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هوالرزاق

بازی اشکنک داره
فرشاد پرویزیان

عضو انجمن اقتصاددانان ایران

در ســنین کــم، هنــگام بازی با همســاالن در کوچه به 
زمیــن خــوردم و دردم گرفــت، یکــی از بچه محل ها با کالمی 

آهنگین خواند: بازی اشکنک داره سر شکستنک داره.
آن روز مفهــوم دقیــق ایــن 
جملــه را متوجه نشــدم؛ اما 
دانســتم هنــگام بــازی، اگــر 
از زمیــن خــوردن و خــراش 
و درد و ســوزش نالــه کنــم 
جایــی بــرای بــازی نخواهــم 
فهمیــدم  بعدتــر  و  داشــت 
اشــکنک،  از  پرهیــز  راه 
کســب مهارت است و البته 
بعدترهــا دیــدم که عده  ای نه فقط مهــارت حفظ خود، بلکه 
مهــارت به اشــکنک دادن دیگــران )بخوانید رانــت از انواع و 

اقسام آن( را نیز دارند. 
اشــکنک یــا اشــکلک اشــاره دارد کــه بــازی و هیجــان، 
خالــی از صدمــه نیســت. البتــه در بــازی عاقالنــه و بــه دور 
 از هیجانــات افراطــی، قطعــا آســیب جــدی بــه کســی وارد
نمی شود؛ یعنی انسان در هر حرفه ای که پا می گذارد باید 
بــه شــرایط آنجــا و موضوعاتــی کــه او را تهدیــد می کند آگاه 
باشــد و به ضرر و ســود آن پی ببرد. آنگلوساکســون ها نیز 
می گوینــد: “When you play you must pay” وقتــی بــازی 

می کنی باید بهایش را هم بپردازی.
 مــاه پایانــی ســال ۹۸، فــردی نه چنــدان آشــنا از مــن 
در بــاره بــورس پرســید و صادقانــه آنچه می دانســتم، گفتم 
و هشــدار دادم مراقــب قواعــد ایــن بــازی باشــید. آن عزیــز 
ناآشــنا، شــروع کــرد بــه بــد و بیــراه کــه هرچه می کشــیم از 
همیــن امثــال شماســت کــه چنــد کتــاب اقتصــاد خوانده اید 
و هیــچ از بــازار نمی دانیــد و اصــال چنــد میلیــارد را یک جــا 
دیده اید؟ برای جلوگیری از ادامه بحث، در یک جمله گفتم 
امیدوارم متضرر نشوید و من اشتباه اقتصاد خوانده باشم؛ 

و القصه سقوط بورس.
روزهــای اخیــر مطلبــی عجیــب دیــدم کــه دو نمــودار 
شــاخص بــورس و تــورم نقطه به نقطه را کنار هم گذاشــته 
کــه هم جهــت بــا هــم هســتند و بــاز همیــن ربط شــبهه ناک 
سراسر ایراد را دست مایه سخره ۲۵ نفر نویسنده نامه در 

باره اوضاع بورس کرده اند.
الف- ابتدا در باره نمودار گول زنک شما )معنای گول 

زنک را در ادبیات تربیت فرزند جست وجو کنید(:
۱- نرخ تورم از جنس درصد است و شاخص بورس از جنس 

سطح و اساسا قابل مقايسه نيستند.
۲- تــورم نقطــه بــه نقطه بــدون دربرگیری حقایــق نرخ تورم 
پیوســته ســاالنه کــه بیانگر یــک فریم یا عکــس از یک فیلم 
ارزش  فاقــد  مــوارد  بســیاری  در  اســت،  یکســاله  پیوســته 

پژوهش است.
۳- متغیرهای پولی دارای ریشــه واحد در ســطح هســتند و 
این نمودار شهودی بیانگر رابطه همبستگی یا علّی بین دو 

متغیر نیست.
۴- متغیرهای پولی با وقفه بر اقتصاد تاثیرگذارند. 

۵- متغیر شاخص کل از پدیده گام تصادفی پیروی می کند و 
برای درک روابط علی باید از شیوه های تغییرپذیری استفاده 

کنید که در کتب اقتصادسنجی قابل آموزش است.
۶- قواعد بازی جمع صفر را مجدد مطالعه فرمایید. 

۷- رشد سهام یا ناشی از رشد حقیقی فعلی یا انتظاری 
آینده و یا متاثر از تورم فعلی دارایی ها یا تورم انتظاری 

است.
۸- حضراتــی کــه خیــال می کردیــد بــا رفتن مردم بــه بورس، 
تورم كنترل مى شود، بدانید رفتار توده وار در بورس، موقتا 
فشــار را بــر قيمــت كاالهــا كم مى كنــد و طــى تعديل مجدد 
ســبد دارایی، ابتدا ســاير دارايى ها و بعد قيمت كاالها را با 

شدتى بيشتر به پيش مى راند. 
۹- تحلیل فشــار بر نرخ ارز و ارتباط آن با خروج ســرمايه و 
تعديــل قيمــت ســهام نیز احتماال از حوزه محاســباتی شــما 

خارج باشد.
ب- در باره برخی طراحان و تحلیلگران چنین نمودارها:

مــن نیــز برخــی دیدگاه هــای تعــدادی از نویســندگان 
آن نامــه را نپذیرفتــه ام و حتــی تعــداد زیــادی از این عزیزان 
اتفاقــا متخصــص در حــوزه مدیریــت مالــی هســتند و نــه 
اقتصــاددان؛ امــا عزیــزان برقــرار دل، راه مباحثــه علمــی بــه 
سخره گرفتن نیست و اگر یارای علمی تان هست با ایشان 
وارد گفت وگوی علمی شــوید واال زردنویســی در شــبکه های 
مجازی که چندان هنر نیســت. اگر پهلوانید و نه میدان دار 
کوچه های خلوت، به میدان مباحثه علمی با ایشان بروید. 
اشــکنک را به جان خریده اید؛ سرشکســتنش را هوار نزنید 

که نشان دهید بی مایه وارد بازی شده اید. 
اگر منظورتان برای تخفیف آالم زیان دیدگان بورس، حمایت 
اقتصاد کالن از بازار سرمایه است، بدانید و آگاه باشید تنها 
در حال افزایش ریســک های اقتصاد کالن هســتید؛ کاهش 
نرخ سود بانکی و فشل تر کردن شبکه بانکی، نتیجه ای جز 

تحمیل تورم سنگین تر به کل جامعه ندارد.
از بیمــه ســرمایه در ایــن بــازار می گویید؟ بدانیــد و آگاه 
باشــید اینجــا بانــک نیســت. اگــر کســی از قواعد بــازی تخلف 
کرده است او را تمشیت کنید و از جیب اقتصاد کالن، یعنی 
همه جامعه خرج نکنید. یادتان رفته غائله موسسات مالی و 
اعتباری را که با افتخار از جیب کل جامعه به قیمت افزایش 
پایه پولی و تحمیل تورم سنگین به کل جامعه، جبران کردید.

ج- سخنی با دلسوزان واقعی اقتصاد:
راه بهبود اوضاع بورس و اقتصاد کالن همانا رشد اقتصادی 
واقعی و ایجاد سود حقیقی است. به خوبی می دانید هموار 

کردن رشد اقتصادی در گرو چه راهکارهایی است.

 خودروساز ویتنامی

رقیب جدید تسال در بازار 
خودروهای برقی

مترجم: علی اسدی خمامی

اتومبیل ســازی غــول صنعتــی  ویناگــروپ، شــاخه 
ویتنــام، بــه بــازار اتومبیل هــای برقــی در ایــاالت متحده 

دوختــه  چشــم  آمریــکا 
است. این شرکت با سری 
وین فســت  ماشــین های 
را  آمریــکا  بــازار  خــود 
امیــدوار  و  گرفتــه  هــدف 
اســت کــه اس .یو. وی های 
بــه  شــرکت  ایــن  برقــی 
کــه  باشــند  خــوب  قــدری 
مشــتریان آمریکایــی را از 

تولیدکننــدگان داخلــی ایــن کشــور یعنی تســال و جنرال 
موتورز دور کنند.

وین فست به تازگی وارد صحنه خودروسازی شده 
و اکنون برند پنجم اتومبیل در ویتنام است. با این حال 
این شرکت آرزوهای بزرگی دارد؛ به طوری که بازاری به 
بزرگــی ۶0 میلیــارد دالر را در ایاالت متحده آمریکا برای 

خود متصور است.
مدیرعامل این شــرکت، انگواین تی آن، به رویترز 
گفت که این خودرو در سال ۲0۲۲ به بازارهای آمریکا 
و اروپــا وارد خواهــد شــد. او افــزود: »مــا همزمــان وارد 
آمریکای شمالی- یعنی کانادا و ایاالت متحده آمریکا- و 
کانادا خواهیم شــد. در اروپا هدف ما آلمان، فرانســه و 

هلند است.«
ویتنام یکی از ســریع ترین اقتصادهای آســیایی در 
حــوزه امــالک و مســتغالت، اقامت گاه هــای گردشــگری، 
مدارس، بیمارســتان ها و گوشــی های هوشمند فعالیت 
می کند. با وجود این پشتوانه قوی، وین گروپ که مالک 
برنــد وین فســت اســت بــرای ورود بــه بــازار خودروهــای 
برقــی بایــد بــا غول هــای صنعتــی نظیــر جنــرال موتورز، 
بــرای  دالر  میلیــارد  ده هــا  کــه  فولکس واگــن  و  تویوتــا 
توسعه ماشین های الکتریکی و خودروهای بدون راننده 

سرمایه گذاری کرده اند، رقابت کند.
 ایــن شــرکت که در ســال ۲0۱۷ بنیانگذاری شــده،
بــا تیمــی کــه هدایت آن را مدیران ســابق جنرال موتورز 
بر عهده دارند، قصد دارد در ابعاد و قیمت، با پیشنهاد 
یــک اس. یــو. وی بــه بــازار کــه مدیرعامل شــرکت معتقد 
اســت لوکس تــر از گزینه هــای موجــود اســت، بــا رقبــا 

رقابت کند.
وین فســت همچنیــن گزینــه لیزینــگ باتــری را کــه 
گران تریــن بخــش یــک خــودروی الکتریکــی اســت، بــه 
برنامــه فــروش خــود اضافه کرده اســت گزینه یادشــده 
بــه ایــن معنی اســت کــه قیمت باتــری به قیمــت نهایی 
خودرو اضافه نخواهد شــد. بنا بر اطالعات منتشرشــده 
در ارائه های این شرکت، وین فست از سایر خودروهای 

الکتریکی موجود در بازار ارزان تر خواهد بود.
مدیرعامــل ایــن شــرکت در مــورد قیمــت احتمالــی 
خــودرو  اظهــار نظــر نکــرد؛ بــا ایــن حــال گفت کــه برای 
فــروش ســاالنه ۴۵ هــزار خودرو در بــازار ایاالت متحده 
آمریــکا برنامه ریــزی کــرده اســت. اس. یو .وی های تســال 
در ایــن بــازار بــا حــدود قیمتــی ۵0 هــزار دالر به فروش 

می رسند.
نفوذ خودروسازان آسیایی در بازار آمریکا مسبوق 
به ســابقه اســت. تویوتــا در دهــه ۱۹۷0 و هیوندایی در 
دهــه ۱۹۸0 توانســتند بــا ارائــه محصــوالت خــود، ســهم 

بازار را از خودروسازان آمریکایی بربایند.
بــا ایــن حــال وین فســت کــه ســال گذشــته موفــق 
بــه فــروش ۳0 هــزار خــودرو در ویتنــام شــد و هنــوز تــا 

سودآوری فاصله دارد، با رقابت سختی روبه رو است.
بیــل روســو، مدیــر اجرایی ســایق کرایســلر و مدیر 
یک شرکت مشاوره در زمینه خودروسازی در شانگهای، 
در این باره می گوید: »بزرگترین چالش  آن ها این است 
که به به مشتریان بقبوالنند یک محصول واقعی و یک 
گزاره ارزشــمند و قابل قبول دارند. به نظر می رســد این 
محصــول ظاهــر و ویژگی های قابل قبولــی دارد؛ اما این 
تنها بلیت ورود به بازی است. بردن بازی نیازمند برتری 

در تکنولوژی یا مدل کسب وکار است.«
این شرکت بر روی مدل فروش لیزینگی باتری خود 
بــرای جلب نظر مشــتریان آمریکایی ســرمایه گذاری کرده 
است. بر اساس، مشتری می تواند به جای خرید مستقیم 
باتری، آن را با پرداخت اقساط ماهانه، که معادل هزینه 
ماهانــه بنزیــن یــک خــودرو بــا ســوخت فســیلی اســت، 
خریداری کند. هنگامی که باتری به ۷0 درصد عمر مفید 

خود رسید، شرکت آن را تعویض می کند.
پیشــتر نیــو، خــودرو ســاز چینــی، بــرای اس. یــو .
وی هــای برقــی از ایــن مــدل اســتفاده کــرده اســت. این 

ماشین ها حدود ۵۵ هزار دالر قیمت دارند.
مایــکل دون، مدیرعامــل شــرکت مشــاوره اتومبیل 
ســازی زوزو گــو، در ایــن بارهمی گویــد: »هیــچ شــرکت 
خودروســاز برقــی در آینــده نزدیــک نمی توانــد تســال را 
شکســت دهد. اما خبر خوب این اســت که شرکت های 
نظیــر وین فســت بــرای برنده شــدن، نیازی به شکســت 
دادن تسال ندارند؛ آن ها تنها باید بخشی از ۶۵ میلیون 
نفــری را کــه در ســال ۲0۲0 خودروهای بنزینی خریدند 

را قانع کنند که خودروی برقی بخرند.«
وین فســت کــه خطــوط تولیــدی بــرای تولیــد ۲۵0 
هزار خودرو در سال در اختیار دارد، برای خالص شدن 
از هزینه هــای واســطه گری قصــد دارد کــه بخــش عمده 
فــروش خــود در آمریــکا را به صورت آنالین انجام دهد. 
ایــن شــرکت همچنیــن جرمــی اســنایدر را، کــه ۱0 ســال 
سابقه کار در شرکت تسال را دارد، به عنوان مدیر ارشد 
رشــد در ایــاالت متحــده آمریــکا اســتخدام کرده اســت. 
اکنون نزدیک به ۱00 نفر در خاک ایاالت متحده آمریکا 

برای این شرکت کار می کنند.
اســنایدر در این  باره به رویترز می گوید: »نزدیک  
کردن ایاالت متحده آمریکا و ویتنام به یکدیگر با کمک 

وین فست، بسیار هیجان انگیز است.«
منبع: رویترز

سرمقاله

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف روزنامه عصر اقتصاد

همکار گرامی سرکار خانم ملکی
 درگذشت  همشیره همسر گرامیتان  را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و  از خداوند متعال 

برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت  و برای شما بازماندگان صبر و بردباری خواستاریم.

روز جهانی کار و کاررگ رگامی باد

مجید محمدپور

 رئیس هیات مدیره استصنا 

همزمــان بــا روی کار آمــدن دولــت ترامــپ 
از  آمریــکا  خــروج  زمزمه هــای   ،2017 ژانویــه  در 
برجــام به گوش رســید. دونالــد ترامپ، مطابق با 
وعده هــای انتخاباتی خــود، درتاریخ 8 می 2018، 
خروج از برجام را رسما اعالم کرد  با این اقدام، 
اعمــال تحریم هــا آغــاز شــد. در 5 نوامبــر 2018، 
بازگشــت همه جانبــه  آمریــکا رســما  خزانــه داری 
از  بیــش  اوفــک  و  اعــالم  را  آمریــکا  تحریم هــای 
ایــران  کشــتی  و  هواپیمــا  موسســه،  فــرد،   700
را در فهرســت تحریــم قــرار داد. در ایــن میــان، 
صنعــت نفــت از مهم تریــن بخش هــای اقتصــادی 
ایــران بــود کــه مــورد تحریم قــرار گرفــت و دولت 
ترامــپ درصــد آن برآمــد که درآمدهــای صادراتی 
ایــران را بــه صفر برســاند. برخی تغییرات بنیادی 

در بــازار نفــت نیز موجب می شــد که آمریکا برای 
تحریــم بخــش نفــت و کاهــش شــدید صــادرات 
آن بــا مشــکل زیــادی مواجه نشــود. از جمله این 
عوامل، افزایش شــدید تولید نفت شــیل آمریکا،  
در راســتای دســتیابی به اســتقالل انرژی و وجود 
مــازاد عرضــه نفت در بــازار جهانی بــود. بنابراین 
اگرچه تولید نفت تا قبل از روی کار آمدن ترامپ 
روند افزایشی داشت، در دوره 4 ساله دولت او، 
بر شــدت آن افزوده شــد تا جایی که تولید نفت 
این کشور در ماه های پایانی سال 2019 به بیش 

از 12/8 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
بنابرایــن برخالف تحریم های ســال ۲0۱۲ که 
کشــورها می توانســتند در مقابل کاهش واردات، 
بــه خریــد نفــت از ایــران به صــورت محــدود ادامه 
دهنــد، در دوره ترامــپ، بــه دلیــل افزایــش تولیــد 
نفت آمریکا و مازاد عرضه در بازار، قطع صادرات 
نفــت ایــران دنبــال شــد و بــه ۸ کشــور کــه جــزء 
مشتریان اصلی نفت ایران بودند، اجازه داده شد 
کــه تنهــا تــا ۲ مــی ۲0۱۹، بــه خریــد نفــت از ایران 
ادامــه دهنــد؛ امــا پــس از ایــن تاریــخ می بایســت 

خرید نفت از ایران را به یکباره قطع کنند.
 برای پرهیز از هرگونه اخالل در عرضه نفت 
و تأمیــن امنیــت انرژی کشــورهای مصــرف کننده، 
عربســتان، امــارات و کویــت نیــز مأمــور شــدند تــا 
تولیــد نفــت خــود را افزایش دهنــد. مجموعه این 
اقدامات موجب شد که با خارج شدن نفت ایران 
از بازار نفت، شــوک اساســی به بازار وارد نشود و 

ایــن بــازار بــا خروج ایران کنار آیــد. در کنار تحریم 
صــادرات نفــت ایــران، ایــاالت متحــده ۲۶  نهــاد 

نفتکــش  ملــی  شــرکت  بــا  مرتبــط 
را نیــز تحــت تحریم هــا قــرار داد و 
عــالوه بــر بازگردانــدن ۲۹ کشــتی 
به تحریم ها، ۱۷0 کشــتی جدید، از 
جملــه ۵۳ فرونــد مرتبط با شــرکت 
ملــی نفتکــش را تحریــم کــرد. ایــن 
عوامل موجب شد که بعد از اعمال 
تحریم های گسترده، صادرات نفت 
ایــران بــه کمتــر ۵00 هــزار بشــکه 
در روز کاهــش یابــد؛ حــال آنکه در 

نیمه نخســت ســال ۲0۱۸ میالدی،  اتحادیه اروپا، 
چیــن، هند، به عنوان بزرگ ترین مشــتریان نفتی 
ایــران، روزانــه بــه ترتیــب ۶۸۹، ۶۵0 و ۵۵0 هــزار 
بشــکه نفت از ایــران خریــداری می کردند و میزان 

خریــد کــره جنوبــی و ژاپن نیــز در مجموع به ۳۷0 
هزار بشکه می رسید. 

از سوی دیگر، راهبرد فشار حداکثری دولت 
ترامــپ موجب شــد کــه تقریبا تمامی شــرکت های 
بین المللــی کــه بــا توافق برجام بــه صنعت نفت و 
گاز ایران آمده بودند، از فعالیت در ایران انصراف 
دهنــد کــه این موضوع در کنــار کاهش درآمدهای 
شــرکت ملــی نفــت باعــث شــد ســرمایه گذاری در 
میدان های نفت و گاز ایران به شدت کاهش یابد؛ 
حــال آنکــه وزیــر نفــت در مصاحبه هــای خــود، بــر 
نیاز بیش از ۱۳0 میلیارد دالری ســرمایه گذاری در 
بخــش باالدســت صنعت نفــت و گاز ایــران تأکید 

کرده بود.
اگــر بخواهیم ابعاد اقتصاد کالن تحریم های 
آمریــکا را بررســی کنیــم، می توانیــم وضــع تولیــد 
ناخالــص داخلــی، ســرمایه گذاری کل، درآمدهــای 
دولــت، اشــتغال و بودجــه عمرانی را کــه به نوعی 
تعیین کننــده وضــع اقتصــاد کالن هســتند، مثــال 
بزنیم. بررســی آمارها نشــان می دهد که به دلیل 
وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت، بعــد از آغــاز 
تحریم هــا، اکثــر متغیرهــای کالن اقتصــادی ایــران 
به شــدت کاهش یافته اســت. در نمودار شماره ۱، 
تنها آثار تحریم های آمریکا بر رشد تولید ناخالص 
داخلی کل )نفتی و غیرنفتی(، رشد ارزش افزوده 
بخــش نفــت و تشــکیل ســرمایه ناخالــص نشــان 
داده شــده اســت. بــر اســاس ایــن نمــودار، رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی کل و رشــد ارزش افــزوده 

بخــش نفــت ایــران در بهــار ۱۳۹۷ بــه ترتیب ۲/۳ 
و ۵/۲ درصــد بــود کــه بــا اعــالم آغــاز تحریم هــای 
دولــت ترامــپ )مــی ۲0۱۸ مصادف 
بــه  اردیبهشــت ۱۳۹۷( شــروع  بــا 
کاهش کرد؛ به گونه ای که تا فصل 
افــزوده  ارزش  رشــد   ،۱۳۹۹ دوم 
بخــش نفــت همــواره منفــی بــوده 
و رشــد تولیــد ناخالــص داخلی کل 
نیــز در اکثــر فصل هــا، ارقــام منفی 
را نشــان می دهد. تشــکیل سرمایه 
و  آالت  )ماشــین  ناخالــص  ثابــت 
ســاختمان( شــاخص دیگری اســت 
کــه تــالش یک کشــور را برای ایجــاد ظرفیت تولید 
نشــان می دهد. همان گونه که مشــاهده می شود، 
پس از اعمال تحریم های آمریکا در سال ۱۳۹۷ تا 
فصل دوم ۱۳۹۹، تشــکیل ســرمایه ناخالص ایران 

منفــی بــوده و تنهــا در فصــل ســوم ۱۳۹۸ اندکــی 
مثبت شــده اســت. بررســی دقیق تر این شــاخص 
نشــان می دهــد کــه حتــی در ســال ۱۳۹۸ بــرای 
نخستین بار، رقم موجودی سرمایه خالص واقعی، 
افت پیدا کرده اســت. این افت حاکی از آن اســت 
انباشــت ســرمایه گذاری  از  کــه میــزان اســتهالک 
پیشــی گرفتــه کــه پیامــد آن منفــی شــدن رشــد 
موجــودی ســرمایه بــوده اســت. به ســخن ســاده، 
بایــد گفــت که تحریم ها، موتور ســرمایه گذاری که 
محرک اصلی رشــد )از طریق ایجاد تقاضای موثر، 
افزایــش بهــره وری و توان رقابت پذیری( در کشــور 

است را متوقف کرده است.
پیامدهــای  نخســتین  می تــوان  بنابرایــن 
بازگشــت آمریــکا به برجــام را بهبود شــاخص های 
کالن اقتصــادی دانســت کــه به واســطه تحریم ها 
به شــدت تضعیــف شــده اند. برای مثــال، در زمینه 
بــه دلیــل ظرفیت هــای  تولیــد و صــادرات نفــت، 
خالی در صنعت نفت ایران، بالفاصله بعد از رفع 
تحریم هــا، امــکان افزایش تولیــد و صادرات وجود 
دارد؛ کمــا اینکــه در ماه های اخیر نیز نشــانه هایی 
از بهبــود اوضــاع در شــاخص های تولید و صادرات 
نفــت دیــده شــده اســت. همانگونه کــه در نمودار 
اســاس  بــر  اســت،  مشــاهده  قابــل   ،۲ شــماره 
آمارهــای ثانویــه اوپــک، از آگوســت ســال ۲0۲0 
رونــد تولید نفــت ایران پس از ماه ها روند نزولی، 
افزایشــی شده اســت. در ماه مارس ۲0۲۱، میزان 
تولید نفت ایران به ۲.۳0۴ میلیون بشکه در روز 
افزایش یافته که نشان می دهد تولید نفت ایران 
برای اولین بار از ماه می ۲0۱۹ که مصادف با آغاز 
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بود، بیشتر 
شــده اســت. در حوزه صادرات نفت نیز خبرها از 

افزایش صادرات حکایت دارد. 
بــر اســاس گزارش هــای رویتــرز، در ۱۹ روز 
نخست ماه مارس، چین بالغ بر ۶۵0 هزار بشکه 
در روز از ایران نفت خریداری کرده که این میزان 
تقریبــا برابــر بــا نیمی از صــادرات نفت عربســتان 

در دوماهــه نخســت ۲0۲۱ بــه چیــن بــوده اســت. 
رویتــرز، میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن در 
مــاه ژانویــه و فوریــه ۲0۲۱ را نیــز بــه ترتیــب ۴۹0 
و ۷۹۷ هــزار بشــکه در روز اعــالم و پیش بینــی 
کــرده اســت کــه بــا ادامه ایــن رونــد، واردات نفت 
چیــن از ایــران در مــاه مــارس بــه حــدود ۱ میلیون 
بشــکه در روز برســد. اگرچه این افزایش صادرات 
را نمی توانیــم بــه امضای برجام مرتبــط بدانیم، به 
طــور قطــع، شکســت دونالت ترامــپ در انتخابات 
آمریــکا و کاهــش اندک فشــار حداکثری تحریم ها 
در افزایــش صادرات نفت ایران مؤثر بوده اســت؛ 
زیرا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چین 
بــه دلیــل حجم باالی مــراودات تجاری  بــا آمریکا، 
بــدون دریافــت تأییــد از آمریــکا قــادر بــه افزایــش 
واردات از ایران نیست و رفتن ترامپ این مسیر را 

برای چین و ایران، اندکی باز کرده است.

اگرچه صادرات نفت ایران به آرامی در حال 
افزایــش اســت، بایــد ایــن نکته را مدنظــر قرار داد 
کــه برخــالف دور قبــل تحریم هــا، بازگشــت کامــل 
ایــران بــه بــازار نفت چندان آســان نخواهــد بود و 
ممکن اســت چالش هایی به همراه داشــته باشد؛ 
زیــرا وضــع فعلــی بــازار نفــت متأثــر از دو عامــل 
کاهش تقاضا ناشــی از شــیوع کرونا و توان باالی 
تولیــد نفــت تولیدکنندگان، با مــازاد عرضه مواجه 
اســت. از ایــن  رو،  اضافــه شــدن صــادرات حــدود 
۲/۵ میلیون بشکه ای نفت و میعانات گازی ایران 
می توانــد بــر مــازاد عرضــه در بازار نفــت بیفزاید و 
قیمــت نفــت دوبــاره مســیر کاهشــی را در پیــش 
گیــرد. ایــن اتفاق با وجــود افزایش صــادرات نفت 
ایــران، اندکــی از درآمدهــای ارزی ایــران را کاهش 
خواهــد داد. نکتــه دیگر اینکه در زمان تحریم های 
دولــت اوبامــا،  بــه دلیل اینکه برخی از کشــورها از 
تحریــم واردات نفــت از ایــران معاف شــده بودند،  
پــس از امضــای برجــام بازگشــت بــه بــازار نفــت 
بــه ســرعت انجــام شــد، امــا در دوره ترامــپ ایــن 
معافیت برای هیچ کشوری لحاظ نشد. از این  رو،  
بــه نظر می رســد کــه ایــران در بازپس گیری ســهم 
بازار خود با مســایل و مشــکالت بیشــتری نســبت 
به دوره قبل مواجه شــود، به خصوص اینکه بازار 

نفت هم اکنون با مازاد عرضه نیز مواجه است.
در پایان باید یادآور شد که رفع تحریم ها نویدبخش 
بین المللــی  شــرکت های  و  ســرمایه گذاران  ورود 
بــر صنعــت نفــت و گاز ایــران خواهــد بــود و انتظــار 
می رود که برخی از میدان  های ایران برای توسعه به 
شرکت های خارجی پیشنهاد شود. این امر می تواند 
بخشــی از کمبود ســرمایه در صنعت نفت گاز ایران 
را جبــران و ظرفیــت تولیــد نفــت و گاز بــه خصوص 
در میدان هــای مشــترک را افزایــش دهد. مســلما با 
افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت،  بازار کاالها 
و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت در ایــران نیــز 
رونــق می گیــرد و این فرصت خوبی برای ســازندگان 

داخلی تجهیزات صنعت نفت خواهد بود. 

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

 پیامدهای بازگشت آمریکا
به  برجام  برای صنعت نفت

نمودار ۱- روند متغیرهای کالن اقتصادی ایران در دوره تحریم های اخیر ایاالت متحده آمریکا

مأخذ: نماگرهای بانک مرکزی ایران.

نمودار ۲- روند تولید نفت ایران

OPEC :مأخذ

به دلیل ظرفیت های خالی در صنعت 
نفــت ایران، بالفاصله بعد از رفع 
تحریم ها، امکان افزایش تولید و 

صادرات وجود دارد اما برخالف دوره 
قبل تحریم ها، بازگشت کامل ایران به 

بازار نفت چندان آسان نخواهد بود

در سایت روزنامه بخوانید:


