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 چكيده

نفت بسته به ميزان  كنندهشورهاي توليدها در بازار نفت، كبا ظهور دوره كاهش قيمت

انديشي و سياستگذاري اقتصادي هر ساله به چاره ،اي به درآمدهاي نفتيوابستگي بودجه

 پردازند. متعددي مي

هاي تخصصي توسط برخي مؤسسات و بانكميانگين قيمت جهاني نفت  بينيپيش 

دالر به ازاي هر  54-75/48 بيننظير گلدمن ساكس، اينوستينگ و مورگان استنلي 

 است. 2017بشكه در سال 

هاي آتي اكثر كشورهاي تقاضاي نفت طي سال روند آرام باالرفتنبيني پيشبا توجه به  

قيمت نفت  ،اينفت نظير روسيه، عراق، قطر و كانادا براي تراز مالي بودجه كنندهبزرگ توليد

بودجه سال  در فروض اليحهاما  .اندرفتهدالر به ازاي هر بشكه در نظر گ 50كمتر از خود را 

رسد نظر ميدر نتيجه به .دالر تعيين شده است 55، قيمت هر بشكه نفت خام 1396

  .به صالح باشددالر در هر بشكه،  50بيني پيش

 هاي گذشتهنفت طي سال كنندهطور كه تجارب كشورهاي بزرگ توليدهمان بر اين،عالوه 

داشتن اقتصادي سالم و را از  هابه درآمدهاي نفتي، كشور بودجه درصد وابستگيافزايش نشان داده، 

نيز وابستگي  1396مقدار استفاده از منابع نفتي در اليحه بودجه سال  دور خواهد كرد. شكوفا

 كل كشور  1396بررسي اليحه بودجه سال 

و قيمت  2017در سال دورنماي بازار نفت . 11

 برخي كشورها آن در بودجه
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 درصد افزايش داده است. 8/35به  1395درصد در قانون بودجه سال  5/25بودجه به نفت را از 

وجه داشت اصوالً قيمت و مقدار نفت، همانند نرخ ارز، متغير سياست در هر حال بايد ت 

عنوان متغير سياستي استفاده طور سنتي در ايران از اين ارقام به، اما متأسفانه بهمالي نيست

 هاي اقتصادي شده است. ريزي و نيز ساير سياستشود كه موجب اختالل در بودجهمي

 

 مقدمه

ها رو به افزايش، انتظارات هاي دولتايين است و هزينهدر شرايطي كه قيمت نفت پ

برانگيز است. انتقال درآمد همواره بسيار چالش ها براي ايجاد شغل وروزافزون از دولت

هاي بسيار باالي نفت قيمت با تجربه 2000 كننده نفت در دههكشورهاي صادر

ور مقطعي توانست قوت قلبي براي طها بهندوزند و اين گنجينهاتوانستند ثروت فراواني بي

عواملي  1،( ,2016IMFالمللي پول )نظر كارشناسان صندوق بيناين كشورها باشد. به

هاي تجديدپذير، باالبردن بازدهي انرژي ها براي توسعهگذارينظير جذب سريع سرمايه

و  براي استخراج نفت و گاز از منابع نامتعارف 2هايي نظير فراكينگسوخت، تكنيك

 توان در كاهش شديد قيمت نفت انكار كرد.افزايش استفاده از خودروهاي برقي، را نمي

كننده مخرب و كننده و هم براي مصرفشرايط كنوني بازار هم براي توليد 

 . اين امر تهديدكنندهداردنمدت وضعيت ثابتي مدت و در بلنددر ميانزاست و آسيب

شود و هاي قطعي در اين صنعت ميگذاريع سرمايهاقتصادهاي متكي به نفت است و مان

                                                 
1  . IMF(2016). Breaking the oil spell. 

ت و گاز از آن خارج و نفشده هاي موجود در اليه باز طوري كه شكاف. تزريق مايع در اليه نفتي با فشار باال به2

 روش فراكينگ گويند.را شود 
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طور كلي امنيت انرژي را براي تأمين تقاضاي رو به رشد جهاني به خطر انداخته و به

 كشد.ثبات بازار نفت را به چالش مي

و  2017-2015در سال و تقاضا وضعيت عرضه  ضمن بررسيدر اين گزارش  

و  2017قيمت نفت در سال هاي بينيشپي ،هاي آيندهسناريوهاي موجود براي سال

 . است ارائه شدهكننده قيمت آن در بودجه برخي از كشورهاي توليد

 

 تحوالت عرضه و تقاضاي جهاني نفت (الف

شدن  دليل برداشتهتوليد نفت ايران در كنار ساير اعضاي اوپك به ،2016در ابتداي سال 

هاي باالدستي گذاريالبته سرمايه .ايش يافتهزار بشكه در روز افز 700ها در حدود تحريم

با  2021ميليون بشكه در روز تا سال  8/4 به احتمالي در كشور و افزايش سقف توليد نفت

رغم باال بودن علي طور در عراق،يت ندارد. همينهنوز قطع 1،توجه به ميزان توليد كنوني

وليد آتي نفت اين كشور در هاي موجود، تكاهش درآمدهاي نفتي و ناامني 2،سطح توليد

دست و پنجه  ابهام فرو رفته است. عربستان سعودي، نيز با انقباض شديد بودجهاز ي ِاهاله

اي براي تنوع اقتصادي و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي هاي پيشرفتهكند و برنامهنرم مي

 است. هملي( در نظر گرفت انتقال و برنامه« 2030انداز چشم»نوان )تحت ع

اصلي عرضه و جغرافياي رشد تقاضاي آتي نفت  ؤال اين است كه هستهحال س 

 چگونه خواهد بود؟

                                                 
ميليون  66/3سوم سال جاري به  المللي انرژي، ميانگين توليد نفت ايران در سه ماههبراساس برآورد آژانس بين 1.

 بشكه در روز رسيد.

 سوم سال جاري. ميليون بشكه در روز طي سه ماهه 42/4 .2
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 هاي آتيبيني آن در سال. وضعيت تقاضاي جهاني نفت و پيش1

ميليون  23/1روزانه  2016رشد تقاضاي جهاني نفت در سال  ي موجودهابينياساس پيشبر

ميليون بشكه در روز است. رشد مورد انتظار تقاضاي  40/94طور ميانگين در حدود بشكه و به

و ميزان ميليون بشكه در نظر گرفته شده  2/1در حدود روزانه  2017جهاني نفت براي سال 

شترين ميزان رشد تقاضا در . بياست بيني شدهپيشميليون بشكه  55/95روزانه  تقاضاي كل

 2/1با توجه به رشد  ،بر اينوهالعاست.  شدهويژه در هند و چين تخمين زده هآسيا ب منطقه

با  2017شود كه تقاضا براي نفت اوپك در سال برآورد مي 2017اي تقاضا در سال ميليون بشكه

تقاضاي  1در جدول  ميليون بشكه در روز برسد. 7/32به  ،ميليون بشكه در روز افزايش 8/0

 1اسيفيك، اروپا و آمريكا ارائه شده است.اي آسيا پبه تفكيك منطقه 2016جهاني نفت در سال 

با  2017، رشد تقاضاي نفت خاورميانه در سال 2براساس پيش بيني اوپك 

هاي ژئوپليتيك مواجه خواهد بود كه اين ميزان رشد تقاضا هاي داخلي و تنشريسك

و اردن ويت، عربستان، امارات متحده عربي عمدتاً از سوي كشورهاي ايران، عراق، ك

هاي صنعتي ، بنزين و سوختنقل، مخصوصاًوهاي حملبيني شده كه شامل سوختپيش

نظير گازوئيل و نفت سفيد براي مصارف خانگي خواهد بود كه نقش بسزايي در افزايش 

 سطح تقاضاي نفت در اين منطقه خواهد داشت.

 

 

 

                                                 
 . دبيرخانه اوپك. 1

2  . Opec Oil Market Report, Dec. 2016. 
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 2016. تقاضاي جهاني نفت در سال 1 جدول
 )ميليون بشكه در روز(

 2015 منطقه
سه ماهه 

 2016اول 

سه ماهه 

 2016دوم 

سه ماهه 

 2016سوم 

سه ماهه 

 2016چهارم 
 رشد 2016

درصد تغيير 

نسبت  2016

 2015به 

 81/0 20/0 80/24 80/24 08/25 74/24 57/24 60/24 آمريكا قاره

 04/1 14/0 87/13 72/13 23/14 90/13 91/13 73/13 اروپا

 -49/0 -04/0 99/7 11/8 64/7 63/7 57/8 03/8 آسيا پاسيفيك

كل اعضاي 
OECD 

35/46 78/46 27/46 95/46 63/46 66/46 30/0 65/0 

 22/4 51/0 55/12 73/12 42/12 63/12 42/12 04/12 ساير آسيا

 -30/1 -09/0 47/6 45/6 76/6 49/6 19/6 56/6 آمريكاي التين

 63/0 05/0 02/8 92/7 44/8 79/7 94/7 97/7 خاورميانه

 78/2 11/0 10/4 17/4 03/4 09/4 12/4 99/3 آفريقا

كل كشورهاي 

 در حال توسعه
57/30 68/30 01/31 65/31 26/31 15/31 58/0 91/1 

 81/0 04/0 66/4 04/5 73/4 37/4 49/4 62/4 فدراسيون روسيه

 57/3 02/0 70/0 77/0 68/0 64/0 68/0 67/0 ساير اروپا

 56/2 28/0 23/11 61/11 11/11 37/11 83/10 95/10 چين

ساير »كل 

 «مناطق
25/16 01/16 39/16 52/16 42/17 59/16 34/0 11/2 

 32/1 23/1 40/94 31/95 13/95 66/93 47/93 17/93 كل جهان

تخمين در گزارش 

 قبلي
17/93 46/93 70/93 15/95 29/95 40/94 24/1 33/1 

اصالحات در 

 تخمين جديد
0/0 01/0 04/0- 02/0- 02/0 01/0- 01/0- 01/0- 

Source: Opec Oil Market Report, Oct. 2016. 
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بيني وضعيت بازار جهاني نفت در پيش 1المللي انرژيسناريوهاي مختلف آژانس بين 

ساله( نرخ رشد تقاضاي جهاني  5مدت )ميان دهد كه در بازهي آينده نشان ميهاطي سال

در اقتصاد چين كه  2احتمالي ِبازدارنده . تغييرخواهد رفتي پيش روند كندنظر با نفت به

 (بر شدت انرژي پاييندليل اتخاذ سياست رشد اقتصادي مبتنيبه)در ده سال گذشته 

تواند عامل اصلي اين كاهش مي ،رودشمار ميعنوان موتور رشد اقتصادي جهان بهبه

از كشورهاي سوي ديگر، رشد تقاضا در بسياري شمار رود. ازاحتمالي تقاضاي نفت به

هايي كه بار مالي ها به خاطر يارانهزيرا دولت .است تعيين شده اندك، OECDعضو غير

ميليارد دالر براي نفت در سراسر جهان طي سال  150)معادل زيادي بر آنها تحميل كرده 

رشد تقاضاي ، 3جديدهاي سياستبه اصالحات قيمتي كردند. در سناريوي اقدام ( 2015

مقيد  زيرا اين كشورها ،ند ادامه داردسال با روند كُ 20، بيش از OECDغير جهاني نفت 

رسد توليد نظر ميسوي ديگر، بهاز اند.به باالبردن بازدهي سوخت خودروهاي خود شده

 تري يابد. رشد سريع 2020پيش از سال  4،نفت نامتعارف

ي جديد، هاهاي سياستسناريو تحت عنوانبه اختصار در سه 2در جدول  

طور نفتي به ايعاتسطح تقاضاي نفت و كل م ،450هاي كنوني و سناريوي سياست

 است. جداگانه نشان داده شده

 

 

                                                 
1. IEA (Nov.2016).World energy outlook 2016.  

2. Gear-change  

3  . New Policies Senario 

4  . Tight Oil 
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 المللي انرژياساس سناريوهاي آژانس بينبر مايعات. تقاضاي نفت و 2جدول 
 ميليون بشكه در روز()

 
 .المللي انرژيآژانس بين مأخذ:

 الملليهاي بينو زير دريايي *بانكرها شامل سوخت هواپيما

 است. هاي بنزين و گازوئيل مشخص شده**در انرژي معادل حجم

 مراجعه شود. worldenergyoutlook.orgها به سايت خصوص نحوه و روش محاسبات و دادهبراي كسب اطالعات بيشتر در

 

 

 ميليون 93، بيش از 2020تقاضاي جهاني نفت تا سال  450براساس سناريوي  

انه يك ميليون بشكه در روز از يسال 2020 شده كه در دهه بشكه در روز، در نظر گرفته

اساس سناريوهاي موجود در كاهش تقاضاي جهاني نفت بر تقاضا كاسته خواهد شد.

رود. در آمريكاي التين مصرف در با روند بيشتري پيش مي OECDآمريكا و كشورهاي 

د يافت. سطح تقاضاي بشكه در روز تقليل خواه ميليون 5/1به  2040-2015هاي سال

ميليون بشكه در روز خواهد بود كه تا سال  5/12در حدود  2020 دهه چين در نيمه

 ميليون بشكه در روز از سطح تقاضا كاهش خواهد يافت. 2بيش از  2040
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 هاي آتيبيني آن در سالجهاني نفت و پيش . وضعيت عرضه2

ميليون بشكه در روز  3/1مازاد عرضه نفت از المللي انرژي، بين اساس اطالعات آژانسبر

كاهش يافت؛  2016هزار بشكه در روز در فصل دوم  200به  2016در فصل اول سال 

دليل اين كاهش مازاد عرضه، افزايش تقاضا همزمان با كاهش عرضه جهاني نفت بود. 

هزار بشكه در  700ايران،  عرضه جهاني نفت در اين فصل عليرغم تداوم افزايش توليد

اوپك يك توليد اعضاي غير 2016روز نسبت به فصل قبل كاهش يافت. در فصل دوم 

ترين كاهش توليد نفت در كانادا رخ داد. با ميليون بشكه در روز كاهش يافته كه عمده

وجود كاهش قابل توجه توليد كشورهاي غير اوپك در اين فصل، توليد كشورهاي اوپك 

كه توليد روزانه نفت ايران و  طوريهزار بشكه در روز افزايش يافت به 300حدود 

 240هزار بشكه افزايش اما توليد نيجريه  550عربستان نسبت به فصل قبل در مجموع 

در شرايط كاهش عرضه جهاني . هزار بشكه در روز نسبت به فصل قبل كاهش يافت

و تقاضاي سوخت  اياالت متحدهدر  دليل افزايش تقاضاي بنزيننفت، تقاضاي جهاني به

هزار بشكه در روز نسبت به فصل قبل افزايش يافت. در مجموع  400ديزل در اروپا 

 6/11با  2016دليل كاهش مازاد عرضه نفت، قيمت نفت خام برنت در فصل دوم سال به

 .هر بشكه رسيددالر به ازاي  7/44به افزايش نسبت به فصل قبل، دالر 

 2016عرضه نفت در سال  انهيسالكه رشد  است بيني كردهپيش ،انرژي تاطالعاداره ا 

 .هزار بشكه در روز باشد 544، 2017هزار بشكه در روز و در سال  441نسبت به سال قبل، 

نوامبر  30يكمين اجالس اوپك در رين تصميمات اتخاذ شده در صدوهفتادوآخبراساس  

درصد و در سال  9/2، در حدود 2016سال بيني رشد اقتصادي جهان براي پيش 2016،1

                                                 
1. "Opec 171st Meeting Concludes", Retrieved from www.opec.org  
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يكم اوپك، تأكيد شد كه ذخاير وهفتادودرصد منطقي اعالم شد. در اجالس صد 1/3، 2017

ساله قرار دارد. البته در سطحي باالتر از ميانگين پنج OECDو غير  OECDنفت اعضاي 

م در صنعت نفت هاي عظيو تعليق 2016و  2015هاي ها در سالگذاريكاهش ميزان سرمايه

منظور تأمين هاي مستمر براي اين صنعت بهگذارياست. ضرورت سرمايه بسيار مشهود بوده

 مدت و بلندمدت، مورد تأكيد اين اجالس بود.هاي ميانضروري در دوره عرضه

نفت غيراوپك در سال  المللي انرژي، رشد عرضههاي آژانس بينبينيبراساس پيش 

ميزان  3خواهد بود. در جدول و قزاقستان  كانادا، برزيل ،ي روسيهسو، عمدتاً از2017

 است. آن براي سال آينده ارائه شده بيني شدهعرضه كنوني و سطح پيش

 

 هاي آتياوپك در سال جاري و ماهغير . عرضه3جدول 
 )ميليون بشكه در روز(

 
Source: Ibid. 

 

ملزم  اوپكدر وين، اعضاي غير 2016با توافق صورت گرفته در جلسه دهم دسامبر 

شدند. در اين بين  2017هزار بشكه در روز از ژانويه  600به كاهش توليد خود تا سقف 
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هزار بشكه از توليد خود بكاهد تا از مازاد عرضه در بازار  300روسيه توافق كرد كه 

 (.20161)بلومبرگ، دسامبر  جهاني نفت كاسته شود

نفت، اعضاي اوپك نظير عراق، عربستان سعودي، امارات هاي همزمان با كاهش قيمت 

عراق  كه در سال گذشته،بر توليد خود افزودند به طوري 2015متحده عربي و ايران در سال 

هزار بشكه در روز، امارات  500هزار بشكه در روز، عربستان سعودي بيش از  660بيش از 

هزار بشكه در روز در پايان  150بين  هزار بشكه در روز و ايران 160متحده عربي بيش از 

 ، بر توليد نفت خود افزودند.2016هزار بشكه در روز در سال  700و  2015سال 

تواند ايران مي 2 (2016نوامبر  21) مالي گلدمن ساكس مؤسسه ِبراساس مطالعه 

جهاني  3انهينيمي از رشد سالسوي كشورهاي غربي در صورت عدم نقض توافق برجام از

 2021بيني مي شود در سال هزار بشكه در روز( را از آن خود كند. پيش 800نفت )

ميليون بشكه در روز افزايش يابد و در صورت  5/5به روزانه  نفتي ايران توليد مايعات

پذير خواهد بود. در جدول اين ميزان رشد توليد تحقق ،گذاريمهيا بودن شرايط سرمايه

 ارائه شده 2021تا سال  كشورليد نفت و مايعات نفتي بيني ميزان رشد توذيل پيش

 است.

 

                                                 
1  . www.bloomberg.com 

2.Tarr, H.; Milligan, D.; Hackworth, P. & Vigna, M.D. (2016). "Top Projects 

Spotlight, Iran: Significant Potential Poised for Growth, Goldman Sachs. 

3. Year to Date (YTD)  .  
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 2021. توليد نفت و مايعات نفتي ايران تا سال 4جدول 
 )هزار بشكه معادل نفت خام(

 
 .گذاري گلدمن ساكسپژوهشگاه سرمايهو المللي انرژي آژانس بينخذ: آم 

 

توليد نفت اوپك در براساس توافق اجالس صدوهفتادو يكم اعضاي اوپك نيز، سطح  

ميليون بشكه در روز تعيين  5/32ميليون بشكه در روز كاهش يافته و سقف آن  2/1حدود 

ماه ديگر قابل تمديد  6ماهه با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر بازار تا  6شده است. اين توافق 

 است. سطح توليد نفت مورد توافق اعضاي اوپك ارائه شده 5است. در جدول 

آمده تعديل و اصالحات در توليد نفت مورد توافق،  5طور كه در جدول همان 

بوده كه البته سطح توليد آنگوال در  2016براساس توليد اعضاي اوپك در ماه اكتبر 

است. ارقام  اينجا استثنا شده و سطح توليد مربوط به ماه سپتامبر اين كشور لحاظ شده

 است.ِ براساس منابع ثانويه اوپك اعالم شده
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 . سطح توليد نفت و اصالحات مورد توافق اعضاي اوپك5جدول 
 )هزار بشكه در روز( 

 2017سطح توليد مؤثر در ژانويه  اصالحات سطح توليد مرجع كشور

 039,1 -50 089,1 الجزاير

 673,1 -78 751,1 آنگوال

 522 -26 548 اكوادور

 193 -9 202 گابن

 - - - *اندونزي

 797,3 90 975,3 **ايران

 351,4 -210 561,4 عراق

 707,2 -131 838,2 كويت

 - - - ليبي

 - - - نيجريه

 618 -30 648 قطر

 058,10 -486 544,10 عربستان سعودي

 874,2 -139 013,3 امارات متحده عربي

 972,1 -95 067,2 ونزوئال

 .اوپك مأخذ:

 است.*عضويت اندونزي در تعليق قرار گرفته

سال گذشته  16* براساس اطالعات دريافتي، در اين توافق در صورت حداكثر در نظر گرفتن سقف توليد نفت ايران در *

بشكه در روز حاصل  3797درصد سقف كاهش توليد مورد توافق اعضاي اوپك، رقم فرضي  6/4 × هزار بشكه در روز( 3975)

هزار بشكه  90هزار بشكه در روز بوده است.  3709ايران در ماه اكتبر خواهد شد. براساس منابع ثانويه اوپك سطح توليد نفت 

مقادير  ؛كشور اينگونه نيستنفت در عمل وضعيت توليد  اما ،بوده استسال گذشته  16در روز مبناي كاهش سقف توليد نفت 

 شود. محسوب ميسقف فرضي توليد اين ميزان بلكه  ،شودعنوان سهميه توليد تلقي نميجدول به

 

 صادرات نفت ايران . 3

ميزان صادرات نفت خام با توجه به رعايت سقف توليد نفت خام در اوپك كه براي 

پذيرد. بنابراين، در سقف كل نفت خام شود، صورت ميمي كشورهاي عضو در نظر گرفته
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توليد شده كشور پس از تأمين تعهدات نفت خام صادراتي، مابقي نفت خام براي خوراك 

 شود.مي هاي داخلي تخصيص دادههپااليشگا

 با توجه به سهميه 1395-1387طور كلي صادرات مستقيم نفت خام در دوره زماني به 

هاي داخلي و نيز تقاضاي بازار با تعيين شده براي اعضا در اوپك و تأمين خوراك پااليشگاه

هاي شديد و ايجاد دليل اعمال تحريم، به1391است. در سال  نوسانات معمول همراه بوده

هاي واردات نفت خام از ايران براي ساير كشورها از طرف كشورهاي غربي، صادرات محدوديت

زان آن با كه مي طوري( به شدت كاهش يافت به1390نفت خام نسبت به سال قبل )سال 

ميانگين صادرات نفت كشور طبق آمار  1392برو شد. در سال درصدي رو 49رشد كاهشي 

ميليون بشكه در روز )معادل  0213/1م شده توسط شركت ملي نفت ايران به رسمي اعال

درصدي روبرو  6/9با كاهش  1391ميليون بشكه در سال( رسيد كه نسبت به سال  77/372

 391ميليون بشكه در روز ) 0712/1ميزان صادرات نفت خام ايران  1393اما در سال  ،شد

ميليون بشكه در  77/372) 1392ت به صادرات سال است كه نسب ميليون بشكه در روز( بوده

ميليون بشكه در  489/2، 1386است. صادرات ايران در سال  درصد افزايش يافته 9/4سال( 

 ميليون بشكه در روز بوده 02/1معادل  1392روز بود و كمترين سطح صادرات در سال 

 08/1، 2015ان در سال براساس اطالعات آماري اوپك ميزان صادرات نفت خام اير 1.است

 است. ميليون بشكه در روز بوده

توانسته سال جاري  طيايران  2،المللي انرژيگزارش بازار نفت آژانس بين اساسبر 

در ترين رشد عرضه را سريع ،بر ميزان توليد خود هزار بشكه در روز 810 است با افزايش

ام ايران در ماه اكتبر سال كننده نفت داشته است. توليد نفت خميان كشورهاي توليد
                                                 

 .196ص  ،1393سال  ،(. ترازنامه هيدروكربوري كشور1394المللي انرژي. )مطالعات بين وزارت نفت، مؤسسه 1.

2  . IEA (Nov.2016)."Oil Market Report", Retrieved from www.iea.org 
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ميليون بشكه در روز رسيد كه معادل سطح توليد پيش از اعمال  72/3جاري به 

كش در ماه ياد شده به باالترين سطح در هفت سال هاست و ميزان حمل نفتتحريم

 2ايران بيش از  ،ماه گذشته 6ميليون بشكه در روز رسيد. در  4/2گذشته به بيش از 

دوران  ر روز صادرات نفتي داشته كه دو برابر سطح صادرات درميليون بشكه د

قرارداد خريد  ،عنوان مشتريان جديد نفتي ايرانرواسي بههاست. مجارستان و كتحريم

نفت ايران بين  . در نمودار ذيل سطح عرضهاندمنعقد كردهاي يك ميليون بشكه

 است. ارائه شده 2016تا  2013هاي سال
 

 ه نفت خام ايران . عرض1 نمودار
 )ميليون بشكه در روز(

 

 

 

 

 

 

 

 .آژانس بين المللي انرژيمأخذ: 

 

مايعات نفتي جهان در ماه اكتبر  عرضه 1،براساس اطالعات ماهنامه بازار نفت اوپك 

 32/96آن، روزانه  هزار بشكه در روز افزايش يافت و كل عرضه 970انه يطور ماهبه

                                                 
1. "Opec Monthly Oil Market Report", Nov.2016. 

2016 

2015 

2014 

2013 
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 ميليون بشكه رسيد.

هزار بشكه  740نفت غيراوپك در ماه اكتبر به انضمام مايعات گاز طبيعي،  ِهعرض 

ميليون بشكه در روز رسيد در اين بين توليد  68/62در روز افزايش يافت و به ميانگين 

هزار بشكه در ماه گذشته افزايش يافت و به متوسط  240نفت خام اوپك نيز روزانه 

هاي حفاري آمريكا، پايان زمان عليرغم افزايش دكلميليون بشكه در روز رسيد.  64/33

دوم سال  هاي جديد، توليد نفت غيراوپك در نيمهتعميرات فصلي و آغاز اجراي پروژه

 است. كمتر از ميزان توليد آن در نيمه اول سال جاري گزارش شده 2016

ان توليد ميز 1،اطالعات انرژي آمريكا مدت ادارهانداز كوتاهبراساس گزارش چشم 

ميليون بشكه در روز بوده كه اين ميزان در  4/9معادل  2015نفت خام آمريكا در سال 

ميليون  7/8به  2017ميليون بشكه در روز و در سال  8/8طور متوسط به سال جاري به

 بشكه در روز خواهد رسيد.

در هزار بشكه و  160روزانه  2016در سال مايعات گاز طبيعي اوپك ميزان توليد  

برآورد و  2. در نمودار بيني شده استپيشهزار بشكه  150به روزانه  2017سال 

 -4201هاي به تفكيك فصل طي سالتقاضا  2منحاينفت جهاني بيني عرضه پيش

 است.ارائه شده 2017

 

 

                                                 
1. EIA. (Nov. 2016). "Short-term energy outlook (STEO)"  

2. Minus  
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 ي تقاضاي جهاني نفتهاجهاني نفت من . عرضه2نمودار 
 )هزار بشكه در روز(

 
Source: Goldman Sachs Group. 

 

رشد منفي عرضه غيراوپك  2017سازمان اوپك برآورد كرده است كه در سال  

ميليون بشكه  4/56هزار بشكه در روز افزايش به  200متوقف شود و عرضه غيراوپك با 

اساس آمار فوق و سطح كنوني توليد اوپك، در طي فصول اول و دوم بردر روز برسد. 

 خواهد بود. ها تحت فشارعرضه مواجه بوده و قيمتنيز همچنان بازار با مازاد  2017

بيش از متوسط  OECDكشورهاي هاي نفت خام در سازياينكه سطح ذخيرهمضافاً 

سطح پنج سال گذشته است و افزايش مازاد عرضه باعث خواهد شد كه روند صعودي 

ساس ا تحت فشار بيشتري قرار گيرد. براهشدت يابد و قيمتها مجدداً سازيذخيره

هاي تجاري نفت خام و فرآورده سازيخانه اوپك، حجم ذخيرهآخرين برآوردهاي دبير

ميليارد بشكه رسيد كه اگرچه  052/3به  2016در ماه سپتامبر  OECD كشورهاي

اما نسبت به سپتامبر  ،ميليون بشكه كاهش يافته است 4/13نسبت به ماه قبل حدود 

 1.تاس باالترميليون بشكه  99 ،2015

                                                 
ماه ، آبان15110دوره دهم، شماره مسلسل 2ماهنامه تحليلي انرژي   ،هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش 1.

1396. 
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 2017ها براي قيمت نفت در سال بينيپيش (ب

، ميانگين قيمت نفت برنت، وست 1(2016اساس گزارش بازار نفت اوپك )نوامبر بر

 01/41و  18/42، 67/42ترتيب معادل تگزاس اينترميديت و اورئال در سال جاري به

و  49/50، 66/54، 2015است كه اين ميزان در سال  دالر به ازاي هر بشكه برآورد شده

برنت در سه ميانگين قيمت نفت رود دالر به ازاي هر بشكه بوده است. انتظار مي 30/54

دالر به ازاي هر بشكه و  48معادل  ،2017اول سال  و سه ماهه 2016چهارم سال  ماهه

. ميانگين قيمت نفت وست تگزاس برسددالر  51اي بشكهبه  ،2017در سال 

. بيني شده استپيشدالر به ازاي هر بشكه  50 معادل ،2017اينترميديت در سال 

عدم قطعيت در دورنماي  دهندهنشان 3و قراردادهاي حق خريد 2هاهاي آتيارزش

 هاي قرارداد نايمكس معامله شده براي تحويل در ماه فوريهاست. با ارزش 4قيمتي

تا  35ت نفت بين يابد قيمساله كه در سوم نوامبر هر سال پايان مي 5طي دوره  2017

هاي نفت دالر به ازاي هر بشكه پيشنهاد شده كه شامل انتظارات بازار از قيمت 66

WTI  (3)نمودار درصد است  95در سطح اطمينان  2017در ماه فوريه. 

 

 

 

 

                                                 
1  . Opec. (Nov. 2016). "Oil Market Report". Retrieved from www.opec.org 

2  . Futures Values 

3. Option Contracts  

4. Price Outlooks  
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 . نفت خام برنت3نمودار 
 )دالر به ازاي هر بشكه( 

 
 .ولالمللي پبلومبرگ، محاسبات كارشناسان صندوق بينمأخذ: 

است.  استفاده شده 2016( دوم مارس Optionsهاي )هاي آتي و گزينهدر اين محاسبه از قيمتتوضيح: 

هاي دالر به ازاي هر بشكه است. قيمت 79/50آمريكا و سطح  2015ميانگين قيمت نفت به ارزش دالر سال 

 است. 2017ال دالر در س 99/40و  2016دالر در سال  75/34فرض شده براساس بازارهاي آتي 

 

 

 ، قيمت جهاني نفت خام در نيمه1كسبيني اخير بانك گلدمن سابراساس پيش 

دالر به ازاي هر بشكه خواهد بود و اين در حالي است  55، در حدود 2017نخست سال 

دالر به ازاي هر بشكه در نظر  50و  45هاي گذشته اين ميزان بين بينيكه در پيش

 شده بود. گرفته

دالر به ازاي هر  5/52انه يميانگين سال كسد اين، كارشناسان گلدمن ساوجو با 

                                                 
1. Upadhyay, R.(Nov. 25th, 2016). "Goldman Sachs Turns Bullish on Oil", 

Retrieved from www.oilprice.com  
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 ها در نيمهبينيروز شدن پيشاند. با بهرساني نكردهروزبشكه براي سال آينده را هنوز به

تري پيدا دوم سال آينده روند نزولي بيني قيمت براي نيمه، پيش2017نخست سال 

 ،ازاي هر بشكه خواهد رسيددالر به 50زاي هر بشكه به ادالر به 65-55خواهد كرد و از 

خود پيش از فريز  به روند توليد 2017دوم سال  بانك انتظار دارد اوپك در نيمه اينزيرا 

مه خواهد داد و در عين حال ادا ميليون بشكه در روز( 2/1)عدم كاهش توليد تا سطح 

 نفت شيل آمريكا افزايش خواهد يافت.  عرضه

جهاني قيمت ميانگين خصوص مختلف در هايتحليل 7و  6ول ار كلي در جدطوبه 

 است. ارائه شده 2017سال فصول نفت در 

 

 نفتجهاني قيمت ميانگين در خصوص هاي مختلف نهادبيني . پيش6 جدول

 )دالر به ازاي هر بشكه(   2017سال فصول در      

 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول هاتحليل

ABN Amro 50 50 55 50 

ANZ 52 55 50/57 50/48 

BAML 54 57 64 51 

BNP Paribas 46 44 50 45 

Banco BPI 50 51 51 49 

Barclays 55 60 56 51 

Capital Economics 25/51 75/53 25/56 12/49 

Citigroup 49 52 58 49 

Commerzbank 52 49 48 49 

Credit Suisse 45 55 60 45 

Crisil 54 54 49 49 

Deutsche Bank 51 51 55 35/48 

GMP FirstEnergy 54 57 60 90/48 
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 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول هاتحليل

Goldman Sachs 55 55 50 50/48 

Goldman Sachs -- 60 55 50 5/52 

Grupo Santander 62/47 50 50 14/48 

Intesa Sanpaolo 49 50 52 10/48 

J P Morgan 50 52 55 48 

LBBW 53 54 57 48 

Morgan Stanley 51 - - 50/38 

NAB 49/51 52 53 49 

Nomisma Energia 48 75/53 67/55 98/46 

RCM 75 50 54 46 

Raymond James 51 80 88 63 

SocGen 57 50/53 56 31/48 

Standard Chartered 85/57 63 66 54 

Stratas Advisors 85/54 30/62 76/62 38/47 

Thomson Reuters 10/53 30/55 60/58 40/47 
Source: www.investing.com 

 

 سسه اينوستينگؤبيني ميانگين قيمت جهاني نفت در م. پيش7جدول 
 )دالر به ازاي هر بشكه(

 2020 2019 2018 2017 2016 زماني بازه

 73/66 50/62 13/60 88/54 11/43 اول سه ماهه

 41/66 90/64 63/63 23/55 46/43 دوم سه ماهه

 08/80 80 75 80 48 سوم سه ماهه

 50 55 51 75/48 90/40 ي چهارمماههسه

 .اينوستينگ مأخذ:
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دوم سال  اوپك از توليد خود نكاهد، نيمه حتي اگر كسبيني گلدمن ساپيش مطابق 

، 1اساس تحليل دامين كوروالينآينده اعضاي اوپك با كسري درآمدي مواجه خواهند شد. بر

هاي ، هم اكنون مشوقهاي درآمدي در نهايت بالفعل خواهد شدبا اطمينان از اينكه كسري»

هاي خود در وجود آمده تا از افزايش داراييهكنندگان نفت اوپك باقتصادي قوي براي توليد

هاي كنوني را از طريق ، اجتناب كرده و در عوض سطح باالي دارايي2017اول سال  نيمه

 «.مدت كاهش توليد به سطح متعادل برساننديك دوره كوتاه

، با كاهش توليد نفت اوپك و اجراي آن، توليد نفت اوپك در بينيبراساس اين پيش 

 11ميليون بشكه در روز و فريز نفتي روسيه در سطح  33، 2017نخست سال  نيمه

انه نفت يبيني ميانگين قيمت سالالبته اين تغيير پيش 2.ميليون بشكه در روز خواهد بود

هر بشكه نشان خواهد داد، كه دالر به ازاي  5/52وست تگزاس اينترميديت را در سطح 

 50و  45اول و دوم از  ماههدر سه  WTIها براي قيمت نفت بينيصورت پيش در اين

 ازاي هر بشكه تغيير خواهد كرد. قيمت نفت در سهدالر به 55ازاي هر بشكه به دالر به

ي هر بشكه دالر به ازا 50ازاي هر بشكه به دالر به 60و  55سوم و چهارم نيز از  ِهماه

ها با فرض كاهش توليد نفت اوپك و افزايش بينيتقليل خواهد يافت و تمام اين پيش

 اول سال آينده محقق خواهد شد. نفت شيل آمريكا در نيمه عرضه

 براساس تحليل منتشر شده در سايت بلومبرگ در اين خصوص: 

                                                 
1. Damien Courvalin 

ميليون بشكه در روز( كم  2/11اساس آمار ماه نوامبر )هزار بشكه در روز از توليد نفت خود بر 300وسيه . اگر ر2

انه يميليون بشكه در روز خواهد بود البته نبايد فراموش كرد كه اين كشور بايد سال 11كند توليد روسيه در حدود 

دليل كاهش گزين كند و در سه سال گذشته بههزار بشكه در روز براي نرخ كاهش توليد جاي 700تا  600حدود 

رسد نظر ميالمللي انرژي، بعيد بهگذاري كمتري انجام شده و براساس آمار آژانس بيندرآمدهاي نفتي سرمايه

  افزايش دهد. 2017بتواند توليد خود را در سال 
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طقي است كه با اطمينان از كسري درآمدي آتي پيش روي بازار جهاني نفت، من»

طور ها بهكنند، براي افزايش سطح داراييكمتري نفت توليد مي كشورهايي كه با هزينه

 «.مقطعي به قطع يا تعديل توليد نفت مبادرت ورزند

 6زماني  بيني بانك گلدمن ساش، كاهش توليد نفت اوپك در بازهبراساس پيش 

توانند مي 2017دوم سال  در نيمهزيرا  ،ماهه اثر مخرب چنداني براي آنها نخواهد داشت

 به سطح پيشين و نرمال خود باز گردند.

 

نفتي برخي كشورها در دوران هاي انداز وضعيت درآمدها و سياستچشم (ج

 افول قيمت

خاورميانه و آفريقاي شمالي  نفت در منطقه هاي گذشته كشورهاي صادركنندههطي د

وابسته به نفت است با باال رفتن قيمت نفت  درآمدهايشان ( كه بخش عمده1)منا

كه باشند. زماني طور قابل توجهي رشد و گسترش اقتصادي و مالي داشتهتوانستند به

بزرگ  ندهكندر سراسر الجزاير، )دومين توليد 2011هاي بهار عربي در سال اعتصاب

 25هاي عمومي را نهانه را اصالح كرد و هزييسال در آفريقا( آغاز شد، دولت بودجهنفت 

ميليارد دالر در المپيك  51ها، مسكن اجتماعي و درصد افزايش داده و به باالبردن يارانه

 بود. ميليارد دالر تعريف شده 5/7اوليه آن ِ اي كه بودجههزينه كرد، پروژه سوشي

ها طي دو مازادهاي مالي حاصل از افزايش قيمت نفت رفته رفته با افول قيمت 

هاي مالي و ذشته، جاي خود را به كسري مالي سپرد و اندك اندك ريسكسال گ

                                                 
1. MiddleEast and Central Asia Department 
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ها از افزايش و تداوم بيكاري در ميان اين كشورها باال رفت. حال چگونه اين نگراني

روند كاهش درآمدهاي توانند با واقعيت كنوني بازار نفت مواجه شوند. كشورها مي

 2040تا سال  1،اوپك بينيرفته و به پيشنفت در سرازيري قرار گ كنندهكشورهاي صادر

 دالر بر نخواهد گشت.  100قيمت نفت به 

درآمدهاي حاصل از صادرات در ميان صادركنندگان منطقه خاورميانه و آفريقا در  

و  درصد از توليد ناخالص داخلي( تقليل يافت 5/17ميليارد دالر )  390، به 2015سال 

 .محو كرد 2015، در سال GCCاز درآمدهاي اعضاي  ميليارد دالر را 360تنهايي به 

درصد از توليد ناخالص  75/4، 2016كنندگان منا در سال اكثر صادر كسري بودجه 

به آرامي و فقط طي دوره  2رود حساب جارياست. انتظار مي داخلي برآورد شده

روشن هاي نفت و تنظيمات مالي مدت افزايش يابد كه آن هم با احياي قيمتميان

 ميسر خواهد بود.

با منعكس كردن اين كاهش در درآمدهاي حاصل از صادرات، ترازهاي مالي  

 است. نشان داده شده بسيار نامطلوب و بدتر شده 4طور كه در نمودار همان

 

                                                 
1. Opec (2016). World Oil Outlook. Retrieved from www.opec.org 

2. Current Account  
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 (درصد توليد ناخالص داخلي. تراز مالي كل )4 نمودار

 
 .مأخذ: همان

 

( و الجزاير به GCCخليج فارس ) كشورهاي همكاري 1مازادهاي قابل توجه 

ها به بينيرود براساس پيشكه انتظار مي طوريههاي بسيار زيادي مبدل شده بكسري

برسد و با وجود اجراي  2016درصد از توليد ناخالص داخلي سال  75/12ميانگين 

باقي  GDPدرصد از  7مدت در سطح ميان زدايي، طي دورهريهاي وسيع كسبرنامه

آنها كمتر به نفت متكي است و  صادركنندگان نفتي منا كه بودجه براي ساير بماند.

درصد از  75/7طور ميانگين خورند، اين كسري تركيبي بهصدمات مالي كمتري مي

GDP  افزايش توليد نفت  2020ِ شده است كه در پايان دهه بينيپيش 2016در سال

 خواهند شد. شده، رها  رفته رفته از كسري در نظر گرفته

( پس از ده سال بحث و GCCهاي خليج فارس )كشورهاي عضو شوراي همكاري 

افزوده را تعريف ماليات بر ارزش 2018تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه در سال 

 GCCكنند كه اين نوع ماليات در مرحله نخست براي شهروندان و مقيمان مناطق 

                                                 
1  . Ample Surpluses 
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اند. از ديگر عادت كرده 1كم بر محيط زيست هاست به مالياتقابل اجراست كه مدت

بخشي به اقتصاد كشورهايشان فراتر از نفت و گاز است. ، تنوعGCCهاي اعضاي تالش

اي از ديگر منظور مهار هزينهدر هر كشور به 2ها با درجات متعدد دشواريكاهش هزينه

 3(.2016كينز، برو سسهؤ)م است اقدامات براي گذر از افول درآمدهاي نفتي بوده

 4«انتقال مليبرنامه »اصالحي جامعي را تحت عنوان  دولت عربستان برنامه 

سازي اقتصادي و است. هدف از اين برنامه تنوع در نظر گرفته 5(2030انداز )چشم

سازي يسال آتي است. هدف ديگر اين برنامه خصوص 15نفتي طي گسترش اقتصاد غير

هاي عظيم دولتي گذاريبراي تأمين اعتبار سرمايه هايافزايش دارايشركت آرامكو و 

 .است ازاي هر بشكه در نظر گرفتهدالر به 30انداز قيمت نفت است. در اين چشم

تا  6هاي ماكرو تجاري اقتصادي جهانعربستان با استفاده از مدل بيني بودجهپيش 

است.  رصد برآورد شدهد -GDP 30/7نسبت كسر بودجه به  سال جاري ماههان سهپاي

در  2020دولت عربستان تا سال  بودجهGDP اين نسبت كسر بودجه به در بلندمدت 

ِدولت عربستان  وضعيت بودجه 5در نمودار  7.بيني شده استدرصد پيش -90/2حدود 

 است. ارائه شده 2016تا  2006هاي بين سال

                                                 
1  . Low tax environment 

2. Severity Level  

3. Ghafar, A.A. (Feb 18th, 2016). "Will the GCC be able to adjust to lower oil 

prices?", Brookings Institute, Retrieved from http://www.brookings.edu.  
4. National Transformation Program (NTP)  

5. Vision 2030  

6. Trading Economics Global Macro Models  

7."Saudi Arabia government budget forecast 2016-2020", Retrieved from 

www.tradeingeconomics.com  
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 دولت عربستان  . بودجه5 نمودار
 (GDPدرصد از )

 
 .آژانس پول عربستان سعودي /Tradingeconomics.com :مأخذ

 

اي هموجب آن هزينهاي را تصويب كرد كه به، دولت عمان اليحه2015در دسامبر 

هاي بر كاهش هزينهاي صورت گيرد. عالوهبخش عمومي كاسته و اصالحات يارانه

درصد ماليات بر  5، 2018القول اعالم داشتند كه در سال متفق GCCعمومي، اعضاي 

هاي جهان كه درصد باالي افزوده را اجرايي خواهند كرد. در مقايسه با ساير كشورارزش

سسه بروكينز ؤنظر كارشناسان مدرصد به 5كنند رقم افزوده را اجرا ميبر ارزش ماليات

 سطحي متوسط است.

مدت هدر كوتا GCCهاي اقتصادي، دولتكارشناسان رغم اخطارها و هشدارهاي به 

كنند و وخامت اوضاع به حدي نخواهد بود كه  هاي پايين نفت سرتوانند با قيمتهم مي

 باشند: افزوده نياز مبرم داشتهبه درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش

توانند با شيب بيشتري صندوق ثروت ملي صورت مي در اين GCCكشورهاي  
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(SWFs)1  صندوق ثروت ملي، اعضاي خود را گسترش دهند. براساس اطالعاتGCC ،

هاي موجود در درصد از تمام دارايي 37تريليون دالر دارايي دارد كه تقريباً معادل  6/2

 صندوق ثروت ملي در سراسر جهان است.

توليد در  ِ بزرگ نفتي، هزينهر اثبات شدهرغم دارا بودن برخي از ذخايعلي 

توان توليد ترتيب و كويت بهل، عربستان براي مثا .ترين سطح در جهان قرار داردپايين

 د.نميليون بشكه در روز را دار 3 و 10

، كمترين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي را در جهان دارند GCCكشورهاي 

 راحتي وام بگيرند.المللي پول بهتوانند از بازارهاي بينكه در صورت ضرورت مي

هاست بر هيدروكربنادي فراتر از اقتصاد مبتنيبخشي اقتصها، تنوعGCCاز اقدامات ديگر 

سازي اقتصادي در مراحل متعددي قرار ها براي متنوعGCCاكنون در جهان حاكم است. كه هم

 هاي قابل توجهي داشتهبي موفقيتود رات متحده عربي خصوصاً در منطقهدارند براي مثال، اما

ها دارد. يكي از اقتصادي وابسته به هيدروكربناما هنوز  ،هاي زياداست. عربستان با وجود تالش

صنعت گردشگري بود كه بيش از  يت امارات متحده عربي شد توسعهعواملي كه باعث موفق

ميليون مسافر در سال كه  69عنوان قطب نقل و انتقاالت )با بيش از هبي بوعربستان موفق بود. د

 ده است. گذرند( شبي ميوبه تنهايي و فقط از د

اي اخير اثر مستقيمي بر ترازهاي هاي منطقههاي داخلي و خشونتلبته چالشا 

بر جنگ در يمن، عربستان و امارات متحده گذاشته است. عالوه GCCهاي مالي دولت

بر تركيه اند. عربستان عالوهعربي اخيراً نيروهاي نظامي زميني به سوريه گسيل داشته

 ست.ا هاي جنگنده و نظامي فرستادهجت

                                                 
1  . Sovereign Wealth Fund 
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ها، حل مسائل بلكه رفع چالش ،تنها اجراي اصالحات اقتصادي در اين شرايط نه 

باعث اعتالي شدن داعش  اي و برچيدههاي منطقهسياسي سوريه، يمن، تنش

 .اي خواهد شدهاي منطقههمكاري

 

 سال آتي برخي كشورها قيمت نفت در بودجهبررسي  د(

 1روسيه .1

براي  2016اوپك در دهم دسامبر ت اخير سران اوپك و غيردن مذاكرارغم مثبت بوعلي

اين هزار بشكه در روز،  300و تعهد روسيه به كاهش  2017كاهش توليد نفت در سال 

از منظر اقتصادي به قيمت باالي نفت نياز دارد.  خودسال آينده  براي تراز بودجهكشور 

مواجه است و  GDPدرصد از  5/3فعلي دولت فدرال روسيه با كسري  و سياسي، بودجه

سال آتي و در صورت اجراي  ازاي هر بشكه در بودجهدالر به 40با فرض قيمت نفت 

درصد از توليد ناخالص داخلي تقليل  4/2توافق كاهش توليد، اين سطح كسري به 

، 2018جمهوري در سال رياستخواهد يافت. با توجه به در پيش بودن انتخابات 

زا وكراين مشكلخاطر شرايط فعلي سوريه و انظر كاهش توليد بهلحاظ سياسي به به

هاي جهاني نفت بيش دولت در سال آينده با كاهش قيمت لذا كسري بودجه .خواهد بود

هاي صورت گرفته براي بينيشود. در جدول ذيل پيشبيني ميپيش 2016از سال 

 است. شده ارائه 2019-2016هاي هاي آتي روسيه بين سالسال بودجه

 

                                                 
1  . Henderson, J. ( Dec. 2016). "Room for cynicism and hope in Russia's deal with 

OPEC", Oxford Energy Comment.  
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 2019-2016فدرال روسيه  ِبيني بودجه. پيش8 جدول

 2017بينيپيش 2017بينيپيش 2017بينيپيش 2016 واحد 

درآمد قابل 

 *بينيپيش
 تريليون روبل

4/16 

4/13 

2/16 

5/13 

16 

14 

16 

8/14 

تراز اوليه 

 **كسري
 GDPدرصد از 

7/3 

1/3- 

2/3 

4/2- 

2/2 

3/1- 

2/1 

3/0- 

 .ت امور مالي روسيهوزارمأخذ: 
*Sending Revenue 

**Deficit Primary Balance 

 

 قزاقستان. 2

كل صادرات  قزاقستان يكي از مهمترين صادركنندگان نفت خام سبك شيرين است.

كه با  بيني شدهپيشميليون بشكه در روز  72/1 ، معادل2016خالص قزاقستان در سال 

هاي موجود به بازارهاي جهاني ق خط لولههاي فعلي و از طرياستفاده از زيرساخت

 معادل 2018 -2016قيمت نفت در سال قزاقستان در قانون بودجه  1.شودميمنتقل 

دالر براي هر  50به  2020 -2018هاي دالر براي هر بشكه و اين ميزان در سال 40

صاد با توجه به عوامل داخلي و خارجي، رشد واقعي اقت. بشكه در نظر گرفته شده است

درصد، در سال  6/3حدود  2017درصد، در سال  1/2به ميزان  2016قزاقستان در سال 

 2/3نيز  2020و در سال  درصد 3حدود  2019درصد، در سال  9/2 تقريباً 2018

 شود.بيني ميدرصد پيش

هاي جوامع اقتصادي و تأمين انگيزه اصلي رشد اقتصاد قزاقستان، پشتيباني فعاليت 

                                                 
1. "US Increases Kazakhstan's Oil Production Forecast", Retrieved from 

http://www.inform.kz/en/us-increases-kazakhstan-s-oil-production-

forecast_a2925102  
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كه « نورلي ژال»ها موسوم به مدت، اجراي طرح ملي توسعه زيرساختياناشتغال در م

رسد، درصد مي 1/1انه به ياندازي آن پروژه در رشد توليد ناخالص داخلي سالسهم راه

 خواهد بود.

تريليون  5/45حدود  2016رود توليد ناخالص داخلي قزاقستان در سال انتظار مي 

 9/63به حجم  2018هاي آينده و رسيدن آن در سال باشد و افزايش آن در سال 1تنگه

به  2016دالر در سال  8557توليد ناخالص داخلي هر نفر از سرانه تريليون تنگه و 

 برسد. 2018دالر براي هر نفر در سال  11470

 

 2كانادا .3

اين كشور با سناريوي  2017-2016هاي سال هاي انجام شده براي بودجهبينيپيش

 4/10يك كسري  2017-2016كه در سال طورينفت صورت گرفته به قيمت پايين

 2019-2018ميليارد دالر و در سال  1/10به  2018-2017ميليارد دالري و در سال 

ها مشخص ميليارد دالر خواهد رسيد. زمان روشني براي رفع كسري 4/8اين كسري به 

ريوي قيمت پايين نفت براي سنا3«تعديل ريسك»ها شامل يك است. اين كسري نشده

سناريوي نفت با قيمت  اساسهاي ريسك براست. تعديل شده در سه دوره در نظر گرفته

ميليارد دالر  7/0ازاي هر بشكه )نفت وست تگزاس اينترميديت، دالر آمريكا( دالر به 36

رد دالر و ميليا 5/1ازاي هر بشكه دالر به 43و با قيمت  2017-2016هاي در سال

 است. بيني شدهميليارد دالر پيش 2ازاي هر بشكه، دالر به 54اس نفت براس

                                                 
 .قزاقستان. واحد پول 1

2. "2016-2017 Alberta Budget Highlits", Retrieved from http://www2.deloitte.com  

3  . Risk Adjustment 
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 1عراق .4

 2017قيمت نفت در بودجه سال  ،هاي كارشناسان اقتصاديبيني و تحليلبراساس پيش

نظر ازاي هر بشكه با توجه به شرايط موجود، منطقي بهدالر به 45تا  35عراق از 

ازاي هر دالر به 35پيشنهاد قيمت نفت  2انتعينرسد. البته به گفته باسم جميل مي

دولت فدرال عراق را با كسري زياد مالي مواجه خواهد  ،2017سال  بشكه در بودجه

هاي نفت را ارزيابي المللي پول، رويدادهاي جهاني و قيمتكرد. كارشناسان صندوق بين

 اند.نموده و اين قيمت را براي عراق منطقي دانسته

ازاي هر بشكه در دالر به 45المللي پول، قيمت نفت نهاد صندوق بينبراساس پيش 

قيمت مناسبي براي رفع مشكالت ناشي از كسري بودجه در اين كشور  ،ِ عراقبودجه

ميليون بشكه در روز  088/3فدرال اين كشور  . كل صادرات نفتي عراق در بودجهاست

ميليون  6/3المللي پول صادرات را در نظر گرفته شده اين در حالي است كه صندوق بين

 30بيني كرده است. البته با تصميم به كاهش توليد نفت در قرارداد بشكه در روز پيش

 رسد.نظر مياين ميزان صادرات منطقي به ،اعضاي اوپك 2016نوامبر 

ازاي هر بشكه و سطح صادرات دالر به 43قيمت نفت  2017در اليحه بودجه سال  

 است. شكه در روز تعيين شدهميليون ب 6/3

 

 

 

                                                 
1  . "Final Price of Oil Announced for Iraqi Budget 2017: Finance Ministry", 

Retrieved from http://www.iraqindinar123.com 

2.Bassem Jamil Antoine دانان معروف عراقياز اقتصاد يكي  
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 قطر. 5

كم هاي گذشته دستكاهش قيمت نفت طي سال 1براساس اظهارات مقامات دولتي قطر

 است. همراه داشتهبراي سه سال كسري بودجه به

درصد از  8/7، 2016مدت، كسري مالي سال اساس گزارش اقتصاد قطر در بلندبر 

سال گذشته بوده است. اين كسري در  15در توليد ناخالص داخلي و نخستين كسري 

توليد ناخالص  درصد از 2/4درصد از توليد ناخالص داخلي و  9/7در حدود  2017سال 

 است. بيني شدهپيش 2019براي سال  داخلي

و درصد  9/3، 2016ها رشد اقتصادي اين كشور را براي سال بينيبرخي پيش 

دالر  91/48و  49/45به ترتيب  2018و  2017هاي در سال متوسط قيمت نفت را

 .اندكردهبيني ازاي هر بشكه پيشبه

بر نفت مبتني اند كه با تعيين بودجهورد كردهكارشناسان اقتصادي بانك جهاني برآ 

 2افزايش خواهد يافت. 2017ازاي هر بشكه كسري بودجه قطر در سال دالر به 48

 

 ايران .6

 42/2 گازي ميزان صادرات نفت و ميعانات ،1396 بودجه سال اليحه ضمني در فروض

هزار بشكه در روز، نرخ تسعير ارز  113ميليون بشكه در روز، ميعانات گازي در پتروشيمي 

درصد، سهم صندوق توسعه از صادرات  5/14ريال، سهم شركت نفت از درآمد نفت  33000

در نظر گرفته شده  دالر 55قيمت هر بشكه نفت خام  و درصد 20 خام و ميعانات نفت

                                                 
1."Qatar Predicts at Least Three Years of Budget Deficits", Reuters. Retrieved from 

www.thenational.ae.  
2. "How is Qatar Reacting to Low Oil Prices?", Retrieved from www.worldbank.org  
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الي كه در اذهان كارشناسان اقتصادي كشور ممكن است ايجاد شود ؤمهمترين ساست. 

حتي در صورت تحقق اين  عالوه بر اين، ؟اين قيمت تحقق خواهد يافت آيا اين است كه

سهم دولت در بودجه امسال هزينه شود يا بهتر  نفتيمت آيا الزم است همه منابع يق

 ن به حساب ذخيره ارزي واريز شود؟است بخشي از آ

خوشبينانه است  1396دالري در بودجه سال  55نفت قيمت  فرضرسد نظر ميبه 

 50قيمت نفت در بودجه خود را زير  ،كننده نفتكمااينكه اكثر كشورهاي بزرگ توليد

 سوي ديگر، متوسط برآوردها، قيمت نفت دراز اند.ازاي هر بشكه در نظر گرفتهدالر به

 كرده بينيازاي هر بشكه پيشدالر به 75/48را  دالر و حداقل آن 54را  2017سال 

از  ترازاي هر بشكه ارزاندالر به 2طور متوسط ( اگر نفت كشور را به9 است. )جدول

 رسد.نظر ميدالر در هر بشكه، منطقي به 50فرض  سبد نفتي اوپك بدانيم،

 

 هاهاي آتي توسط بانكنفت در سالبيني قيمت بندي پيش. جمع9 جدول
 ازاي هر بشكه()دالر به

 
 اينوستينگ خذ:أم
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تي هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومسياستطور كه در همان بر اين،وهعال 

و با عنايت به اينكه در  نظر قرار گرفته است كاهش وابستگي بودجه به نفت مد

كاهش وابستگي به نفت در بودجه ، م بوددالري نخواهي 100مدت ديگر شاهد نفت كوتاه

وابستگي اين در حالي است كه هاي آتي كشور از اهميت بسزايي برخوردار است. سال

)با احتساب برداشت از صندوق  1396بودجه به نفت در اليحه بودجه سال 

درصد  8/35توسعه ملي براي كمك به صندوق شكوفايي و نوآوري(، حدود 

درصد  10اين ميزان بيش از  1395قانون بودجه سال  كه نسبت بهخواهد بود 

 . است افزايش يافته

 است. ارائه شده 1396 -1391ميزان وابستگي بودجه به نفت در سنوات  10در جدول  

اين نسبت ممكن است كمتر از ميزان واقعي برآورد شده البته بايد توجه داشت كه 

برآورد شده و تحقق كامل آن بعيد شبينانه در عمل خوباشد، زيرا منابع غيرنفتي اليحه 

 است.

 

 . درصد وابستگي بودجه به نفت10جدول 

 1391عملكرد  عنوان
عملكرد 

1392 
 1393عملكرد 

عملكرد 

1394 
 1396اليحه  1395قانون 

حداقل درصد 

 وابستگي به نفت
40 4/42 4/35 2/33 5/25 8/35 

 

مبناي فروض  هر بشكه، ازايبهدالر  50شود فرض قيمت در نتيجه پيشنهاد مي 

 ضمني اليحه قرار گيرد.
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 گيريبندي و نتيجهجمع ـ(ه

دهد كه المللي نشان ميهاي نهادهاي متعدد مالي و اقتصادي بينبينيبرآوردها و پيش

عرضه نفت در  انهيسالرشد قيمت بازار نفت بسيار متكي به تراز عرضه و تقاضا است. 

 544به ميزان  2017هزار بشكه در روز و در سال  441ل، نسبت به سال قب 2016سال 

هاي اخير كشورهاي در صورت اجراي توافقاست.  بيني شدهپيش هزار بشكه در روز

، 2017 ميليون بشكه در روز از ژانويه 8/1سطح عرضه تا سقف اوپك عضو اوپك و غير

 2/1نفت با رشد روزانه  تقاضاي جهانيدر سال آينده رود انتظار مي كاهش خواهد يافت.

 ميليون بشكه برسد.  55/95ميليون بشكه به ميزان كل روزانه 

بيني وضعيت بازار جهاني در پيش 1المللي انرژيسناريوهاي مختلف آژانس بين 

ساله( نرخ رشد تقاضاي  5مدت )ميان دهد كه در بازهي آينده نشان ميهانفت طي سال

در اقتصاد  2احتمالي ِخواهد رفت. تغيير بازدارنده دي پيشننظر با روند كُجهاني نفت به

بر شدت انرژي دليل اتخاذ سياست رشد اقتصادي مبتنيچين كه در ده سال گذشته )به

تواند عامل اصلي اين رود، ميشمار ميعنوان موتور رشد اقتصادي جهان بهپايين( به

 شمار رود.كاهش احتمالي تقاضاي نفت به

 75/48را  دالر و حداقل آن 54را  2017آوردها، قيمت نفت در سال متوسط بر 

 است. كرده بينيازاي هر بشكه پيشدالر به

هاي خليج فارس نشان همكاري منا و حوزه نفت كشورهاي منطقه انداز بازارچشم 

افزايش قيمت نفت  از سود بادآورده 2014ش از سال دهد كه اين كشورها كه پيمي

                                                 
1. IEA (Nov.2016).World energy outlook 2016.  

2. Gear-change  
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 كسري بودجههاي كنوني دچار كسري بودجه شدند. بودند با افول قيمت دهمنتفع ش

 درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد شده 75/4، 2016كنندگان منا در سال اكثر صادر

جراي طرح هاي اقتصادي اين كشورها براي مقابله با اين كسري، اجمله برنامهازاست. 

است. تنوع اقتصادي و كم كردن درصد  2018سال  درصدي از 5 افزودهماليات بر ارزش

 وابستگي به درآمدهاي نفت از ديگر تصميمات اين كشورهاست. 

، بر ميزان توليد خود هزار بشكه در روز 810 افزايشايران در سال جاري با  

كننده نفت داشته است. توليد نفت ترين رشد عرضه را در ميان كشورهاي توليدسريع

ميليون بشكه در روز رسيد كه معادل سطح  72/3ماه اكتبر سال جاري به خام ايران در 

هاست و ميزان حمل نفتكش در ماه ياد شده، باالترين سطح توليد پيش از اعمال تحريم

 ميليون بشكه در روز رسيد. 4/2در هفت سال گذشته و به بيش از 

و كانادا براي تراز  نفت نظير روسيه، عراق، قطر كنندهاكثر كشورهاي بزرگ توليد 

اما  ؛انددر نظر گرفتهازاي هر بشكه دالر به 50اي قيمت نفت خود را كمتر از مالي بودجه

دالر  55، قيمت هر بشكه نفت خام 1396بودجه سال  اليحه ضمني در فروض

، 1396وابستگي بودجه به نفت در اليحه بودجه سال  اين،بر الوهع ،است بيني شدهپيش

اين ميزان بيش از  1395كه نسبت به قانون بودجه سال درصد خواهد بود  8/35حدود 

 50دالر به  55بيني قيمت نفت از با تعديل پيش در نتيجه،است.  درصد افزايش يافته 10

بيني منابع بودجه افزايش خواهد دالر در اليحه بودجه سال آينده، هم استحكام پيش

زمينه كاهش وابستگي بودجه به نفت رعايت هاي كلي كشور در و هم سياست يافت

مازاد احتمالي به حساب ذخيره در صورت افزايش قيمت نفت، همچنين،  خواهد شد.

 .ارزي واريز خواهد شد
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