ﺧـﺮوج ﻗﻄـﺮ از اوﭘـﮏ ﭼـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻗﻄﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯿﻼدی ،از اوﭘﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﻄﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻗﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮی
از اوﭘﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وزﯾﺮ اﻧﺮژی ﻗﻄﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از آﻏﺎز ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﯾﺎ اوﭘﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺗﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  1960ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ و وﻧﺰوﺋﻼ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮد.

**ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﮔﺎز ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﭘﮏ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از
 57ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را دارد .آﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﻄﺮ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺧﺮوج اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از
اوﭘﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار ﻃﻼی ﺳﯿﺎه را دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗﻄﺮ در ﺳﺎل  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 244ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﯾﮏﺷﺸﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان و ﺣﺪود
ﯾﮏدﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ
اﺛﺒﺎتﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 2
درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﻓﺮآورده را در ﺳﺎل  2017در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
**ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه  LNGﺟﻬﺎن
ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﺑﻬﺮوزیﻓﺮ،

اﺳﺘﺎدﯾﺎر

ﻣﺆﺳﺴﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﻧﺮژی

در

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎﭘﻼس ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ،ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮔﺎزی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺰن ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﻗﻄﺮیﻫﺎ ﺑﻪ آن »ﮔﻨﺒﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﯾﻊ ) (LNGدﻧﯿﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻬﺮوزیﻓﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻗﻄﺮ از اوﭘﮏ را اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و
اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺖ و ﻋﻤﻼ ً ﺣﻀﻮر در
اوﭘﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
اوﭘﮏ اﺳﺖ .ارزش و ﺣﺠﻢ ﺻﺎدارت ﻧﻔﺖ ﻗﻄﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ
اوﭘﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
**ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی ﻣﺸﺘﺮک ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
دارد اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﮔﺎز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﯾﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮔﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده،
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر در اوﭘﮏ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه اﻧﺮژی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪک
ﻗﻄﺮ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اوﭘﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﻗﻄﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اوﭘﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ اﻧﺪک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ،از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اوﭘﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎرج از
اوﭘﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
**ﺧﺮوج ﻗﻄﺮ از اوﭘﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺪارد
ﺑﻬﺮوزیﻓﺮ درﺑﺎره آﺛﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻔﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻔﺲ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
وی درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی ﺑﺮای ﻗﻄﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﻗﻄﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ
از اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻔﺖ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ از ﻻﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻻﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻬﺮوزیﻓﺮ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎ در
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
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