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 پایش بازار
 

 
و یا    کاهشبا  هفته متوالی    سومینبراي    صورت میانگین،به    روز اخیر  7هاي انرژي در  مت تمامی حاملقی

و مذاکرات    ایجاد سقف قیمتی   براي  7سران گروه    توافقهمراه بوده که عمده دلیل آن ناشی از  ثبات قیمتی  

اثرات افزایش نرخ بهرهسازنده با چین و هند جهت پذیرش این طرح،    و  و اروپا  بانکی در آمریکا  تداوم 

گذاران از اعمال سیاستهاي پولی انقباضی توسط مسئولین بانک مرکزي، جدي شدن حضور  نگرانی سرمایه 

انداز مثبت چشم ،  هانی طی ماههاي آتیبینیها نسبت به شروع رکود ج پیش   ،ایران و ونزوئال در بازار انرژي

ائتالف اوپک پالس اعالم کرده  .  است   نیاوکرا- هیو تداوم اثرات تنش روس  نیدر چ   هانه یاز اتمام قرنط  یناش

نگران قدرت اقتصاد   گذاران ه یخود در ماه اوت هم ادامه خواهد داد و سرما  دیتول  یجی تدر  شیبه طرح افزا

خود    دیو اوت به تول  هیژوئ  يهاهزار بشکه در روز در ماه   648گرفته بود    میقبالً تصماوپک پالس    هستند.  ایدن

  شده بود.اعالم  یکه در طرح قبل ياهزار بشکه  432باالتر از  یعنی  دیفزایب
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 تفسیر هفته 

در بازتاب کوچکترین اتفاقات در سراسر دنیا که سرعت انتقال پیام بین افراد را به    هافارغ از نقش رسانه .  1

در  بطور چشمگیري افزایش و  ساعت و دقیقه رسانده، تحوالت مرتبط با بازار انرژي در هفته اخیر    متر ازک
بودنتیجه   باال  بسیار  هفته  این  در  تحلیلها  و  گزارشها  ا  .حجم  کرد  اذعان  باید  بین  این  کانون در  در  یران 
بخش مجزا به آن    2توان در  دنیاي انرژي بوده است. موضوعی که میدر  اتفاقات و اخبار دنیا بخصوص  توجه

پرداخت. نکته حائز اهمیت در تحوالت این روزها توجه همزمان ایاالت متحده و متحدان غربی از یکسو به  
ی با ایران از سوي دیگر بوده و بنظر میرسد  ایران و همچنین تقویت روابط چین، روسیه و کشورهاي شرق

جامعه جهانی فارغ از تمام اختالفات و تضادهایی که ممکن است با ایران داشته باشند بخشی از حیات خود 
بیند و بالطبع ایران هم با ایران می  سازنده را بخصوص در تامین انرژي و افزایش امنیت انرژي در گرو تعامل

تحوالت    در ادامه.  سرباز نخواهد زدافع ملی خود از تعامل با هیچ گروه و یا کشوري  در راستاي من احتماال  
 اند. به تفصیل بیان شده  بخش 2مربوطه در 

 :پالسبریکس گروه ایران و  1-1

  ن، یهند، چ   ه،یروس  ل،ی (متشکل از برز  کسیاجالس گروه بر  نیشرکت در چهاردهم  يبرا  رانیاز ا  نیچ   دعوت
 ي اتصال کشورها  يکشور برا  نیا  ییایجغراف  تیاز ظرف  رانیجمهور ا  سیموجب گشت تا رئ)  یجنوب  يقایو آفر

استراتژیک ایران  ژئورییس جمهور ایران در سخنان خود با اشاره به موقعیت    .دیسخن گو  يانرژ  نیعضو و تام
  نظیر کم  ذخایر داریم آمادگی ماو همچنین موقعیت جغرافیایی ویژه بیان کرد،  منابع انرژي دسترسی به از نظر
پس  .گذاریم اشتراك به  بریکس اهداف به نیل براي را ایران علمی دستاوردهاي  و ترانزیتی هايشبکه   انرژي،

ایران براي عضویت در گروه بریکس  از درخواست  پایان اجالس برخی خبرگزاریها  اند،  خبر داده  پالساز 
درخواستی که با استقبال چین و روسیه  خنگوي وزارت خارجه روسیه نیز تایید شد.  موضوعی که توسط س

رژانتین براي عضویت در با اشاره به درخواست همزمان آ  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف،  سرگئیهمراه شده و  
  مقدماتی   رونداعالم کرد  این گروه، در مصاحبه خود ایران و آرژانتین را شایسته عضویت در این گروه خواند و  

که الحاق این دو کشور باید با اجماع   الوروف همچنین تاکید کرد  .است   شده  آغاز   گروه  این  گسترش  براي
  وگويگفت  در  تیرماه  دوم   پنجشنبه  چین،  خارجه  وزیر  یی  وانگ  هم  ترپیش عضو فعلی صورت بگیرد.    5هر  

 بریکس   نشست   در  ایران  اسالمی  جمهوري  رئیس  حضور  از    ایران  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان   حسین  با  تلفنی
 .کرد استقبال
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تامین   سال پیش کار خود را آغاز کرده در آخرین اجالس خود بر روي  16حدود  پالس که  گروه بریکس 
 تاکید   و امنیت غذایی  ،انرژي   امنیت   امنیت سیاسی،  نظامی،  امنیت جهانی کشورهاي عضو از جمله تامین امنیت 

لیون می  40جغرافیایی نزدیک به    میلیارد نفر، مساحت   2.88الغ بر  کشورهاي عضو بریکس با جمعیت بکردند.  
درصد    26درصد جمعیت جهان،    41هزار میلیارد دالر به ترتیب    16مترمربع، و تولید ناخالص حدود  کیلو

اند که جزییات این ارقام  ی را بخود اختصاص داده درصد تولید ناخالص جهان  25مساحت جغرافیایی جهان و  
ت فعالیت خود باید به تاسیس  از ابتکارات گروه بریکس در مد  است.  آمده  1  و سهم هر کشور در نمودار

بانک مرکزي جدید بین اعضا خود براي دوري از دالر اشاره کرد. همچنین امکان عضویت کشورهاي جدید  
کننده بزرگ بازار انرژي و  وجود چین و هند بعنوان دو مصرف دهد.  گرانه این گروه مینشان از نگاه توسعه 

هاي بررگ نفت و گاز اهمیت این گروه را ن تولیدکننده در مقابل روسیه و ایران در صورت عضویت بعنوا
  کشورهاي   از دالر  میلیارد  17  حدود  2019  سال   در ایرانآفرینی در بازار انرژي افزایش داده است.  براي نقش 

 .است   کرده  صادر  کاال  بریکس   عضو  کشورهاي  به  کاال  دالر  میلیارد  18  از  بیش  و  داشته  واردات  گروه بریکس
  میلیارد   11  از  بیش  کمی  و  واردات  دالر  میلیارد  13  ترتیب   به  2020  سال  در  توجهی  قابل  کاهش  با  ارقام  این
روسیه 14اجالس    .است   بوده  صادرات  دالر تنش  بحبوحه  در  بریکس  گروه  تورم -ام  با  همزمان  اوکراین 
در ساختار نظام  سابقه در بخشهاي انرژي و غذایی که با دعوت ایران همراه شده نشان از تغییرات جدي  بی

عضویت ایران در سازمان همکاریهاي شانگهاي، عضویت در گروه  شروع روند  پس از  حاکم بر دنیا دارد.  
 منجر به گسترش روابط بیش از پیش ایران با دو متحد خود یعنی چین و روسیه خواهد شد.  بریکس

 
 ) persiangulfstudies.com. برخی آمار مربوط به گروه بریکس (1نمودار

 ایران، آمریکا و مذاکرات دوحه قطر: 2-1
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هاي جدید اتحادیه اروپا تحت عنوان بسته ششم تحریمها با محوریت ممنوعیت  حدود یک ماه از اعمال تحریم
گذرد و به تحلیل بسیاري از کارشناسان هنوز کمبود عرضه نفت و گاز روسیه و  واردات انرژي از روسیه می 

- برچیده شدن محدودیتهاي کووید  سته و از طرفی با یوبوقوع نپبطور کامل  آثار آن در قیمت حاملهاي انرژي  
متحده  در بازار انرژي بود. ایاالت  و رشد قیمتها  ي تقاضا  در اکثر کشورهاي جهان باید منتظر رشد فزاینده   19

اي را براي تامین انرژي و مقابله با تورم داخلی خود که  یک طرح چهارمرحله آمریکا و کشورهاي اروپایی  
نکته حائز ).  دیمراجعه کن  3بخش    به(اند  شود تبیین کردهي مشاهده میبخش عمده آن در بخش غذایی و انرژ

نگاه امیدوارانه آمریکا و اتحادیه اروپا به برخی از کشورهاي عربی  اي  مرحله  4ق این طرح  یبراي توفاهمیت  
امیدي که  بخصوص عربستان سعودي در تولید و عرضه بیشتر نفت و گاز در بازار این کشورها بوده است.  

تبدیل شده است.  رییس   تلفنی مکرونی تماس  ط یاس  به  امارات  پادشاه  با  فرانسه  نتیجه گفتگوي  جمهور 
حاکی از عدم توانایی امارات و عربستان در تولید و عرضه بیشتر    شیخ محمد بن راشد آل مکتوممکرون و  

داخلی در لیبی نیز منجر به تعلیق در این میان تنشهاي  باشد.  میمدت  در یک دوره کوتاه  لحداقنفت در بازار  
تواند منجر به کاهش صادرات نفت لیبی از  که همین امر می   هصادرات نفت از بندر سدره در این کشور شد

به درخواست کاخ الیزه    منجر  اتی که در کنار همموضوعهزار بشکه در روز شود.    400یک میلیون بشکه تا  
اي ایران، براي حل مساله هسته   در راس آنها ایاالت متحده آمریکا  و  از تمام کشورهاي مرتبط با مذاکرات وین

به  و همچنین ونزوئال  بازگشت ایران   و بازگشت ایران به بازار انرژي در هفته اخیر شد.  ،رفع برخی تحریمها 
رود با انتظار می در نشست هفته اخیر بود.    7بازار نفت یکی از موضوعات مورد بحث سران کشورهاي جی

امکان عرضه در  در روز  میلیون بشکه نفت    2.5تا    2ت ایران و ونزوئال به بازار انرژي بطور بالقوه بین  بازگش
 ریرا به صورت ز  ریتحوالت اخ  امدیحسن تاش در مجله نگاه نو سه پ  نیغالمحس  دیس  بازار افزایش یابد.

 کند: یفهرست م
گذاریهاي خارجی در میان منجر به توسعه سرمایه تعدیل روابط ایران با غرب و رفع کامل تحریمها که  -الف

بین گازي، رفع بی مالی و گسترش تجارت، و اعتمادي  مبادالت  توافقات، تسهیل در  براي گسترش  طرفین 
 تزیرق دانش فنی براي صادرات گاز مایع خواهد شد 

بخش گاز بوده   سازي مصرف سوخت که منجر به کنترل رشد تقاضا دروري انرژي و بهینه افزایش بهره   -ب
 کندو امکان صادرات آن را فراهم می

 استقالل در سیاستگذاري انرژي و فعال شدن دیپلماسی انرژي -ج

کند. در این  گذرد و هر روز این نزاع ابعاد جدیدي پیدا میاوکراین می - روسیه  جنگماه از    4به    قریب .  2

میان از همان روزهاي آغازین درگیریها در خاك اوکراین نگرانیها نسبت عرضه انرژي با قیمت مناسب در  



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                             جهان انرژي گزارش  

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                                1401 تیر 11شنبه    

 ۵ 

بازار مشهود بود. موضوعی که با تحریمهاي چندجانبه علیه روسیه تشدید شده است. کشورهاي غربی از  
رو هستند. کشورهاي غربی براي مقابله با روسیه از یکسو  سابقه در اقتصاد خود روبهسوي دیگر با تورم بی

تبعات فراوانی به همراه داشته  اند و از سوي دیگر حذف روسیه از بازار انرژي  مجبور به اعمال تحریم شده 
 یه، و افزایش تورم در اقتصاد داخلیافزایش قیمت حاملهاي انرژي، افزایش درآمدهاي ارزي روسکه باید به  

مرحله   4این کشورها اشاره کرد. در همین راستا آمریکا با همراهی کشورهاي اروپایی از سیاستهاي خود را در  
 اند. این سیاستها به ترتیب زمانی عبارتند از: تبیین کرده

 ورتصویب بسته ششم تحریمها علیه روسیه جهت کاهش صادرات انرژي این کش -الف
پالس با محوریت عربستان جهت اي تولید و عرضه نفت توسط کشورهاي اوپک هزار بشکه   648افزایش    -ب

 ترمیم حذف روسیه از بازار انرژي
 رزرو آمریکا و بانک مرکزي اروپا سابقه نرخ بهره توسط فدرال افزایش بی -ج
 هش درآمدهاي ارزي روسیه و در انتها پیشنهاد ایجاد کارتل نفت براي ایجاد سقف قیمتی و کا -د

در اجالس هفته اخیر   7اند و گام چهارم موضوع مورد بحث سران گروه سازي شده سه گام اول تبیین و پیاده 
توافق کردند اعمال سقف قیمت روي واردات نفت و گاز    تیر  8،  شنبه روز سه  7سران گروه  در آلمان بود.  

ابعاد این طرح بطور دقیق مشخص    .کنند  بررسیا  مسکو رارزي  روسیه با هدف محدود کردن درآمدهاي  
با اعمال سقف   آلمان بعنوان تنها مخالف طرح نیز نشده اما پیشنهاد بطور جدي از سوي آمریکا مطرح شده و 

هاي نفتی باید به طبق ایده این کشورها، خدمات مالی، بیمه و حمل محموله قیمتی نفت موافقت کرده است.  
براي نفت روسیه مشروط شود. بنابراین اگر حمل کننده یا واردکننده چنین خدماتی   عینم  ییک سقف قیمت

رویترز در گزارش   .، فروخته شودشخصیخواهد، ناچار خواهد بود متعهد شود نفت روسیه در قیمت ممی
  توانندمی   زیرا  دارند،  روسیه  نفت   قیمت   سقف  مکانیسم  از  پیروي  براي   ايانگیزه  هند   و  چیناعالم میکند    خود
 اوکراین موجب شده  -افزایش قیمت نفت در بحبوحه تنش روسیه  .کنند خریداري بیشتري تخفیف با را نفت 

در فروش هر بشکه نفت به چین و هند، افزایش یابد اما چنانچه  باال  رغم تخفیف  مد ارزي روسیه علیآ بود، در
کشور عضو اتحادیه اروپا برسد و با همراهی چین و    27طرح سقف قیمتی به تصویب آمریکا، انگلیس، و  

 رو خواهد بود. هند نیز همراه شود عمال مسکو با معضل بزرگی روبه 
در ازاي همان میزان عرضه قبل با توجه به کاهش قیمت    روسیه یا باید سقف قیمتی را بپذیرد که در اینصورت

هاي محدودي درامد کمتري خواهد داشت و یا این که از پذیرش این طرح سرباز بزند که در اینصورت گزینه 
و طبعا باید میزان تولید و عرضه خود را کاهش دهد که  براي فروش نفت خود با قیمتهاي باال خواهد داشت 

به کا منجر  در باز هم  ارزي مسکو خواهد شد.آهش  ابعاد موضوع    مدهاي  از  میرسد روسیه  بنظر  مقابل  در 
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اطالعی روسیه از طرح در مصاحبه اخیر خود از بی  کرملین   کاخ  سخنگوي  پسکوف،  دمیترياطالعی نداشته و  
بله  براي مقا  7از دیگر خروجیهاي اجالس گروه    خبر داده است.  گاز  و  نفت   قیمت   کردن  محدودبراي    7گروه  

با روسیه باید به ممنوعیت واردات طال از این کشور توسط ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، ژاپن و کانادا اشاره  
 7اند. سران گروه  کننده روسیه در زمینه صادرات نفت نیز بودهکشوري که اولین کشورهاي تحریم   4کرد،  

ترین راهکار براي خروج  اره و آن را مناسب اشطبیعی  گذاري در بخش گاز  همچنین در بیانیه خود به سرمایه 
عنوان کردند. تامین انرژي در بخشهاي غیرفسیلی از دیگر تعهداتی بود که کشورهاي عضو از وضعیت فعلی 

تمامی سیاستهاي مطرح شده در این جلسه بنوعی یادآور سیاستهاي    در اجالس اخیر خود پذیرفتند.  7گروه  
پس از بحران انرژي در نتیجه جنگ بین اعراب و اسراییل   1973المللی انرژي در سال  پنج گانه آژانس بین 

یان تحوالت  رالمللی انرژي بعد از چند برابر شدن قیمتها و کاهش امنیت انرژي در ج طرح آژانس بین است.  
 بطور خالصه عبارت است از: 1973تنش 
 وري انرژيکارایی و بهره  ءکاهش سهم انرژي در تولید ناخالص داخلی با ارتقا  -الف
 گذاري در منابع غیرفسیلی سازي سبد انرژي با گسترش سرمایه متنوع  -ب
 گذاري در نقاطی بجز خاورمیانه و شمال آفریقا سازي مبادي تامین انرژي با سرمایه متنوع  -ج
 سازي ذخایر نفت و گاز با ساخت مخاذن و مدیریت تقاضا خیرهذ -د
قیمت   -ه کردن  عرضهخارج  با  گاز  و  نفت  عمده  تولیدکنندگان  توسط  کاالیی   گذاري  بورس  در  انرژي 

 کننده کشورهاي مصرف 

در روزهاي آتی را بشدت افزایش    ه نفت از عمده دالیلی که نگرانیها نسبت به وجود منابع کافی براي عرض   .3

داده گزارش وزارت انرژي آمریکا در مورد ذخایر استراتژیک نفتی این کشور بود. براساس این گزارش ایاالت 
میلیون بشکه نفت ترش را روانه بازار کرده و    6میلیون بشکه نفت شیرین و    1متحده آمریکا در هفته اخیر  
میلیون بشکه کاهش یافته است که از سطح ذخایر    497.9اي به  ن بشکه میلیو  7ذخایر نفتی آمریکا با کاهش  

براساس گزارش منتشر شده آمریکا تنها در یک سال گذشته حدود    تر است.نیز پایین  1986در آوریل سال  
طبق آمار از سابقه بوده است.  که در تاریخ این کشور بی   میلیون بشکه نفت از ذخایر خود را آزاد کرده  115
کرده  اواس انرژي  بازار  روانه  را  روز  در  نفت  بشکه  میلیون  یک  از  بیش  متوسط  بطور  آمریکا  مه  ماه  ط 

اوکراین و افزایش قیمتها در بازار انرژي بیشتر مشهود بوده است. -سیاستی که پس از شروع تنش روسیهاست.
ه شیب تند کاهش کنند) رسم شده است. موضوع نگران1SPRسطح ذخایر استراتژیک نفتی (  2در نمودار  

 سطح این ذخایر است که بخوبی در نمودار قابل مشاهده است.

 
1 sStrategic Petroleum Reserve 
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 ) US Department of Energy. سطح ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا (2نمودار

فصل تابستان و افزایش مسافرتهاي تابستانی در آمریکا نیز مزید بر علت بوده و تقاضا براي بنزین افزایش 
اما بنظر میرسد اقدامات بایدن در چند ماه اخیر مورد رضایت شهروندان آمریکایی واقع نشده    .یافته است 

 دالر در هر گالن رسیده است. در حالیکه  5است. قیمت بنزین براي اولین بار در تاریخ آمریکا به بیش از 
کند نتایج نظرسنجی ان میاوکراین را عامل وضعیت فعلی در بازار انرژي عنو- جمهور آمریکا تنش روسیهرییس 

ریپورتسشرکت   حدود    راسموسن  نظرسنجی  این  طبق  است.  تامل  قابل  حوزه  این  درصد   50در 
درصد   30کنندگان سیاستهاي جوبایدن را عامل تورم و قیمتهاي باال در بخش انرژي میدانند. همچنین  شرکت 
اما فارغ از نتایج این نظرسنجی و افزایش    ند.کارتلها و شرکتهاي بزرگ نفتی را مسئول این شرایط میداناز آنها  
ه سیاستهاي کاخ  نیز بو با طرح یک پرسش  اي دیگر  درصدي قیمتها در بازار انرژي باید از زاویه   60حدود  

در صورت عدم ورود این میزان ذخایر نفت آمریکا در بازار تجاري،  سفید در آزادسازي ذخایر نفتی گریست.  
بسیاري از تحلیلگران بر روي این موضوع    ورم در بخش انرژي به چه میزان بود؟میزان افزایش قیمتها و ت

وده و از همان اوکراین، افزایش قیمت در بخش انرژي امري طبیعی ب-اتفاق نظر دارند که فارغ تنش روسیه
  مشاهده بود بر رشد   19-هاي فروکش کردن کووید که نشانه   2021روزهاي ابتدایی در ماههاي پایانی سال  

می تاکید  قیمتی  انرژي و جهش  بازار  در  نفت  تقاضا  از  آنها  از  بسیاري  میان    200کردند.  به  دالري سخن 
آوردند در شرایطی که هنوز تنشی در خاك اوکراین اتفاق نیفتاده بود. این در حالیست که با شروع عملیات  می

متصور بود اما نه تنها در این مدت نفت    نظامی روسیه در اوکراین انتظار اهداف قیمتی باالتر در نفت را باید
نتوانسته سطح مقاومت    200به   بنابراین    120دالر نرسیده که    ي هااستیسبنظر میرسد  دالري را هم بشکند. 

تواند با این روند  از این زاویه اثربخش بوده، هر چند آمریکا طبعا نمی  يدر بخش انرژ  کایدولت آمر  یداخل
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بعنوان یک   متحده همزمان  ایاالت  نیز ضروریست که  نکته  این  ادامه دهد. ذکر  از ذخایر خود  برداشت  به 
کننده  کننده و مصرف دی تول  کی  .کننده بزرگ در بازار انرژي شناخته میشودتولیدکننده بزرگ و هم یک مصرف

 . ست یشنود نخ مت یق فیدر دو طرف ط يحد يهامتیهمزمان از ق

به میان   19-گذارد که تقریبا دیگر سخنی از کوویدنیمه ابتدایی خود را پشت سر می  2022در حالی سال    .4

هاي چین نیز موید فرستادن سیگنالهاي جدي مبنی بر رشد فعالیتهاي صنعتی در این  آید و اخبار رسانه نمی

بیش از هر عاملی حتی فراتر از  کشور و افزایش تقاضا در بازارها از جمله بازار انرژي است. موضوعی که  

  رسانه تواند اهداف قیمتی باال براي حاملهاي انرژي را تضمین کند. در همین راستا  اوکراین می -روسیه  جنگ

 . کرد  خواهد   بازگشایی  ژوییه   8  از  را  دیدنی  اماکن  و  ها  موزه  تدریج  به  شانگهاي  که   داد  گزارش  چین  دولتی

  فوالد و  مس، آلومینیوم،  ثر گذاشت و منجر به رشد بازار فلزات پایه  انداز تقاضا اخبري که بسرعت بر چشم 

 باید منتظر رشد قیمتها در بخش انرژي نیز بود. نکته حائز اهمیت آمار منتشرشده توسط موسسه جهانی  شد.

قابل    3ایپسوس است که به بررسی بزرگترین چالشهاي جهان طی دو سال اخیر پرداخته است که در نمودار  

 مشاهده است. 

 

 
 ) www.ipsos.comسال اخیر (. بزرگترین چالشهاي جهان طی دو 3نمودار

درصدي    50در میان چالشها و نگرانیهاي جهانی سهم    19-مشاهده میشود کووید   3همانطور که در نمودار  

درصدي کمترین   12د  را از دست داده و با رسیدن به سطح حدو  2020خود در نقطه تاریخی خود در سال  

بازگشت چرخه فعالیتهاي صنعتی و رشد   بین چالشهاي کنونی دارد. آماري که بخوبی نشانگر  سهم را در 

http://www.ipsos.com/
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تقاضا خواهد بود. در مقابل باید به مساله تورم در این نمودار اشاره کرد که به مهمترین چالش جامعه جهانی  

سابقه نرخ بهره در اقتصادهاي بزرگ چون آمریکا یدر این روزها تبدیل شده است. تورمی که با افزایش ب

همراه شده و به تحلیل بسیاري از کارشناسان عمده دلیل کاهش قیمتها در بازار انرژي تداوم اثرات تصویب  

افزایش قیمت نفت در کنار تورم باال، در واقع    باشد.نرخ بهره جدید در ایاالت متحده و بانک مرکزي اروپا می

هاي پولی  ترس از اعمال سیاست   و به تحلیل کارشناسانکرده    چندبرابروضعیت اقتصادي پیچیده موجود را  

هاي مرکزي بزرگ که منجر به کندي اقتصاد و متعاقباً رکود می شود، افزایش بیشتر قیمت  انقباضی توسط بانک 

  تورم،   از  پس  داده  نشان  تاریخ  همواره  .است   تورم  بحث   بر  جهان  تمرکز  اکنون  .نفت را محدود خواهد کرد

  گزارش جدیدترین در مورگان پی جی موسسهدر همین راستا  .میشود مردم نگرانی موجب  اقتصادي رکود

 سه در رکود احتمال درصد 83 و آینده سال دو در متحده ایاالت در رکود احتمال درصد 66 کرد اعالم خود

موسسه گلدمن ساکس نیز در گزارش خود از احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا   .دارد  وجود  آینده  سال

 اي مجلسین خبر داده است.دورهبا توجه به انتخابات میان 

ین در روزهاي اخیر بر  اوکراین و سخنرانی هفته اخیر والدیمیر پوت-روسیه  جنگجدیدترین تحوالت    .5

نخست باید به تداوم اثرات عدم صادرات گاز روسیه به بزرگترین اقتصاد اروپا  .  رژي تاثیر داشته است.  بازار ان

تواند منجر  درصد کاهش یافته است. موضوعی که به گفته وال استریت ژورنال می  60اشاره کرد که به میزان 

  BASF  و توقف فعالیتهاي شرکت آلمان    لودویگسهافن  شهر  در  جهان  روشیمیپت  مجتمع  ترینبزرگبه تعطیلی  

  داخلی   ناخالص   تولید  از  درصد  12  کاهش  به  منجر  تواند می  روسیه  سوي  از  گاز  فوري  قطعاین کشور شود.  

   .شد خواهند متضرر فوالد و شیشه صنعت  همه از بیشو  شود آلمان

  ي انرژ  يگزارش ساالنه خود موسوم به مرور آمار  نیکمیهفتاد و    وم»،یپترول  شی ت ی«بر  یسیشرکت انگل  .6

  درصدي   16٫1  شیخود از افزا  دیدر گزارش جد  ومیپترول  شیتیبرمنتشر کرده است.    یرا به تازگ  2022جهان  

بر    خبر داده است.  کای آمر  يهامیو با وجود تداوم تحر  2021در سال    رانیا  يگاز  عاناتینفت خام و م  دیتول

جهان   دتولی  کل  درصد  4٫1معادل    2021در سال    ران یا  يگاز  عاناتینفت و م  دیگزارش، کل تول  نیاساس ا

سال شناخته   نیجهان در ا يگاز عاناتیبزرگ نفت خام و م دکنندهیتول نیهفتم  رانی سال بوده است. ا نیدر ا

نظر قرار گرفته    ن یاز ا  نخست جهان در رتبه    دیاز کل تول  درصدي  14٫4با اختصاص سهم    کایشده است. آمر
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نفت خام    دکنندگانیتول  نیدوم تا ششم بزرگتر   يهادر رتبه  ب یبه ترت  نیعربستان، کانادا، عراق و چ   ه،یو روس

 اند. جهان قرار گرفته يزگا عاناتیو م

اوکراین متصور  - روسیه  جنگاي  رویدادهاي این مدت سه سناریو را برآخر شاید بتوان با توجه به  در  .  7

بازیگر جهانی که می   شد بعنوان یک  براي حضور  آمادگی الزم  از  ایران  آنها  از  با هر یک  متناسب  بایست 

بخصوص در بازار انرژي برخوردار باشد. سناریوي اول پافشاري روسیه و اوکراین بر سیاستهاي فعلی بوده  

ن منجر خواهد شد جنگ مدتها در خاك اوکراین ادامه یافته و طبعا بدنبال تحریمهاي غرب علیه  گماکه بی

تواند با استفاده از دیپلماسی انرژي در بلندمدت بیشتر نمایان شده و ایران می  این کشورتبعات حذف  روسیه

طرفین است که در این    جایگاه خود در بازار انرژي بخصوص در اروپا بازیابد. سناریوي دوم مصالحه بین

بدنبال بازاري بجز اروپا همچون  تر خواهد شد و ایران باید  صورت نقش روسیه در تامین انرژي اروپا پررنگ 

 .باشددامنه جنگ بین روسیه و ناتو می گسترش یافتنسناریوي سوم   متحدان خود یعنی چین و هند باشد.


