اقتصاد سیاسی بخش نفت و گاز
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از اواسط دهة  70که بحث بورس نفت آغاز شد و و بعد در اوایل دهة  80به طور جدیتر دنبال شد ،تا تشکیل بورس برق و
بعد تبدیل آن به بورس انرژی و نهایت ًا تا زمانی که اولین معاملة نفت در سال  1397روی میز کارگزاران رفت ،مدت زمانی
طوالنی سپری شد .اما عرضة محمولة نفتی با موفقیت همراه نشد ،چون زمان عرضه مناسب نبود و بورسی که علیاالصول باید
ویژگی بینالمللی داشته باشد ،در هنگامة تحریمهای سخت بینالمللی ،فعالیت خود را آغاز کرد؛ بیشک ،در شکلگیری این
بازار به اقتصاد سیاسی موضوع توجه نشد.
برای کارگزاری که کاالهای اساسی ( ،)commodityمعامله میکند ،برای تأمین سرمایهای که میخواهد معامالت کاالهای
اساسی را تأمین مالی کند ،برای مدیر صندوق یا مدیر شرکت سرمایهگذاریی که برای سبد یا صندوق خود کاالهای اساسی
میخرد یا اوراق شرکتهای مربوطه را معامله میکند ،برای هر سرمایهگذاری که با این کاالها صرفاً ریسک ( )hedgeرا
پوشش میدهد ،و باالخره برای طراح و مهندس مالی ابزارهای مالی یا نهادها و بازارهای مالی ،داستان نفت و گاز یادآور
موضوع دیگری هم هست؛ آنان باید به اقتصاد سیاسی این محصوالت توجه کنند و در کانون هر نوع تحلیل بنیادی از این
کاالهای اساسی ،این نوع بررسی را قرار دهند.
البته ،ویژگی اول اقتصاد سیاسی این کاالهای اساسی دائماً در حال تغییر است .نگاهی تاریخی به تحوالت این دو سوخت
فسیلی در مقایسه با انرژیهای قبلی است که تولید و توزیع نفت را از زمان پیدایش نفت تا چند دهة قبل ،که بیانگر ترتیبات
نئوکلونیستی  neo-colonialاست ،شکل داده است .در ادامة این بررسی تاریخی ،ناچاریم به تحوالت آغازین قرن بیستم
نگاه کنیم ،به شکلگیری و بحرانهای اوپک از زمان تشکیل تا دهة بحرانی  70آن و تا امروز نگاه کنیم .شاید مهمتر از اینها
مالیسازی ( )financializationبازارهای نفت ظرف دهههای اخیرتر است.
منظور از مالیسازی ،توسعة سرمایهداری مالی از دهة  80میالدی تا امروز است .در این دوره ،نسبت بدهی به سرمایه افزایش
قابلمالحظهای مییابد؛ خدمات مالی درصد باالیی از درآمد سرانه را میسازد و مبادله از طریق نهادهای مالی تسهیل
میشود ،یعنی ریسک قابل خرید و فروش میشود.
 . 1رئوس سخنرانی حسین عبده تبریزی در صبح روز چهارشنبه  1398/04/05در همایش سه روزة «بررسی جامع صنعت نفت و گاز در ایران و جهان  »2019که
به ابتکار شرکت تأمین سرمایة امین و با حضور کارشناسان شرکت  FGEدر خانة همایش تهران تشکیل شد.
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در واقع ،در چند دهة اخیر است که تغییرات اساسی در رابطة محصوالت معدنی و انرژی با بازارهای مالی و سرمایهگذاری
جهانی رخ میدهد و مفهوم کاالهای اساسی ( )commodityبه معنایی که ما در «مالی» ( )financeمیشناسیم ،جلوه
میکند و در واقع این محصوالت وسیلة انباشت ثروت میشوند و وثیقههای صدور ابزارهای مالی قابلمعامله در بازارهای
جهانی را تشکیل میدهند.
بحثهای عمدة اقتصاد سیاسی نفت و گاز در سطح جهانی و ملی به تضادها و برخوردهای حاصل از تولیدکنندگان اصلی و
مصرفکنندگان انرژی برمیگردد .منابعی که بهاصطالح در جنوب پیدا شد ،و استفاده از این منابع (با توجه به امکانات و
محدودیتهای آنها) برای رشد اقتصادی و دموکراسی در شمال معمول شد.
ما بخشی از این تضادها ،درگیریها ،مناقشهها ،ضدیتها و کشمکش ها را در تاریخ معاصر خودمان به یاد داریم و نسل جوان
حاضر در جلسه هم آن را در صفحات تاریخ خوانده است :از آغاز استخراج نفت در ایران بگیرید ،تا وقایع دهة  30شمسی و
تحوالت اقتصاد سیاسی در دورة پهلوی .این نسل خود امروز در مناقشة بین ایران و امریکا و تحریم نفت و گاز ایران ،کلیاتی
از اقتصاد سیاسی نفت و گاز را تجربه میکند.
برای درک دینامیزم (پویایی) سیاست و اقصاد ایران ،هم از جنبة ملی و هم از جنبة بینالمللی ،انرژی بسیار پراهمیت بوده است.
ایران در چند دهة اخیر کامالً در قالب تعاریف و ویژگیهای یک کشور نفتی جای گرفت .کشوری که تحوالت سیاسی و
اقتصادی آن به صادرات هیدروکربن مربوط بوده است .صادرات انرژی قطعاً اقتصاد ما را جزو  20اقتصاد برتر جهان قرار
میدهد؛ ظرفیت کسب و انباشت ارز را به ما داده است و همراه با خود رانتهای بخش ،توزیع ناعادالنة ثروت و کاهلیها و
سستیهای حاصل از درآمد بیزحمت را آورده است.
توجه به این تضادها و درگیریها ،نقش هژمونیک بعضی کشورها ،توجه به بلوک تاریخیایی که ایران در آن قرار میگیرد،
توجه به رابطة اقتصاد سیاسی بینالملل و «امنیت انرژی» جهانی ... ،رابطة ایران را با سایر کشورهای جهان میسازد ،رابطة ما با
شرکتها فراملیتی را تعریف میکند ،و آثار آن بر پارادیم حاکمیت منابع کشور موجب تمرکز اقتصاد در دست دولت شده
است ،به جای آنکه بازارهای باز و رقابتی گسترش یابد .اطالعات پیرامون همة این موضوعات برای فعالیت ،معامله ،طراحی،
نهادسازی و کسب منافع و سود در بازارهای مالی انرژی موردنیاز ما است.
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وجه دیگر این بررسی بنیادین بخش به تغییرات پایهای و اساسی فنآوری برمیگردد که تغییرات عمیق در بازارهای نفت و
گاز ایجاد کرده است .از شکاف یا شکستگی ( )fracturingهیدورلیکی و حفاری افقی بگیریم تا بحث افزایش انرژی
تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی.
در این بخش است که بحث تغییر مفهوم سنتی «امنیت انرژی» مطرح میشود .فنآوریهای جدید و نوظهور مربوط به تولید،
انتقال و حمل نفت و گاز عمالً به پارادایم ( )paradigmانرژی جدیدی انجامیده است .تولید گازِ قبالً غیرقابل دسترس یعنی
گاز شیل در امریکای شمالی و نفت در قطب شمال پارادایم انرژی موجود را به چالش میکشد .پارادایم قبلی میگوید امنیت
انرژی به امنیت عرضه ،معقولبودن قیمت و پایداری محیطی آن مربوط است .یعنی وضیعتی که خاورمیانه تولیدکنندة اصلی
نفت و گاز ،امریکا ،اروپا و آسیا مصرفکنندگان عمدة آن بودند .بیشک در این سمینار اشارههایی به پارادایم جدید انرژی و
شکلبندی جدید امنیت بینالمللی انرژی حاصل از آن و تأثیر آن بر بازارهای مالی خواهد شد.
و بعد مسیرهای آتی نفت و گاز است که اهمیت دارد .مسیر آتی انرژی در چارچوب بحث تغییرات آبوهوایی ،زیست
محیطی و تالش بینالمللی برای کنترل گازهای گلخانهای و جلوگیری از انتشار کربن بر بازارهای مالی تأثیر دارد.
برای ما دانشجویان مالی ،همة این جنبههای اقتصاد سیاسی نفت و گاز جنبة تازه و آموختنی دارد .میدانیم که در تحلیل خود
برای سرمایهگذاری در این بازار ،برای طراحی ابزارها و بازارها ،برای نهادسازی و برای موفقیت در معامالت این کاالهای
اساسی ناچاریم حداقل مبانی پایهای اقتصاد سیاسی نفت را فرا بگیریم.
به گمان من ،نقش «علم مالی» در این میان حتی در حل مخاصمات مربوط به «امنیت انرژی» در سطح جهانی و در حل
معضالت «اقتصاد سیاسی» ایران اهمیت دارد .این که ما بازارهای انرژی و کاالهای اساسی را در ایران چگونه طراحی کنیم که
«از شکست» و بویژه «شکستهای بحرانی» ممانعت کنیم ،یعنی حداقل نقش و سهم خود را در جلوگیری از این شکستها ایفا
کنیم ،اهمیت بسیار دارد .آیا اگر در دهة  70شمسی بازار سرمایه بهقدر کفایت گسترش مییافت ،ساختار متفاوت اجتماعی
شکل نمیگرفت؟ آیا اگر وضعیت بانکها در دو دهة قبل کنترل میشد ،از خسارات عظیم و فساد جاری نمیشد ممانعت
کرد؟ یا مثالً آیا در شرایط بهتر بینالمللی در آینده ،از طریق بازار سرمایه نمیتوانیم همکاریهایی با «چین» انجام دهیم،
بازارهای مشترکی با آن کشور بسازیم ،و ابزارهای قابلمعامله در بازار یکدیگر داشته باشیم که در شکل توسعة ایران در قرن
 21تأثیرگذار باشد.
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امید میرود که تشکیل دورههایی از این دست به ما کمک کند تا در شکلگیری کارآمد و کارای بازارهای مالی و کاالهای
اساسی (بویژه نفت و گاز) و در فعالیت و معاملة پر بازده ،شفاف و منصفانه در این بازارها در کشور خود موفقتر عملکنیم.

4

