز بیکـر در

گزارش خود بیان میکند در صورتی که آمریکا نمـیتوانسـت منـابع نامتعـارف
گازی خود را توسعه دهد مجبور به واردات حجـم بـاالیی  LNGاز خاورمیانـه
میگشت و ایران می توانست بازارهای جدید اروپایی و آسیایی را در برابر خود
باز کند ) .(Jeff, Solgo & Medlick, 2011نزدیکی مراکـز مصـرف و تولیـد در
صورت توسعه همهجانبه منابع نامتعارف سبب شکلگیری بازار محلـی گـاز در
اروپا و آمریکا خواهد شد .البته با توجه به حجم باالی تقاضای انرکی در جهان
پیشبینی می شود صادرات نفت و گاز خاورمیانه بـه سـمت مقاصـد اروپـایی و
بهخصوص آسیایی تغییر جهت دهد و کشورهای آسیایی بتواننـد امنیـت انـرکی
خود را از طریق گزینههای مختلف وارداتی تأمین کنند.

نمودار  :7خالص مجموع واردات گاز طبیعی ،واردات گاز از طریق -1151 ،LNG
( 1141هزار میلیارد فوت مکعب)
Net Impotes

یکی از رویدادهای مهم که تأثیر زیادی روی آینده بازار انرکی داشت ،حادثه
فوکوشیما بود که بسیاری از سیاستهـای کاپـن و سـایر کشـورها را در زمینـه
توسعه انرکی هستهای با تعلیق روبهرو ساخت؛ بنابراین با توجه به ایـن نکتـه و
همچنین وجود منابع نامتعارف پیشبینی میشود از مازاد انرکی تولیدی در ایـن
حوزه جهت مصارف خود استفاده کنند؛ بنابراین کاپن به بزرگتـرین واردکننـده
 LNGتا سال  1181تبدیل خواهد شد و کره نیز واردات  LNGخود را افـزایش
خواهد داد .در کنار این ،کشورهای توسعهدهنده منابع نامتعـارف بـا اسـتفاده از
فرصت شغلی بهدستآمـده خواهنـد توانسـت اقتصـاد خـود را رونـق بخشـند.
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مؤسسه مطالعاتی  IHSآمریکا بیان کرده که رقم شاغالن در صنایع نفـت و گـاز
نامتعارف در سال  1181به  8.1میلیون نفر خواهد رسید و اقتصاد آمریکا را وارد
فاز رونق و ثروت خواهد نمود ).(IHS, 2012
کشورهای صادرکننده نفت و گاز بـه مقاصـد آمریکـای شـمالی بـا کـاهش
صادرات روبهرو خواهند شد و این مسئله بـر میـزان درآمـدهای ایـن کشـورها
به خصوص کشورهای خاورمیانه تأثیر بسزایی خواهد داشـت و کشـورها را بـه
سمت رقابت در فروش نفت و گاز خود به مقاصد آسـیایی و اروپـایی خواهـد
برد .عالوه بر این با توجه به اینکه امنیت مسیر حملونقل گاز از خلیج فارس به
اروپای غربی و آمریکا توس آمریکا تأمین میشود ،با کاهش وابستگی آمریکا به
منطقه خلیج فارس امنیت این حوزه نیز کاهش خواهد یافت و نظامهای سیاسی
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که مرهون نگاه ویژه آمریکا به این حوزه بودند ،متزلزل خواهند شد .پـیشبینـی
میشود این کشورها به سمت توسعه سایر صنایع خـود حرکـت کننـد؛ هماننـد
عربستان که در برنامه نهم توسعه خود بیـان کـرده بـود تـا سـال  1154بایسـتی
صنایع غیر نفتی  51درصد رشد داشته باشند و صادرات غیرنفتـی نیـز بـه 18.7
درصد برسد؛ بنابراین اقتصاد سیاسی بازار انرکی به علت اجماع مراکز تولیـد و
مصرف تا حدودی تغییر خواهد یافت و سیاست متنوعسازی مراکـز واردات در
جهان به وقوع خواهد پیوست .در این میان احتمال تشکیل اوپک گازی جهـت
کنترل و مدیریت قیمت و عرضه گاز بـین کشـورهای تولیدکننـده گـاز کـاهش
خواهد یافت .پیامدهای توسعه منابع نامتعارف در پتروشیمیها و پاالیشگاهها به
سمت سرمایهگذاری و استفاده از این منـابع بـه صـورت بهینـه خواهـد بـود و
همچنین بسیاری از صنایع پالستیک ،صنایع سنگین ،حمـلونقـل ،هواپیمـایی و
غیره تغییرات قابل توجهی از این مسئله متحمل خواهند شد .البته احتمال کاهش
سرمایهگذاری در پروکههای انرکیهای تجدیدپذیر نیز وجود دارد.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با نفت و گاز
سیاست های اقتصاد مقاومتی برای شکل گیری اقتصـاد مسـتقل ،پویـا ،درونزا و
برونگرا به ابعاد مختلفی پرداخته است .چند بنـد آن مسـتقیماً بـه نفـت و گـاز،
صادرات ،تولید ،درآمد و مصرف آن ارتباط دارد .موارد مذکور عبارتاند از:
در بند سیزده چنین آمده اسـت :مقابلـه بـا ضـربهپـذیری درآمـد حاصـل از
صادرات نفـت و گـاز از طریـق انتخـاب مشـتریان راهبـردی ،ایجـاد تنـوع در
روشهای فروش ،مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش ،افـزایش صـادرات
گاز ،افزایش صادرات برق ،افـزایش صـادرات پتروشـیمی و افـزایش صـادرات
فراوردههای نفتی.
در بند چهارده آمده :افزایش ذخایر راهبردی نفت و گـاز کشـور بـه منظـور
اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز ،تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهـای
تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک.
صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه ـ بـرای شـاخص
شدت مصرف انـرکی ـ و بـاالبردن صـادرات بـرق ،محصـوالت پتروشـیمی و
فراوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
در بند هفده نیز آمده است :اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای
مالیاتی.
در نهایت در بند هیجده ،افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملـی از منـابع
حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجـه بـه نفـت مطـرح شـده
است.
در مجموع ،بندهای باال بر چند امر تأکید کرده است:
 استفاده از نفت و گاز برای تولید محصوالت پتروشیمی ،بـرق و دیگـر
فراوردهها با ارزش افزوده باال؛
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در بند پانزده آمده :افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـره ارزش

011

 جداسازی درآمدهای دولت از درآمد نفت؛
 حضور تأثیرگذار در بازار انرکی دنیا؛
 صیانت از منابع کشور و اولویت در برداشت از منابع مشترک.
تحقق امور فوق در شرای حضـور منـابع غیرمتعـارف اقـدامات متنـوعی را
میطلبد:
 استفاده فراگیر از فناوری برتر در ایجاد ارزش افزوده در تغییر صادرات
کاالهای نفتی از نفت خام به کاالهـای بـا ارزش بـاال از لـوازم تحقـق
اقتصاد مقاومتی است .گرچه شدت استفاده از انرکی برای تولید GNP

در جهان رو به کاهش است ،ولی استفاده از کاالهای نفتی روند رو به
کاهشــی نــدارد .اســتفاده از کاالهــای پتروشــیمی روزبــهروز در تمــام
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ساختارهای تولید نفوذ کرده است و جایگزین امور فلزی می گردد و با
وجود ظرفیت باالی تولید کاالهای مذکور در ایران و تقاضای مناسـب
آن در جهان ،حتی در شرای تحریمی تکیه بر تولید آن میتوانـد تـوان
اقتصادی کشور را افزون سازد.
 استفاده از انـر کی نفـت و گـاز بـرای تولیـد بـرق و صـادرات آن بـه
کشورهای همسایه و کشورهای دورتر با داشتن ارزش افزوده بـاال نیـز
همچون تولید کاالی پتروشیمی است .بهجای صـادرات نفـت و گـاز،
صادرات برق از اولویت برخوردار است .همانطورکه در داخل کشـور
برق از نیازهای ضروری برای تولید و مصرف است ،در شـرای فعلـی
افغانستان ،پاکستان و عراق برای توسعه خود بهشدت به بـرق نیازمنـد
هستند .پاک بودن انرکی برق به عنوان امر اثرگذار در تقاضای آن است.
 با توجه به وجود منابع فراوان و تأسیسات نفتی و تأثیر حضور ایران در
بازار انـرکی در افـزایش امنیـت کشـور ،امکـان مبـادالت بازرگـانی و
صادرات کاالهای غیرنفتی به متقاضیان انرکی و وجود منـابع مشـترک

فراوان نفت و گاز میتوان با تنوع صادرات نفـت و گـاز همچنـان بـه
عنوان کشور تأثیرگذار در اوپک و منطقه باقی ماند.
 البته باید تالش شود با همکاری با کشورهای همسـایه در برداشـت از
منابع مشترک روشهای عاقالنه تر پیش گرفته شود .متأسفانه با رقابـت
ساختگی در برداشت فراوان و بـیحدوحسـاب از منـابع گـاز توسـ
برخی همسایگان عمالً مزیت نسبی منطقه خلیج فارس و در آینده خزر
هم توس خود آنان در حال نابودشدن است .جلوگیری از آن نیازمنـد
اقدامات سیاسی متعددی در سطح بینالملل است .تشـکیل کنسرسـیوم
برای برداشت از منابع مشـترک راهحـل مناسـبی اسـت کـه تحقـق آن
تالش های اقتصادی و سیاسی زیادی را طلب میکند .تبدیل صـادرات
نفتی به فراورده های نفتی نیازمند علم و فناوری و مدیریت است و در
قسمت دوم نیازمند تعامالت است.
جلوگیری از فرار مالیاتی و وضع مالیات بر پایههایی که عالوه بر توازن
درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی ،درآمد مناسب بـرای دولـت ایجـاد
میکند ،استفاده بهینه از داراییهای دولتی و انفال ،عـدم فـروش منـابع
طبیعی و اجارهدادن زمین بـرای اسـتفاده مسـکونی و غیـر آن ،کسـب
درآمد دائمی برای دولت ،کاهش هزینههای دولت با واگـذاری برخـی
امور به بخش خصوصی ،انجام صرفهجویی با افزایش بهرهوری عوامل
تولید در بخش دولتی ،هدفمندی یارانههای آشـکار و نهـان از عوامـل
اصلی جداسازی بودجه دولت از درآمـد نفـت و گـاز اسـت .سـرعت
انجام اقدامات باال با توجه به آینده بازار نفـت و تحـوالت مهـم آن در
دهه هشتاد و افزایش قیمت آن تا  511دالر سـبب غفلـت بسـیاری از
افراد شد و تصور میشد قیمت باالی نفت مدتها باقی خواهد ماند و
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 نکته اساسی دیگر جداسازی بودجه دولت از درآمد نفت و گاز اسـت.
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این غفلـت سـبب وابسـتگی بیشـتر و ضـربهپـذیری نظـام اجرایـی از
درآمدهای نفت شد؛ بنـابراین فرصـت تحقـق اقتصـاد مقـاومتی را در
شرای فعلی نباید از دست داد.

جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه در این مقاله بح

شد تأثیرات و پیامدهای ورود نفت و گاز نامتعارف بـه

بازار بود که طیف مختلفی از شرکتها و دولتها را تحت تأثیر قرار مـیدهـد.
افزایش تقاضای انرکی در منطقه آسیا به سـبب رشـد اقتصـادی بـاال و افـزایش
جمعیت به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بخش تقاضا به شمار میرود کـه بـا
توجه به کاهش واردات  LNGآمریکای شمالی از قطـر و افـزایش تولیـد نفـت
دوفصلنامه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 5931

011

رُسی ،می تواند امنیت عرضه را برای این منطقه از کشورهای خلیج فارس تأمین
نماید و پیشبینی می شود ارتباط این دو منطقه در آینده افزایش یابـد .از طـرف
دیگر باالماندن قیمت نفت سبب رشد تولید از منابع نامتعارف و سرمایهگـذاری
در بخش انرکی های تجدیدپذیر در کشورهای صـنعتی شـد کـه خطـری بـرای
کشورهای دارنده این منابع خواهد بود .البته همچنان نسـبت بـه حجـم بعضـی
منابع نامتعارف مانند هیدرات گازی که خوشبینی هـای بسـیاری نسـبت بـه آن
وجود دارد و در تخمین های اولیـه میـزان ذخـایر آن را بسـیار بـاال پـیشبینـی
کردهاند ،نااطمینانی وجود دارد.
رشد تولید از منابع نامتعارف ،میل صنایع و مصارف داخلی را به سمت گاز
به عنوان سوخت پاک و ارزان تغییر خواهد داد .موانع زیستمحیطی و فنـی در
اروپا اجازه توسعه بهره برداری از این منابع را نخواهد داد و در خوشبینانهترین
حالت اروپا بخشی از انرکی خود را از این طریق تأمین خواهـد کـرد و مجبـور
است که بخش بیشتری از تقاضای خود را از طریق واردات ادامه دهد .عراق نیز
از متغیرهای مهم در آینده میباشد که میتواند به تعادل در عرضه و تقاضا کمک

کند و با توجه به ظرفیت بـاالی آن و نیـاز بـه درآمـد نفتـی عرضـه را افـزایش
میدهد .به نظر می رسد ورود منابع نامتعـارف توانسـته اسـت در میـانمـدت و
بلندمدت از افز ایش باالی قیمت نفت و گاز جلـوگیری کنـد و بتوانـد تقاضـای
زیاد کشورهای صنعتی را تأمین نماید .در ایـن میـان جمهـوری اسـالمی ایـران
می بایست ضمن کنترل مصرف داخلی که در طول دهههای اخیر افزایش یافته ـ
و این نه به علت صنعتیشدن کشور ،بلکه به علت بهـرهوری پـایین هـر واحـد
انرکی است و در صورت عدم تغییر بهره وری انرکی ممکن است عمـده تولیـد
نفت و گاز تبدیل به فراورده های مورد نیاز داخلـی شـود و عمـالً درآمـد ارزی
حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش شدید یابد ـ وابستگی بـاالی خـود را بـه
درآمدهای ارزی کاهش دهد؛ چراکه آنچه مشهود است برنامـه اروپـا و آمریکـا
برای کمترکردن وابستگی خود به منطقه خاورمیانه است و در ایـن میـان ظهـور
منابع نامتعارف و تجدیدپذیر و از طرف دیگر کاهش تقاضـا از طریـق افـزایش
بهره برداری از منابع نامتعارف و نوسـانات احتمـالی آن شـرای مختلفـی بـرای
وضعیت اقتصادی ممکن است ر دهد.
دو حالت کلی ممکن است پیش آید:
 .5پیش بینی کاهش تقاضا برای عرضه نفت و گاز کشـورهای نفتـی خلـیج
فارس از جمله ایران تحقق یابد که در این صـورت تـأثیر کـاهش درآمـد نفتـی
واضح است .در این حالت در صورتی که نیاز داخلی به مصـرف فـراوردههـای
نفت افزایش نیابد ،حداقل همان مقدار وابستگی بودجه دولت بـه درآمـد نفـت
باقی بماند و وضعیت دولت سخت شود و مشابه وضعیت تحریم خواهد شد که
فروش نفت کاهش مییابد.
 .1اگر وضعیت عرضه نفت ایران تغییر نکند و همچنان فروش نفـت و گـاز
وجود داشته باشد ،در صورت نبود تحریم ،دولت میتواند درآمد نفـت را بـرای
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بهرهوری می تواند این برنامه را تضمین کند .عـالوه بـر آن بـا توجـه بـه آینـده
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پروکههای عمرانی و کمبود هزینه جاری صرف کند.
همه آنچه بیان شد الزام میکند کشور در کاهش وابسـتگی بـه درآمـد ارزان
نفت و گاز تالش کند و از فرصت تحریمهای ر داده و پیشبینی نگـرانکننـده
در مورد بهرهبرداری از منابع نامتعارف حداکثر استفاده را بکند و بـا طـرح یـک
برنامه پنج ساله ریاضتی برای کوچککردن حجم دولت و استفاده هرچه بیشتر از
توان بخش غیردولتی ،ضربهپذیری بودجـه دولـت از نوسـانات بـازار نفـت بـه
حداقل برسد؛ بنابراین راه تحقق اقتصاد مقاومتی در مرحله اول کاهش وابستگی
به درآمدهای ارزان است .دولت در دوره تحریم با مشکالت زیادی مواجه بـود
ولی ناچار شد بر درآمد منابع غیرنفتی تکیه کند که این مسیر نباید منحرف شود.
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