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تحلیلگران درباره آینده بازار و تغییر سیاست سعودی ها گمانه زنی کردند

 جرقه پادشاه عربستان در بازار نفت

شنبه 4 بهمن 1393 | سال دوم | شماره 483  4

شیوا سعیدی| روز گذشته در اولین ساعات کاری 
بازارها، خبر درگذش��ت ملک عبداهلل لرزش��ی در بازار 
نفت ایجاد کرد. عربستان سعودی دومین تولید کننده 
نفت بزرگ جهان است. بنابراین خبر مرگ پادشاه آن 
بدون شک بازارهای جهانی نفت را تکان می دهد. حتی 
از هم اکنون نش��انه هایی از تغییر هم هویدا شده است. 
پس از اع��ام خبر فوت او، قیمت نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدییت با افزایش��ی 2 درصدی روبه رو شد و به 47 
دالر به ازای هر بشکه رسید. محموله های آتی نفت برنت 
به قیمت 49.30 دالر به ازای هربشکه مبادله می شدند 

که این نشانگر 78 سنت افزایش است. 
تغییر احتمالی سیاست های پادشاه جدید؟

برد بامر نویس��نده نش��ریه وکس در این خصوص 
نوشته اس��ت: افزایش قیمت نفت درحالی اتفاق افتاد 
که روز پنجشنبه با انتشار خبر برنامه کمکی 1.1 هزار  
میلی��ارد دالری بانک مرکزی اروپا برای خرید س��هام 
و بهبود اقتصادی، بهای نفت دوباره کاس��ته ش��ده بود 
اما این که پادش��اه عربس��تان تغییر خواهد کرد دوباره 
رونقی به بازار داد. جانش��ین این پادشاه 90ساله، برادر 
ناتنی او شاهزاده سلمان اس��ت. پادشاه جدید 79ساله 
اعام ک��رده، علی النعیمی را همچن��ان به عنوان وزیر 
نفت بر منص��ب خود حفظ خواهد کرد. ش��وک اندک 
سیاسی عربس��تان در بازار نفت باعث شده تا بسیاری 
از تحلیلگران پیش بینی کنند سیاست نفتی عربستان 
تغییر کند، اما در مقابل عده ای بر این باورند که سیاست 
عربستان تغییری نخواهد کرد زیرا پادشاه جدید نیز بر 
این نکته تأکید دارد.درگذشت ملک عبداهلل در وانفسای 
بزرگترین تغییرات بازار نفت طی دهه اخیر اتفاق افتاده 
تا یک س��وال ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کند. 
این که آیا عربستان در زمانی که بازارها اشباع هستند، 
سیاست خود را برای حفظ سطح تولید ادامه خواهد داد 
یا خیر؟در این حوزه موضع جنجالی النعیمی )وزیر نفت 

عربستان( سبب شده قیمت جهانی نفت طی ماه های 
اخیربه ش��دت کاهش یابد و از ای��ن رو تغییرحداقلی 
سیاست های این کشور )با پادشاه جدید( هم می تواند 
خیلی چیزها را تغییر دهد. زیرا در سوی دیگر این ماجرا، 
قیمت های کاسته ش��ده نفت به بودجه عربستان هم 
فشار آورده و این سیاست انتقادهایی را از سوی اعضای 

خانواده سلطنتی برانگیخته   است.
تخمین حداقل تغییر

به عقی��ده تحلیلگ��ران بلومب��رگ، درکوتاه مدت 
تغییرشگرفی در سیاس��ت های نفتی به وجود نخواهد 
آمد. ملک س��لمان ب��ن عبدالعزیز نیز به ط��ور واضح 
بر موضع این کش��ور تأکید کرده اس��ت. ب��ا این وجود 
بای��د مراقب بازار بود زیرا پادش��اه جدید نیز 79س��اله 
است و وضع جس��مانی او چندان مناس��ب نیست. از 
س��وی دیگر جانش��ین او به نام »مقرن بن عبد العزیز 
آل س��عود« نیز 69س��اله اس��ت. باب م��ک نالی یکی 

از مقامات اس��بق کاخ س��فید که اکنون مدی��ر »رپیدا 
گروپ« )یک گروه مش��اوره در واشنگتن( می گوید: به 
نظرم در دوره پادشاهی س��لمان هم تغییر چندانی در 
سیاست های نفتی اتفاق نخواهد افتاد. پادشاه سلمان 
قبل از درگذشتن ملک عبداهلل در امر سیاست گذاری 
دخیل بود. بنابراین او تغییری در اوض��اع نخواهد داد. 
اما پیش بینی می کنم عدم قطعیت و گمانه زنی درباره 

جانشین سلمان تغییراتی در بازار ایجاد کند. 
جنجال بر سر نفت 40 دالری

برای درک وضع موجود، نگاهی به گذشته بد نیست، 
در نوامبر 2014 بهای نفت بس��یار کاس��ته شده بود . 
افزایش تولیدات آمریکا و کان��ادا و روند کند اقتصاد در 
اروپا و آس��یا به بازار دامن زد. در این زمان اش��باع بازار، 
عربستان تصمیم گرفت سطح تولیدات را حفظ کند. 
مقامات سعودی تصمیم نداشتند س��هم بازاری خود 
را ببازند. در عوض آنه��ا امیدوار بودند کاهش قیمت ها 

تولیدکنندگان آمریکایی و کانادای��ی را از ادامه تولید 
منصرف کند و از س��وی دیگر به ایران و روس��یه فشار 
بیاورند. تمام این عوامل س��بب شد بنزین در آمریکا به 
پایین ترین قیمت از 2009 میادی برسد.طی ماه های 
بعدی علی النعیمی گفت اهمیتی نمی دهد قیمت نفت 
به 20 تا 40 دالر به ازای هر بش��که برسد، او در هر حال 
موضعش را تغییر نخواه��د داد. اما همین موضع میان 
اعضای خانواده س��لطنتی جنجال هایی ایجاد کرد. در 
هر حال عربستان به نفت بشکه ای حداقل 80 دالر نیاز 
داش��ت تا بودجه خود را تأمین کند. این درحالی است 
که در این اواخر گروه مالی سیتی پیش بینی کرده بود 
احتماال عربستان به زودی از بودجه دولتی خود خواهد 
کاس��ت. زیرا هرچند این کش��ور ذخیره ارزی معادل 
750 میلیارد دالر در اختیار دارد و دچار کسری بودجه 
نیست، اما کل این شرایط به عربستان فشار می آورد.در 
همان زمان، ش��اهزاده الولید بن طال یکی از اعضای 
خانواده س��لطنتی در نامه ای نوش��ته بود: ترس بزرگ 
من یا بهتر بگویم فاجعه ب��زرگ زمانی رخ می دهد که 
دولت به برداش��ت از ذخایر ارزی ادامه دهد تا زمانی که 
ذخایر به طور کامل از بین برود. این اتفاق قبا هم افتاد 
و مجبور شدیم از کشورهای خارجی وام بگیریم. یکی از 
دالیلی که ممکن است سعودی سطح تولیدات خود را 
حفظ کند آن است که هرچند قیمت های کم به بودجه 
عربستان صدمه می زند اما درواقع این کشور گزینه های 
زیادی پیش رو ندارد. اگر عربستان از تولیداتش بکاهد 
بازهم قیمت هاي کم باقی خواهند ماند. در این حالت 
عربستان سهم بازار خود را به رقبایی مانند ایران و عراق 
خواه��د باخت )وقت��ی در اوایل ده��ه 1980 میادی 
عربستان تولیدات خود را کاست تا قیمت ها را کنترل 
کند، همین اتفاق افتاد(. با توج��ه به این موارد هرگونه 
تغییر در رهبری نوعی تزلزل ایجاد می کند. بنابراین باید 

منتظر تغییرات بیشتری در بازار بود.

انحالل سازمان هدفمندی یارانه ها تأیید نشد

90 درصد روغن خام کشور وارداتی است

شورای رقابت: قیمت خودرو افزایش نمی یابد

 3 کشور عربی و افغانستان 
مشتریان جدید گاز ایران شدند

 عضو اتاق تهران: به جز موز
 همه میوه های لوکس بازار قاچاق است

 برگزاری کنفرانس نفت ایران
 در لندن به تعویق افتاد 

 دوربین ثبت سرعت در جاده ها
 3.۵ برابر می شود

 ایران با صعود  یک پله ای 
چهاردهمین فوالدساز جهان شد

 اکثریت کمیسیون تلفیق
 موافق نفت 40 تا ۵0 دالری

 معاون وزیر نفت: جنگ قیمت عربستان
 به بازار پتروشیمی کشیده نمی شود

 نعمت زاده: سند راهبردی بخش صنعت
 معدن و تجارت کشور تهیه شد

 کارشناس فوالد: افت بهای نفت
 قیمت فوالد را کاهش می دهد

دبیر کانون مرغ تخم گذار: یک کیلو مرغ و 
تخم مرغ هم نمی توانیم به روسیه صادر کنیم

تالش وزیر صنعت برای خروج خودرو از 
لیست کاالهای انحصاری

 پرونده مسکن مهر کشور
 سال 9۵ بسته می شود

بدون شرح

گزیده خوانی

   رش�د 6.6 درص�دی ش�اخص تولی�د در 
کارگاه ه�ای صنعت�ی| ش��اخص کل تولی��د 
کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در نیمه اول امسال 
بر مبنای  سال پایه 1390 به 93.6 رسید که بیانگر 
رشد 6.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه  سال قبل 

است.
  آغاز دور جدید جم�ع آوری دالالن ارزی| 
بانک مرک��زی دور جدید س��اماندهی ب��ازار ارز با 
جمع آوری دالالن و س��فته بازان را پ��س از حدود 
3 س��ال دوباره آغاز کرده است و مسئوالن این بانک 
اعام می کنند که این ب��ار بانک مرکزی با جدیت و 
برنامه ریزی ف��از جدید س��اماندهی دالالن ارزی را 

شروع می کند.
  تمرکز بر عملکرد پاس�اژ افشار| غامعلی 
کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه 
طبق دس��تورالعمل جدید هرگونه خرید و فروش 
و نرخ گ��ذاری ارز توس��ط دالل ها جرم محس��وب 
می ش��ود، گفت: تاکنون دالل ها در پاساژ افشار داد 
می زدند و به صورت ص��وری 100 هزار دالر خرید و 

فروش را ثبت می کردند.
  شاپرک 12 میلیارد تراکنش را رد کرد| ناصر 
حکیمی مدیرکل فناوری اطاعات بانک مرکزی با 
اعام این که شاپرک 12 میلیارد تراکنش را از ابتدای  
سال تاکنون رد کرده است، گفت: درآمد بانک ها در 
بانکداری الکترونیک از مح��ل کارمزد به 10 درصد 

هزینه ها هم نمی رسد.
  آخرین خبر از رانت 6۵0 میلیون یورویی| 
رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان این که گزارش 
پرونده رانت 650 میلیون یورویی در این شورا قرائت 
ش��د، گفت: به مح��ض دریافت پاس��خ های بانک 

مرکزی نظر نهایی خود را اعام خواهیم کرد.

  درگذشت ملک عبداهلل، قیمت را در بازار نفت صعودی کرد

چند خط دلواپسی

اثر یا بی اثری، مسأله این است

نفت که از تابستان گذش��ته تاکنون حدود نیمی 
از ارزش خ��ود را از دس��ت داده اس��ت، هم اکنون به 
مهم ترین مس��أله کش��ورهای تولیدکننده نفت و 
طبیعتا ایران تبدیل شده اس��ت. هنگامی که دولت 
سرگرم تدوین الیحه بودجه  سال 94 بود، قیمت نفت 
هنوز به سرازیری ش��دید قیمتی خود نرسیده بود و 
بر همین اساس نگرانی چندانی را نیز برنمی انگیخت 
اما با ت��داوم روند کاهش��ی بهای نف��ت در بازارهای 
جهانی میزان تأثیرپذیری اقتصاد ایران از این سقوط 
کم سابقه نرخ طای س��یاه مهم ترین سوالی شد که 
برنامه ریزان و کارشناس��ان باید به آن پاس��خ دهند. 
در مواجهه با این س��وال اساسی که بیش از یک قرن 
وابس��تگی ایران به نفت را به چالش می کشد 3 نظر 
متفاوت وجود دارد. گروه نخست که عمدتا دولتی ها 
را شامل می ش��ود، اعتقاد دارند که حتی اگر قیمت 
نفت به محدوده 25دالر هم برسد، می توان کشور را 
اداره کرد و از این ناحیه هیچ گونه مشکلی برای اقتصاد 
ملی رخ نمی دهد، البته با این حال آنها معتقدند که 
نفت 72دالری در بودجه  س��ال آینده منطقی است 
و تا آن زمان قیمت ها دوب��اره افزایش خواهد یافت. 
در مقابل این گروه برخی از کارشناس��ان قرار دارند 
که س��قوط بهای نفت و تداوم این روند را دردسری 
بزرگ برای اقتصاد وابسته به نفت ایران می دانند. به 
اعتقاد این گروه کاهش 50 درصدی نرخ طای سیاه، 
دولت را با کسری بودجه بزرگی مواجه می کند چرا 
که هنوز بس��ترهای موردنیاز برای رشد بخش هایی 
که قرار اس��ت نقش جایگزین درآمده��ای نفتی را 
بازی کنند مانند مالیات و ص��ادرات غیرنفتی آماده 
نشده است. در این میان گروهی هم وجود دارند که 
معتقدند باید به طور کل رابطه بودجه با نفت را قطع 
کرد. این گروه که برخ��ی از نمایندگان مجلس نیز 
در آن قرار دارند، می گویند، افت ش��دید قیمت نفت 
یک فرصت طایی برای اقتصاد ایران است تا یک بار 
برای همیشه از وابستگی به نفت رهایی یابد، بنابراین 
دولت باید درآمدهای نفتی را از بودجه حذف و سایر 
منابع درآمدی را جایگزین آن کند. جدا از این س��ه 
گروه، آنچه در این بحث حایزاهمیت اس��ت، میزان 
واقع گرایی هریک از این نظرات است. این که اقتصاد 
ملی ایران که حدود 106 سال بر پایه درآمدهای نفتی 
استوار شده و ش��کل گرفته و در این مدت طوالنی از 
س��ایر بخش های درآمدزا غفلت کرده ت��ا چه اندازه 
می تواند از نفت و درآمدهای آن چشم پوش��ی کند. 
برهمین اساس نخستین بخشی که باید مورد توجه 
خاص قرار گیرد، محورهای اقتصاد بدون نفت است 
که در شرایط فعلی شامل مالیات، صادرات غیرنفتی 
و صرفه جویی می ش��ود. بدین ترتیب اولین گام باید 
در راس��تای تقویت هرچه بیش��تر ای��ن بخش های 
جایگزین باشد تا با استفاده حداکثری از آنها بتوان به 
اقتصاد غیرنفتی ورود پیدا کرد. آنچه مسئوالن اعام 
می کنند در حال حاضر بیش از نیمی از اقتصاد ایران 
مالیات نمی پردازد یا معاف است یا از پرداخت آن فرار 
می کند، بنابراین در صورتی که بتوانیم این خأل بزرگ 
را پرکنیم و تمام مش��موالن را به تور مالیاتی اضافه 
کنیم، بخش عمده ای از درآمدی که برای جایگزینی 

نفت به دنبال آن هستیم، مهیا خواهد شد.

وال استریت ژورنال

  پ�رده برداری بان�ک  مرکزی اروپ�ا از بودجه 
عظیم:  بانک مرکزی این منطقه اعام کرد تصمیم 
دارد بیش از 1.1 هزارمیلیارد دالر  سهام بخش های 
عمومی و خصوصی را بخرد. این تصمیمی بزرگ است  
که برای مبارزه با رکود و کاهش تورم در  اتحادیه اروپا 

گرفته شده است. 

کیوسک اقتصادی

ایلنا| حمید چیان وزیر نیرو درخصوص 
تش��کیل بازار آب توضیح داد: با این ش��یوه 
این امکان فراهم می شود تا مناطقی که آب 
ندارند بتوانند از مازاد دیگر مناطق استفاده 
کنند و ضمن این که کس��انی که کشتشان 
اقتصادی نیست مازاد آبش��ان را به کشتی 
که دارای بهره وری باالست اختصاص دهند 
همچنین در صنعت نیز اگر کارخانه ای نیاز 
به آب داشته باشد می تواند از بازار کشاورزی 
آب خریداری کن��د. وزیر نیرو با اش��اره به 
فرونشست زمین ها با توجه به برداشت بیش 
از حد مجاز از سفره های آب زیرزمینی گفت: 
5.7 میلیارد مترمکعب بیش��تر از آنچه باید 

از ذخایر زیرزمینی برداش��ت داشته ایم که 
موجب بیان منفی شده اس��ت. وی افزود: 
شورایعالی آب در دولت جدید 9 بار تشکیل 
جلسه داده و تصمیم های اساسی اتخاذ کرده 
و در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آن 
دستگاه های مختلف نیز حضور داشته اند. 
وزیر نیرو مدیریت و تعادل بخشی به آب های 
زیرزمینی را ازجمله تصمیمات اتخاذ شده 
در این شورا برشمرد و تصریح کرد: برای  سال 
آینده از نظر اجرایی و اعتباری برنامه ریزی 
الزم صورت گرفته و قدم های اساسی برای 
تعادل بخش��ی ب��ه س��فره های زیرزمینی 

برخواهیم داشت. 

مهر| بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این که 
س��قوط قیمت نفت تاثیری بر روند ساخت 
8 مینی پاالیشگاه های میعانات گازی ایران 
ندارد، گفت: با لغو تحریم ایران، روند قیمت 
جهانی نفت معقول و منطقی خواهد ش��د. 
وی در پاسخ پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا با 
س��قوط قیمت جهانی نفت و نفت��ا احداث 
8مینی پاالیشگاه میعانات گازی در منطقه 
ویژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس دارای توجیه 
اقتصادی است؟ گفت: کاهش قیمت جهانی 
نفت تأثیری بر توجیه اقتصادی احداث این 
پاالیش��گاه های میعانات گازی ندارد و قطعا 
روند ساخت این پاالیشگاه ها مطابق با برنامه 

زمان بندی پیش می رود. وزیر نفت همچنین 
در پاس��خ به پرسش��ی درخص��وص میزان 
افزایش تولی��د گاز طبیعی در پارس جنوبی 
از ابتدای  س��ال جاری تاکنون، اظهار داشت: 
براساس برنامه و تعهدی که وزارت نفت دارد 
باید ظرفیت تولید گاز ایران در  س��ال جاری 
ح��دود 100 میلی��ون مترمکع��ب در روز 
افزایش یابد. این عض��و کابینه دولت تدبیر 
و امید ب��ا تأکید بر این ک��ه تاکنون ظرفیت 
تولید گاز نزدیک به 100 میلیون مترمکعب 
در روز افزایش یافته اس��ت، بیان کرد: قطعا 
این ظرفیت ت��ا پایان س��ال ج��اری از مرز 

100 میلیون مترمکعب عبور می کند.

وزیر نیرو خبر داد: 

بازار خرید و فروش آب تشکیل می شود
پاالیشگاه سازی را متوقف نمی کنیم

تحریم ایران لغو شود، نفت گران می شود

|  ماندانا خسروی پور  |

گزارش

ش�هروند| بزرگتری��ن، مهم تری��ن و البت��ه 
غیردولتی ترین اجاس جهان، گردهمایی مشاهیر 
اقتصادی سراسر دنیا در داووس است. این نشست 
که همه س��اله در س��وییس برگزار می شود با یک 
هدف کلی که آن پیدایش راهکارهایی برای تصحیح 
و تسهیل شرایط اقتصادی کشورهاست، همه ساله 
در اواخر ژانویه برگزار می شود. این نشست اما از یک 
منظر با دیگر اجاس های مشابه برای هم اندیشی 
اقتصادیون متمایز است که در آن از لحاظ وسعت، 
استقبال شرکت کنندگان، گستردگی طیف های 
موضوعی، مس��ائل جهانی، منطقه ای و کاربردی 
نمی توان برای آن مش��ابهی یافت. ج��دا از این اما 

ایرانیان نیز س��ال های بس��یار اس��ت که با وجود 
گسست موجود میان اقتصاد کشورمان با تجارت 
جهانی، در این اجاس ش��رکت می کنند تا شاید 
بتوانند ضمن اظهار مواضع و راهکارهایش��ان برای 
بهبود مصالح اقتصاد منطقه ای و بین المللی، مواضع 
و ایدئولوژی دیگر مدعوین را ش��نیده و در مس��یر 
تجارت به کار ببندند اما نکته جالب در این اجاس 
حضور سران بلندمرتبه سیاسی کشورهای مختلف 
است که درواقع بخش مهمی از مسائل و چشم انداز 
تحوالت جهان��ی از نگاه آنان مطرح می ش��ود و به 
نوعی راهگشا و نقش��ه راه دیگر شرکت کنندگان 
برای طرح ریزی های اقتصادی کشورشان خواهد 

بود. گذشته از این نکات اما باید دقت داشت فرصت 
حضور در داووس، اتفاقی اس��ت که در آن کشورها 
در فضای مصالحه و به دور از هرگونه سیاسی کاری 
نگاه علمی و تخصصی شان را از آینده اقتصاد جهانی 
بیان و به تعبیری برای آن تعیین تکلیف می کنند. 
به زعم یکی از باسابقه ترین شرکت کنندگان ایرانی 
در این اجاس، اگر به موضوعاتی که در 15 س��ال 
گذشته در داووس مطرح ش��ده نگاهی بیندازیم، 
مسائل اجتماعی، فرهنگی، توزیع و باز توزیع ثروت، 
عدالت اجتماع��ی، فقر و غیره در آن مطرح ش��ده 
که این موضوعات، مس��ائل داووس نبوده و درواقع 
مسائل جهانی محسوب  می شود. به تعبیری دیگر 

نشست تحلیلگران، صنعتگران و مقامات اقتصادی 
و سیاسی در داووس اتفاقی است که طی آن دست 
یازی دولت بر پیکره اقتصاد در مسیر کوتاه شدن قرار 
می گیرد و به عبارتی دیگر تاش می شود تا اقتصاد 
به سمت آزادسازی و حضور بخش خصوصی واقعی 
بینجامد. بدون ش��ک فرصت داووس ب��رای ایران 
قدرت درک نظام بین الملل در حال ظهور اس��ت 
که نوعی الزام برای مس��ئوالن اقتصادی و سیاسی 
کش��ورمان به نظر می آید، آنان با این نگاه بی شک 
می توانند با عینک جهانی به تمامی وقایع نگاه کنند 
و وسعت دید را از فضای تجارت جهانی و کشورهای 

پرسرعت در مسیر تبادالت جهانی بیاموزند.

اجالس داووس فرصتی برای حضور ایران در قامت اقتصاد جهانی است

تعیین تکلیف برای اقتصاد جهان
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