
 رانياقتصاد ا سراب نفت در
 

 یرمطهريوگو با دآتر م گفت
 

.  قرار داده استیر مالي صادرآننده نفت را در معرض خطرات بحران اخی، آشورهایار آوتاهيمت نفت در مدت بسيد قيآاهش شد

 در سطح جهان ی آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادی جاریالدي سال میاني پایها  آه در ماهی جهانیاقتصادبحران 

ن رآود، اثرات ي آنند آه اینيب شي جهان را پیشتر آشورهاي اقتصاد بیشتر اقتصاددانان، رآود برايد، باعث شده است آه بيافزا یم

رود آه  یم آن ميران به نفت، بي ایها د بودجهي شدیل وابستگيت داشته و خواهد داشت و به دلمت نفي بر قیميرمستقيم و غيمستق

 . رديبان اقتصاد آشور را بگيمت نفت، گريند آاهش قي ناخوشایامدهايپ

نعت نفت  در ص زي نیيها  آشور آه سالیران باسابقه اقتصادي، استاد دانشگاه و از مدیرمطهريداحمد مينه با دآتر سين زميدر ا

 .وگو است ن گفتيجه ايد، نتيآ یآنچه م. ميا وگو آرده ت آرده است، گفتيآشور فعال

 

رمنتظره آن در ير و آاهش غي اخیها مت نفت در سالير قيل رشد چشمگي دال:تابناك

  گذشته چه بود؟یها ماه

 

ار ير بسين، تأثين بود و همييار پاي بس1990 و 1980ها در دو دهه  متي ق:یرمطهريم

 در صنعت نفت، یگذار هيد سرمايحاصل آن، آاهش شد.  صنعت نفت داشتی رویمهم

 یها  مهارتیز آاهش سطح عمومين بخش و نيق و توسعه در اي تحقیها نهيآاهش هز

جه، در ير نتد. ل بودي بدیها ی در انرژیگذار هين حرفه و آاهش سرمايد در ايشاغالن جد

 ی آافی خود، آمادگی رشد اقتصادین انرژي تأمید، جهان نشان داد آه برايآغاز قرن جد

ش داد و ي خود را افزایديت تولي گذشته، اوپك ظرفیها اما در سال. ندارد

مجموع آل . ت در صنعت رخ داديش ظرفي افزای برایا  گستردهیها یگذار هيسرما

ارد دالر برآورد يلي م160 بالغ بر 2012 نفت تا سال د در صنعتي جدیها یگذار هيسرما

ش يل ـ و افزاي خزر و برزیايه، نفت دريدآنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص، روسي تولی عرضه از سویش آتيافزا. شود یم

ز ي نیدينبوه جد ایگذار هي هست و سرمایدهد، عرضه آاف ی است آه در مجموع نشان مین، عوامليگزي جایها یاستفاده از انرژ

 .رفته استيصورت پذ

 

ن يدر ا.  آمبود نفت خام نبودیچ مقطعي رخ داد آه در هی هنگام2008 نفت در سال ی بهایريگ د توجه داشت آه اوجي با ن،يگذشته از ا

گر يبا دن عامل، سقوط ارزش دالر در رابطه ينخست. مت نفت شده بوديشتر قير از عرضه و تقاضا باعث رشد بي غیسال، عوامل

ورو در ژوئن ي هر ی دالر به ازا1 / 6 به حدود 2007ورو در اوت ي دالر در برابر هر 1 / 3 مثال، ارزش دالر از یارزها بود؛ برا

 خارج از بورس یز در بازارهاي و نی نفتیها  نفت در بورسیگر، مربوط به نقش معامالت آتيعنصر مهم د. افتي آاهش 2008

OTCبود  . 

، به 2003 آن است آه در سال یاين آمار، گويم، اشاره به اي در بازار نفت به دست آوری از حجم مبادالت آاغذیريتصوآه  ني ایبرا

ش از ين نسبت به بي ایمت نفت و در بهار سال جارير قيش از سقوط اخيپ. شد ی مبادله می هر بشكه نفت، شش بشكه آاغذیازا

 آن یش از هجده بار معامله رويد هر بشكه نفت خام، شاهد بي تولی به ازایعني. ابرش از سه بري بیعنيافته است؛ يش يهجده افزا

 .دهد ی در بازار نفت را نشان می مالیت سوداگري اهمین امر به خوبيهم. ميهست

 

حجم : دت متعارف، دچار آمبود عرضه باشي در وضعی آتیها رسد بازار نفت در سال یر به نظر نمين، با توجه به عوامل زيبنابرا

 اوپك در ید آشورهايش تولين صنعت، افزاي در ایگذار هي انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمای جهانیها یگذار هيسرما



ل ـ ي خزر و برزیايه، نفت دريدآنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص روسي تولی عرضه از سویش آتي گذشته و افزایها سال

 مقابله با ی برایلي فسیها  آاهش اتكا به سوختیه اروپا برايكا و اتحادير آمرين و مقررات اخيگزي جایها یش استفاده از انرژيافزا

 .یطيست محين و مسائل زيش زميگرما

 نفت به یها متي قی روی جهانی در بازارهایت سوداگرانه مالير و آاهش فعالي اخیها ورو در ماهيجبران آاهش ارزش دالر نسبت به 

، یانداز رآود اقتصاد جهان ش رساند، اما چشميك سال پي ی را به مرزهایاسيك در عرصه اقتصاد سي استراتژین آااليا یسرعت بها

ن يتر نانهي، خوشبی و رآود در اقتصاد جهانیافتن بحران مالين، در صورت وقوع نيد آرده است؛ بنابرايمت نفت را تشديروند سقوط ق

 .گشت یك سال قبل بازميد به حدود يفت خام اوپك، دست آم با نیدهد آه بها یها نشان م ینيب شيپ

 .یانداز وقوع رآود در اقتصاد جهان  آن، چشمی و در پیر ماليبحران فراگ:  وارد محاسبات شدیدين حال، عامل جديبا ا

 

 یامدهاي است، پی نفتیدها گذشته مد نظر است، درآمیها  سالیها  آه در بودجهین منابع درآمديشتريآه ب ني با توجه به ا:تابناك

 د؟يآن ی میابيران را چگونه ارزي بر بازار نفت و اقتصاد ای و رآود اقتصاد جهانیبحران مال

 

مت ي قی عرضه و تقاضا به شدت رویعني بازار نفت، یادي بنیرهاي بر متغیرگذاري از راه تأثی رآود در اقتصاد جهان:یرمطهريم

ن و ي نوظهور مانند چی آشورهایكا و اروپا و فروآش آردن رشد اقتصاديرآود در اقتصاد آمربه سبب بروز . رگذار استيبازار تأث

جاد ي نفت ای بازار آاهنده را برایريگ شتر شكلي آه پیآاهش تقاضا در آنار عوامل. افته استي نفت به شدت آاهش یهند، تقاضا برا

 ی و رآود جهانیران از بحران مالي اقتصاد ایريرپذين تأثي مهمترد گفت آهيمت نفت شده است و بايد سقوط قيآرده بود، باعث تشد

 .ن راه استيز از همين

 

تر،   قاطعیر بحران جهانيم، تأثي بودی جهانی آنها در بازارهای مالی شاهد ادغام بازارهایساز یند جهاني آه در فرایيدر اقتصادها

 به وقوع و گسترش ی و شبكه بانكی مالیران، آنگاه آه تالطم بازارهاي ا مانند اقتصادیعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصاديسر

ز، نشانگر يش از هر چيمت نفت بيآه سقوط ق م از آنيد؛ بگذريتوان د یشتر ميانجامد، آثار بحران را ب ی در اقتصاد میرآود و آساد

 .ران استي به اقتصاد ای بحران جهانیتسر

گذارد، بحران را منتقل  یران مي اقتصاد ایها م بر تراز پرداختي آه مستقیق آثارياز طر ی جهانیب، رآود و آسادين ترتيبه ا

 . نفت استی از آاهش بهایر عمدتا ناشين تأثي، ای است آه در اوضاع آنونین در حاليا. سازد یم

 

دهد،  یر قرار ميان را تحت تأثري ای نفتی اوپك، درآمدهایها هي سهمیل اجرايران به دلي نفت و آاهش حجم فروش نفت ایآاهش بها

 یسازد، همراه یز ميمتما) 1374 سال یمانند بحران ارز(مت نفت ي از سقوط قین ناشيشي پیها  را از شوكین شوك نفتياما آنچه ا

 .شود یز ميران ني در اقتصاد ایرنفتي از صادرات غی باعث آاهش درآمد ناشین همزماني است آه ایآن با رآود اقتصاد جهان

 

ران در ي ای و اعتباری است آه نظام بانكیيها تيد، به سبب محدوديافزا یران مي بر اقتصاد ایگر آه بر ابعاد بحران آنونيامل دع

 .نديب یب مي از آن آسیالملل ني بیارتباط با نظام بانك

 مقابله با آثار آاهش ی برای آافیزر اريابد، ظاهرا فاقد ذخاي یران به شدت آاهش مي ای ارزیاآنون آه درآمدها گر، هميبه عبارت د

ن يمجموع ا. ز به شدت محدود شده استي نی استفاده از منابع ارزیل برايم و عالوه بر آن، استفاده ما از امكانات بدي هستیدرآمد

 .ران حاآم آرده استي اقتصاد ای برایديط جديعوامل، شرا

 

 د؟يآن یشنهاد مين بحران پي مقابله با ای را برایي چه راهكارها:تابناك

ص ي دولت در تخصیدست دن به گشادهيان بخشي و پای است، انضباط مالیز ضروريش از هر چين اوضاع، آنچه پي در ا:یرمطهريم

 آن ی برایگر منابعي را متوقف سازد، چراآه دیدست ر است آه گشادهي دولت ناگزیاديست آه تا حدود زي نیديهرچند، ترد. منابع است



 یاستگذاريدات مورد نظر در سيها و تمه ن هدفييتع ابد،ي یش ميش از پي بیتيان اهمين ميدر مقابل، آنچه در ا. دار نداريدر اخت

 مانند طرح تحول ی اقتصادیها  از برنامهیاري، قطعا بسید اقتصاديط جدين شرايا.  آالن آشور استیها یزير  و برنامهیاقتصاد

ز ي نیت امور جاريالشعاع قرار خواهد داد، اما عالوه بر آن، تمش  و مانند آن را تحت44 اصل ی واگذاریها استي سی و اجرایاقتصاد

 ی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سویطيها در بودجه دولت در شرا نهيشود، چراآه درآمدها و هز یدشوارتر م

، شكل و حضور دخالت دولت در اقتصاد، متفاوت یطين شراينپس در چ. سازد یت را دشوارتر ميز وضعي نیگر، وجود رآود تورميد

 . استیاز اوضاع متعارف اقتصاد

 

 مربوط به نفت و گاز یها ران صادرات فرآوردهي ایرنفتي از صادرات غی بخشیيران، از سوي ایرنفتي صادرات غیآاهش تقاضا برا

، یگر، به طور آل، به سبب بروز رآود در اقتصاد جهاني دیواز س. ابدي یز آاهش مي آنها نی بهایمت جهانياست آه به سبب افت ق

نده به شدت آاهش خواهد يران در دوازده ماه آي ایرنفتيم بود و در مجموع، صادرات غيران خواهي صادرات ایشاهد آاهش تقاضا برا

 .افتي

 یيها تيسازد، محدود یز ميمتما) 1374ل  سایمانند بحران ارز(مت نفت ي از سقوط قین ناشيشي پیها  را از شوكین شوك نفتيآنچه ا

 قابل ی، ساز و آاریي، سازوآار بازار به تنهایطين شرايدر چن.  داردی مالیها ميران به سبب تحري ای و اعتباریاست آه نظام بانك

 و توسعه یجار امور یز وجوه برايص منابع به منظور تجهير است در تخصيست و دولت ناگزي نی اقتصادیها یگذار استياتكا در س

 .  حضور داشته باشدیاقتصاد

 

 یها آه فرصت ص منابع عالوه بر آني نشان داده است آه حضور دولت در تخصیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبيدان ین حال، ميبا ا

اد و مخاطرات ب، احتمال بروز فسين ترتي داشته و به ای نقش مؤثری دولتیساالر وانيد آورد، در گسترش ديرانت در اقتصاد پد

تواند  ی، می بازاریارهايدن از معي گزیص منابع و دوريآه حضور دولت در تخص م از آنيبگذر. آورد ید مي را در اقتصاد پدیاخالق

 و بروز فساد، یساالر وانياحتمال گسترش د ها،  یريگ مي تصمین، ناآارآمديد آورد؛ بنابرايص منابع پدي ناآارآمد در تخصیساز و آار

ن ي در چنید توجه داشت آه حتيپس با. سازد ی را محدود می دولتیص منابع به مجارينه تخصيها در زم یريگ مي تصمیيجا جابه

ها و  تير است آه با توجه به اولويتواند و البته ناگز ی ساخت، اما دولت مین بخش خصوصيگزيد دولت را جاي نبایطيشرا

 . و گذرا اما مؤثر داشته باشدید موقت هرچنیص منابع، حضوري جامعه در تخصیها ضرورت

ن ين در چنيش از سطوح متعارف خواهد بود؛ بنابرايار بيت منابع، بسيزان محدودي مید ارزي مثال، با توجه به شوك شدیبرا

ت آه اآنون ن دولت اسيقت ايدر حق. د آوردي در اقتصاد پدیتواند اختالالت جد یص منابع به بازار ميار تخصيع  تمامی، واگذاریطيشرا

ن اختالل ي آمتر  آالن توسعه آشور،یازهاي جامعه و نیشتي معیازهاي بزند تا نین مطالبات و امكانات پليد موقتا بيها با نهي زمیدر برخ

ن ين است آه در اي است و چنیفه مبرم دولت در اوضاع آنوني، دو وظیت مطالبات اقتصاديريشناخت امكانات و مد. ننديب را ببيو آس

 .توان احساس آرد ی میگريش از هر زمان ديت بحران را بيري سازمان برنامه در مدی خالیط، جايشرا

 

ط ي به سبب شرای اقتصادیها  از بنگاهیاريه سود بسيحاش. ش خواهند داشتي در پی دشوارین اوضاع، روزهاي در ایفعاالن اقتصاد

 گوناگون روانه خواهد ی بازارهای به سوی سودآوریها تن فرصتافي در جهت ینگي نقدیآسا ابد و حجم غولي یگفته آاهش م شيپ

 ی سال جاریها ن ماهي در نخست44 مشمول اصل یها  شرآتی چند ساله و عرضه سهام دولتیبورس آه به سبب رآود و آساد. شد

ن ي ای برایتواند پناه یار، نم بازی و عمق ناآافیها، نظارت ناآاف  شرآتی تازه گرفته بود، با توجه به آاهش انتظارات سودآوریرمق

 . باشدینگينقد

 از یتواند موج یم آه ميشو ی سوداگرانه در بازار ارز میها ج شاهد حرآتي حاضر، به تدری ـ رآودیط تورمياحتماال ما در شرا

 ی، آثار تورم ، در صورت وقوعین موج سوداگريا. ش آغاز آنديم پيك دهه و ني یها ن بازار مانند سالي را در ای مالیسوداگر

 . خواهد بودیشتر ارزش پول مليگذارد آه حاصل آن، آاهش ب ی میگسترده بر جا

 



، اجازه یط رآود تورميز، مخاطرات شرايش از هر چيپ. شود یش ميار دشوارتر از پي بسی اقتصادیاستگذاري، سیطين شرايدر چن

 دولت و ی به درآمدهایبخش  تنوعی تالش برا گر،ي دی و از سو را نخواهد دادیشده در برنامه تحول اقتصاد  طرحیها استي سیاجرا

ر اصناف و يرو خواهد شد آه نمونه آن را در اعتراضات اخ  در سطوح گوناگون جامعه روبهیا ، با مقاومت گستردهیجاد انضباط ماليا

 .ميديات بر ارزش افزوده ديان نسبت به قانون ماليبازار

 

 یله موجوديتوان به وس یزان مي آرد؛ تا چه میره ارزيل صندوق ذخي بود آه اقدام به تشكیيشروي پیران از جمله آشورهايا: تابناك

 مت نفت آاست؟ي، از اثرات آاهش قیره ارزيصندوق ذخ

 

 یامدهاي از پیري جلوگی برایجاد ثبات در درآمدها، راهكارير، اي اخیها  بود آه در سالیيدادهاين روي چنینيب شي با پ:یرمطهريم

ش ير در پي اخیها  در سالی نفتیجاد ثبات در درآمدهاي ای آه برای شد؛ راهكارینيب شي نوسان درآمدها بر اقتصاد آالن ما پینفم

 آن به عنوان ترمز ین حساب، فلسفه وجوديها از ا  دولتیدرپ ی پیها  بود، اما در عمل برداشتیره ارزيجاد حساب ذخيگرفته شد، ا

، باز هم آشكارا شاهد حضور ین روياز ا. ان برداشته استي را از می نفتیان دولت از درآمدهايپا یفاده بزم مهارآننده استيو مكان

 یها تيجاد ظرفيآه صرف ا ن ش از آيد، پي جدین منابع درآمديز اي نیط تورميدر شرا. ميشد ی در بودجه دولت مید نفتي جدیدرآمدها

 یگذار هيط سرماي شرایيز از سوين خود نيا.  شهروندان شدی به مطالبات جاریيد در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگويجد

گستره . انجامد یش تورم ميط ثبات عرضه، به افزاي آل، در شرایش تقاضايگر، با افزاي دیسازد و از سو ی را دشوارتر میخصوص

 .ز آامال مشهود استي نیاسي و سی و اجتماعی اقتصادیرهاي تورم بر متغیرگذاريتأث

 

ز ي نیگري دیها  آه خود طرح در آغاز داشت، چه چالشی عالوه بر مشكالتیت آنوني در وضعی طرح تحول اقتصادی اجرا:تابناك

 ران داشته باشد؟ي اقتصاد ایتواند برا یم

 

كالت هاست ـ مش ارانهي یساز  آن شفافی ـ آه محور اصلیز طرح تحول اقتصادي نی جهانی فارغ از بحران مالی حت:یرمطهريم

 یها ارانهي را از بابت ی ـ چون دولت پرداختی صرف ـ و نه اقتصادی و حسابداریا بنا بر مالحظات بودجه.  اجرا داشتی برایاريبس

 . ـ داردی ـ و نه واقعی صوری مفهومی مورد اشاره در طرح تحول اقتصادیها ارانهيآند،  ی منظور نمی در بودجه عمومیانرژ

ساز   و عامه مردم مسألهی آارگزاران اقتصادی خود دولت و سپس برای نخست برای ضمنیها ارانهيردن ، شفاف آین اوضاعيدر چن

 .خواهد شد

 

 یها ش حجم بودجه در سالي دولت و ضرورت افزایها نهيك سو موجب فشار بر هزيم از يرمستقيم و غين حرآت به گونه مستقيآثار ا

درآمد   طبقات آمی را برایط نامساعديسازد و شرا ی لطمه وارد میرنفتي صادرات غیريپذ  و رقابتیگر، به تولي دیبعد شده و از سو

درآمد با   آمیم به قشرهاي مستقی انتقالیها ها و پرداخت ارانهي آردن ین، نقديگذشته از ا. آند یجاد ميجامعه و امرار معاش آنها ا

 در ی تورمیها شيد گراي مؤثر در بازار آاالها و خدمات و تشدیضاش تقايها به افزا ن گروهي به مصرف باالتر ایيل نهايمالحظه م

ب ي آسین عدالت اجتماعيض و تأمينه رفع تبعي خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمی منتهیت آنونيتر از وضع  گستردهیابعاد

 . وارد خواهد آردیجد

 

 ست؟يم، چيريد خود بگمت نفت و عملكريب قين فراز و نشيد از اي آه بایيها درس: تابناك

 

 دو یاي دالر بابت هر بشكه، گو140 بالغ بر ی نفت به ارقامیر بهاينظ یسابقه و ب یر و صعود بي اخیها  تحوالت سال:یرمطهريم

آه  ی و منابعیم و با فروش ثروت ملينه آنياد هزيد زيم نبايدان یا هنوز نميآه اوال گو نيران بود و آن اي اقتصاد ایت تلخ برايواقع

 ی هلندیماريروس بيمارگونه انواع و اقسام آاالها صرفا ويم تنها با واردات بيت آن را داريهاست و صرفا ما تول  نسلیمتعلق به تمام



م آه در صدد باشد ي هستیا  توسعهیم و فاقد استراتژيمان چه آنياندازها م با پسيدان یآه نم گر آنيم و ديآن یق ميرا به اقتصاد خود تزر

گر صادرآنندگان بزرگ نفت در ي دی عربیها نينش خيآه ش چنان(ف آند ي را تعریران در منطقه و در اقتصاد جهانيه اقتصاد اگايجا

 یمثال عربستان سعود. اند ش گرفتهي خود در پی اهداف توسعه اقتصادی برایش مشخصي آم و بیا ك برنامهيانه، هر يمنطقه خاورم

د امارات يتأآ. ، حرف اول را در منطقه بزندیمينه صادرات پتروشيت را توسعه بخشد و در زم نفیدست نييع پايدر تالش است صنا

ع يقطر به دنبال آن است آه در بخش گاز ما. یونقل و مال ، حملی اعم از خدمات گردشگر ه خدمات برتر است،ي بر ارایمتحده عرب

ز آه ياقتصاد ما ن.  منطقه شودیل به مرآز مالي تبدی مالیازارهاآوشد با گسترش نهادها و ب یعمان م. حرف اول را در منطقه بزند

ر يگي بر آتش داشته، اما در عمل به صورت پین آشورها دارد، در هر آدام از موارد باال، دستي با ایاسيرقابل قي غیها و تنوع تيظرف

 .آند ی توسعه را دنبال نمیاستراتژ

 

 صرف و ی برایگر درآمديم آه در آن، نفت را دي را سرلوحه قرار دهیآه رفتار ر آنست مگي نیا ن روند آاهنده، چارهيدر برابر ا

 مانند نفت را یآنند، منابع مل ی میزير  برنامهیرنفتي غیگونه آه آشورها د همانيزان باير برنامه. مي نكنیگذران روزمره اقتصاد تلق

 ی بر درآمدهای متكیم و بكوشند اقتصادي تنظیرنفتي غی درآمدهاهيها را بر پا نهيهز. هاست  بدانند آه متعلق به همه نسلیثروت

 را یت اقتصاديريق آن، نوع نگاهمان در مدي آه از طری بزرگ اقتصادیك جراحيست مگر با يسر نين هم ميا.  بنا آنندیرنفتيغ

 .ميدگرگون ساز

 

نده ي در فصل آیت رآوديا، وضعي دنیشتر آشورهايگر در بي دیا آغاز شده است و از سويك طرف فصل سرما در اغلب دنياز : تابناك

 د؟يآن ی مینيب شي پیالدينده مي نفت در سال آی را برایمتي چه قیبند ك جمعيز تداوم خواهد داشت؛ در ين

 

 .مي آنی تاآنون بوده بررسیالدي م1947مت نفت از سال يرات قيي مربوط به تغ  را آهید رونديياي ب:یرمطهريم

م بالغ بر ي محاسبه آن2007مت ثابت دالر ي آن را به ق رفت آه اگر یا پنج دالر به فروش ميت نفت حدود چهار مي، ق1947در سال 

 یب رخدادهاي آانال سوئز رخ داد و به ترتیها یري به علت درگ1957ن جهش در سال ينخست. ام  در نظر گرفته  شودیست دالر ميب

مت نفت شده است و يد قيش شديج فارس آه باعث افزايران و عراق، جنگ خلي جنگ ا ،ی انقالب اسالمیروزي همچون پیخيتار

 .ها شده است متير قير آه هر دو سبب افت چشمگي اخی و بحران مالیالدي م1997ا در ي آسی جنوب شرقیبحران مال

 



مت ينه قيشيد از بيافته جدي جهش یها متيم، لزوما قيا رو شده ها روبه متيش قيا افزايدهد هر بار آه با آاهش  ین روند نشان ميا

ا همواره يم، همواره آمتر و يا  آه در گذشته شاهد بودهیيها متيد از حداقل قيمت افت جدينه قيا برعكس، آميشتر نبوده و يگذشته ب

مت نفت در بازار به يافت و حداقل قي آاهش یا سابقه یمت نفت به حد بي ق1997 ی بحران اقتصادی در پیوده است و حتشتر نبيب

ست دالر هم بود و ير بيمت نفت به زيد منتظر افت قين نمودار، معتقدم باير ايبه اعتبار تفس. دي هشت تا نه دالر هم رسیا بشكه

مت نفت شروع به ي قین مدت به آهستگيدا آند و پس از ايمت نفت تداوم پي افت ق  2009ت سال مه نخسيان نيم تا پايآن ی مینيب شيپ

 اند   دانستهی را سال آساد2009افته سال ي  توسعهیشتر اقتصادهايب، بين ترتيآند و به ا یش ميافزا

 

، منجر ی است آه در آنار رآود اقتصادین آشورها، عواملين و آاهش رشد توسعه اير هند و چيافتن فصل سرما و مشكالت اخيان يپا

 .ز برسدي شگفت انگید به عدديمت نفت خواهد شد و شايشتر قيبه آاهش ب

 

م بود، اما جالب است آه در يران خواهير بر اقتصاد ايع بحران اخيا زود شاهد اثرات وسير يست و ديران، تافته جدابافته نياقتصاد ا

ه اوپك ير سهمي ز نه استخراج نفتيو با آنكه در زم. مات اوپك استيم تصميمت نفت، تسلي وزارت نفت در ق  امروزیت آنونيوضع

 .ميد خود بكاهيگر از توليد بار ديم، بايا دآنندگان نفت گذاشتهيگر تولي آه با دیيم و با توجه به قول و قرارهايآن ید ميتول

 یقاتيگر مراآز تحقيها و د  گوناگون از جمله پژوهشكدهیها انها و سازم  در دستگاهیا ار و آارآزمودهيدرصنعت نفت، متخصصان بس

 یها  برنامهی و آشوری جهانیست آه با توجه به تحوالت اقتصادي نینجاست مكان و مرآز مشخصي مشكل ایان وجود دارند، ول

 . آندین رخدادها طراحي گذر از ای برای خاصیراهبرد

 

ران در اوپك ينده ايستم؛ مثال نمايار جامعه قرار داد، موافق ني گسترده در اختیازه زمان در بیيها بيآه آمارها را با تقر نيمن با ا

ك سال اختالف دارد و ي آه اعالم شده، ین بازه زمانيا. گردد ی سابق خود برمیها متيمت نفت به قينده، قي دو سال آیكياند آه در  گفته

ن مسئله را اعالم آنند تا آارشناسان و ي هست، آشكارا ایتر است اگر مشكلابد و بهيها آاهش  بين تقري اید در مسائل اقتصاديبا

ه يافتن راهكار و تجزيگونه اعالم آمار،  نيشند، چرا آه با ايندي آن مدت زمان مشخص بی برایر الزم و آاربردي، تدابیفعاالن اقتصاد

 .ار دشوار و مشكل خواهد شديل مسائل بسيو تحل
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