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سرویس سرمایه گذاران مؤسسه «مودی»
در آخریــن گــزارش خــود اعــام کــرد کــه
اتــکای اقتصــاد دوبــی بــه بخــش امالک و
مســتغالت ،حمــل و نقــل و گردشــگری
باعــث شــده اســت تــا ایــن مرکــز تجــارت
خاورمیانــه بیشــترین آســیب را از شــیوع
ویــروس کرونــا در میــان شــهرهای امارات
متحده عربــی ببیند .به گزارش بلومبرگ،
سرویس سرمایه گذاران مؤسسه «مودی»
در آخریــن گــزارش خــود اعــام کــرد کــه
شــیوع ویروس کرونــا و تأثیر غیرمســتقیم
ایــن بیمــاری همهگیر در تجــارت جهانی،
شــوک قابل توجهی به رشــد اقتصادی در
امارات متحــده عربی وارد کرده اســت .به
گفتــه ایــن مؤسســه ،در امارات ،بیشــترین
نرخ رشد منفی و پیامدهای مالی در دوبی
مشــهود اســت در حالی که این شهر دارای
بیشترین مؤسسات وابسته به دولت است
که به دلیل وخامــت اوضاع اقتصادی نیاز
بــه حمایــت مالــی دارنــد .حدود یــک ماه
مقامات دوبی به منظور جلوگیری از شیوع
ویــروس کرونا این شــهر را تعطیل کردند.
شــرکت هواپیمایــی پرچمــدار ایــن شــهر
یعنــی «خطوط هوایی امــارات» پروازهای
مســافربری خــود را زمینگیــر کــرده اســت
و نمایشــگاه اکســپو  2020کــه قرار بــود ماه
اکتبر آغاز شــود ،یک سال به تعویق افتاده
است .هفته گذشته ،دوبی محدودیتهای
مسافرتی را کاهش داد.
ایــن مؤسســه در ادامه افــزود :بخشهایی
کــه احتمــاالً بیشــترین آســیب را از شــیوع
کرونا خواهنــد دید نیمی از تولید ناخالص
داخلــی امــارات و بیشــتر تولیــد ناخالــص
داخلــی دوبــی را بــه خــود اختصــاص
میدهند/.تسنیم
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پکن باید به وامگیرندگان بیپول خود در دوران پاندمی کمک کند

روند افزایشی صادرات
ایران به افغانستان

حســین ســلیمی ،رئیــس اتاق مشــترک
ایــران و افغانســتان بــا بیــان اینکــه روند
صادرات به افغانســتان افزایشــی است،
اعالم کرد :پیشبینی رشــد  ۳۰۰میلیون
دالری صــادرات بــه افغانســتان را در
سالجاری داریم/.ایرنا

http://irannewspaper.ir

کشمکش بازارهای نوظهور در پرداخت
بدهی به چین
بهاره محبی
مترجم

شــیوع ویروس کرونا نفس اقتصاد جهان را به
شــماره انداخته است .رشــد اقتصاد جهانی از
 2.9درصــد در ســال گذشــته به قلمــرو عمیقاً
منفــی در ســال  2020وارد میشــود ،اتفاقی که
پس از جنگ جهانی دوم تنها یک بار در ســال
 2009روی داده بود .بهبود اقتصادی پس از این
دوره نیز احتماالً بســیار کنــد و دردناک خواهد
بود .محدودیتهای دولتــی برای جلوگیری از
شــیوع مجدد ویــروس ،چرخ تولیــد و مصرف
را لنــگ خواهــد کــرد و آنطــور کــه پیشبینــی
شــده ورشکســتگیها و تعدیــل نیــرو را در پــی
خواهد داشت ،روندی که همین حاال هم خیل
عظیمی را در ایاالت متحده بیکار کرده است.
اما شــدت درد رکــود اقتصادی بــرای تمام
کشــورها یکســان نخواهــد بــود .کشــورهایی بــا
درآمد کمتر زیرســاختهای سالمت ضعیفی
دارنــد و ایــن مســأله باعــث میشــود تــا تــوان
کافی برای مهار ویروس را نداشــته باشند .این
در حالــی اســت که این کشــورها حتــی پیش از
همهگیریویروسکروناوهزینههای اضطراری
گســترده ناشــی از آن ســطح بدهیشــان بــه
طرز خطرناکی باال بوده اســت .ســرمایهگذاران
خارجــی اکنون در تــاش برای یافتن بهشــتی
امن برای پولهایشــان هســتند و ســرمایههای
خود را از بازارهای نوظهور به جهان ثروتمند باز
میگردانند.درنتیجهکشورهاییمانندآفریقای
جنوبی ،کنیا و نیجریه شاهد افت ارزش ارزهای
رایــج خود هســتند که این مســأله -اگر نگوییم
غیرممکــن -امــا بازپرداخــت اســتقراضهای
خارجی را برایشان بسیار دشوار میکند.
کشــورهای فقیر کــه با تهدید ورشکســتگی
مالــی روبــهرو هســتند ،بــه مؤسســات مالــی
قبینالمللیوبانک
چندجانبهایمانندصندو 
جهانی روی آوردهاند .صندوق بینالمللی پول
( )IMFکه همین حاال هم بودجه اضطراری را
برای کمــک به حداقل  39کشــور تعیین کرده
تــا پایان مــاه مارس از ســوی حداقل  40کشــور

دیگر درخواســت حمایت دریافت کرده است.
بانک جهانی با شیوع همهگیری کرونا بسرعت
 14میلیــارد دالر را بــرای مهــار بحــران در نظــر
گرفــت .اما با وجود این حجــم از حمایتهای
خارقالعــاده ،هم صنــدوق بینالمللی پول و
هــم بانــک جهانی میداننــد که ایــن مبالغ به
هیچ وجه کافی نیســت .بههمین دلیل آنان از
اعتباردهندگان کشــورهای گروه 20خواستهاند
تا جمعآوری سود وامهای خود به کشورهای با
درآمد کم را به تعویق بیندازند .پانزدهم آوریل
بود که گروه  20متعهد شد که تمامی اعضایش
میتوانند تعهدات بازپرداخت استقراضها را
تا پایان سال (میالدی) به عقب بیندازند؛ البته
همه اعضای گروه 20به جز یک کشور :چین.
چیــن این اعالمیــه گروه 20را امضــا کرد اما
مــوارد احتیاطــی را بــه آن اضافه کــرد که عمالً
آن را بــه ســخره گرفــت .چیــن موافقــت خود
را بــا تعهــد گروه  20بــرای به تعویــق انداختن
تعهدات اســتقراضی وامگیرنــدگان اعالم کرد
اما صدها کشوری را که در قالب ابتکار «کمربند
و جــاده»اش بــرای توســعه زیرســاختها از
پکــن وام گرفتهاند را مســتثنی و اعــام کرد که
وامهــای ترجیحــی از جملــه وامهــای بانــک
واردات و صــادرات چین (اگزیم بانک) شــامل
این طــرح نمیشــوند .ایــن موضوع را نشــریه
گلوبالتایمــز ارگان رســمی دولــت چیــن یک
روز پــس از اطالعیه گــروه  20اعالم کرد .این در
حالی است که اگزیم بانک بیش از  1800پروژه
طرح کمربند و جاده را در چندین کشور تأمین
مالــی کرده اســت .چین بــا اصرار بــر پرداخت
بهره وامها ،کشــورهای فقیر را وادار خواهد کرد
که میــان پرداخت بدهیهــا و واردات کاالهای
اساسی مانند اقالم خوراکی و تجهیزات پزشکی
یکی را انتخاب کنند.
ëëامتیازگیرییا...؟
بر اســاس اطالعاتی که از طیف گستردهای
از منابع بهدســت آوردهایــم ،تخمین میزنیم
کــه چین در ســالهای  2013تــا  2017تقریباً به
 67کشــور که اغلب آنان در زمره کشــورهای در

حال توســعه هســتند بیش از  120میلیارد دالر
در جریان طرح کمربند و جاده وام داده اســت.
ارائــه اطالعــات دقیــق بهدلیل شــفاف نبودن
توافقهایصورتگرفتهبرسرایناستقراضها
غیرممکــن اســت .امــا رشــد اســتقراضها که
ش داد ،نشــان
چین در ســال  2018و  2019گزار 
میدهــد که بدهیهای امروز کشــورهای درگیر
در پــروژه کمربند و جــاده حداقل  135میلیارد
دالر است.
ایــن آمار و ارقام چیــن را در ردههای باالیی
وامدهنــدگان بینالمللــی قرار میدهــد .برای
مثــال ،وام حداقل  21میلیارد دالری پاکســتان
از چیــن چیــزی معــادل هفت درصــد از تولید
ناخالص داخلی آن کشــور -پاکســتان  -است.
آفریقای جنوبــی نیز چیزی حــدود  14میلیارد
دالر (معــادل چهــار درصد از تولیــد ناخالص
داخلی خود را) از چین وام گرفت .هر دو کشور
مانند بســیاری از کشورهای دیگر بیش از بانک
جهانــی به چیــن مقروض هســتند .بــا در نظر
گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی ،کشورهای
دیگر حتی بیش از پاکســتان و آفریقای جنوبی
بــه چین مقــروض هســتند .تخمیــن میزنیم
کــه تا ســال  2017میــادی بدهیهای جیبوتی
بــه چین تقریباً معــادل  80درصــد از مجموع
تولیــد ناخالص داخلی این کشــور بوده اســت.
این رقم برای اتیوپی چیزی حدود  20درصد از
تولید ناخالص داخلی این کشــور بوده است .و
قرقیزســتان که یکی از نخستین کشورهایی بود
کــه کمک کرونایی صنــدوق بینالمللی پول را
دریافــت کرد ،چیزی بیش از  40درصد از تولید
ناخالص داخلی خود را به چین بدهکار است.
از ســال  2013نزدیــک به نیمــی از وامهایی که
پکن در اختیار کشــورهای دیگر قرار داده است
باالترین خطر نکول شدن را داشتهاند.
چین برای وامهای خود سودهای سنگینی
را در نظــر میگیــرد .پکن گرچــه نرخهای خود
را ترجیحــی میخوانــد برخــی از پروژههــای
کمربنــد و جــاده بویــژه پروژههای بــزرگ ،نرخ
بهرههایشــان بــه  3درصــد باالتــر از هزینــه

سرمایهای خود بانک چینی که گاه تقریباً چهار
تا شش درصد میرسد ،است .در حالی که نرخ
تسهیالت بانک جهانی به کشورهای کمدرآمد
بهطورمعمــول تنها یک درصد باالتر اســت .و
با توجه بــه اینکه چین خود بــا  16میلیارد دالر
استقراض یکی از بزرگترین وامگیرندگان بانک
جهانی است ،این کشور وام ارزان را از کشورهای
توســعه یافتــه دریافــت کــرده و آن را در قالب
پروژههــای کمربنــد و جاده به کشــورهای دیگر
وام میدهد.
ëëانتخابیممتنع
وامگیرندگان کمدرآمد چین برای پرداخت
واردات و بدهیهــای خود بــه دالر ،یورو و دیگر
ارزهای خارجی مهم وابستهاند .اما اغلب آنان
منابع الزم را برای هر دو کار ندارند .زامبیا یکی از
مشتریان طرح کمربند و جاده که بیش از شش
میلیارد دالر از چین اســتقراض کرده ،به قدری
منابع ارزی دارد که بتواند در ســال پیشرو تنها
دو سوم از پرداختهای خارجی که باید انجام
دهــد را بپــردازد .واردات و پرداخــت بدهی در
ســال آینده تقریباً تمــام ذخایــر ارزی آفریقای
جنوبــی را تمام خواهــد کرد .این کشــورها باید
تعهدات بدهی خود را نکول کنند که بسیار هم
محتمل به نظر میرسد؛ با این کار این کشورها
از بازارهای اعتباری بینالمللی محروم شده و
قادر به اجرای بودجه و کسریهای تجاری برای
مهار کردن پاندمیک نخواهند بود.
اما تنها این کشورها نیستند که متحمل درد
و رنج میشوند .نکول کردن بدهیها حتی اگر
در چند کشــور اتفاق بیفتد ،اما به محض آنکه

ســرمایهگذاران بــه اوراق خزانــهداری ایــاالت
متحــده ،اوراق قرضــه آلمــان ،طــا یــا دیگــر
بهشــتهای امن ســنتی ســرازیر شــوند ،نکول
کــردن بهطور گســتردهای منتشــر خواهد شــد.
همانطــور کــه از اوایــل آوریل ســرمایهگذاران
خارجی تاکنون بیش از 96میلیارد دالر از اقصی
نقــاط بازارهــای نوظهــور خــارج کردهانــد؛ این
حجم از خروج ســرمایه بیشــتر از زمانی اســت
کــه آخریــن بحران مالــی به وقوع پیوســت .در
نتیجه «راند» آفریقای جنوبی و «رئال» برزیل
در ســالجاری تاکنــون  25درصد کاهش یافته
است .خروج بیشتر ســرمایه ارزش این ارزها را
بیش از پیش کاهش خواهد داد و هزینه واردات
کاالهای اساسی را بشدت باال خواهد برد .بهای
مــواد غذایی همین حاال هم در سراســر آفریقا
بسیار افزایش یافته است .سازمان ملل متحد
تخمین میزند کــه قاره آفریقا به  10.6میلیارد
دالر بیشــتر بــرای مراقبتهــای بهداشــتی و
رســیدگی به بیماران مبتال به کرونا نیاز خواهد
داشــت کــه بخــش بیشــتر آن را هزینــ ه تأمین
تجهیــزات پزشــکی خارجــی و داروها تشــکیل
میدهــد .بدین ترتیب خروج بیشــتر ســرمایه
به معنی ســوءتغذیه شدیدتر ،شــیوع سریعتر
بیماری و مهاجرت بیشتر است.
به بیان کوتاه ،اگر کشورهای در حال توسعه
نتواننــد بدهیهــای خــود را بپردازند ،شــرایط
ســامت جهانی و بحــران اقتصــادی وخیمتر
خواهد شــد .چین جایی که پاندمــی از آن آغاز
شــد هم قطعاً ضربه اقتصادی خورده اســت.
امــا ایــن کشــور بــا ســه تریلیــون ذخیــره ارزی

خارجــی و ارزی که در طول بحران ثبات خود را
حفظ کرده موقعیت به مراتب بهتری نســبت
بــه وامگیرندگانــی دارد که دســتخوش طوفان
بحران اقتصادی شــدهاند .این وامگیرندگان با
واحد پولهای در حال ســقوط ،سرمایههای در
حال خروج و تشدید هزینههای بهداشتی اصالً
در موقعیتــی نیســتند که قــادر بــه بازپرداخت
بدهیهای خود به چین باشند.
گرچــه مفســران مدتهاســت کــه طــرح
کمربنــد و جــاده را در ارتباط بــا ملتهای در
حال توسعه به طرح مارشال تشبیه میکنند
امــا ایــن دو طــرح در رویکرد کامــاً با یکدیگر
متفــاوت هســتند .شــاید از نظر تأمیــن مالی
بتــوان گفت که طرح کمربند و جــاده با طرح
مارشــال قابــل مقایســه اســت (کمــک مالی
طــرح مارشــال چیــزی حــدود  145میلیــارد
دالر با نرخ دالر امروزی بود) ،اما مشــابهتها
بههمین جا ختم میشود .کمک مالی طرح
مارشــال همگی هبه بودنــد اما تقریباً تمامی
تأمین مالی کمربند و جاده بدهی اســت .این
بدهی اکنون در شرایطی که کشورهای در حال
توســعه تقــا میکنند تــا از زیر بــار پاندمیک
ویرانگــر بیــرون بیاینــد در حــال بریدن نفس
آنان اســت .در این شــرایط چین باید به جای
افــزودن بــر مشــکالت آنان ســهم خــود را در
بیرون آوردن این کشــورها از بحــران ایفا کند.
پکــن میتواند ایــن کار را با اعالم توقف کامل
بازپرداخــت بدهیهــای کمربنــد و جــاده تــا
حداقل اواسط  2021میالدی آغاز کند.
منبع:فارینافیرز

کاهش تولید اوپک پالس از فردا رسماً آغاز میشود

بازار شکننده نفت در انتظار بهبود

AFP

آغاز حرکت در مدار صعودی

برش

گروه اقتصادی « /آوریل سیاه» بازار نفت
فــردا تمام و مــاه مه  2020میــادی آغاز
میشــود .ماهــی کــه زمان اجــرای تعهد
کاهش تولید  9.7میلیون بشکهای اوپک
پالس است و تولیدکنندگان انتظار دارند
بــا این کاهــش تولیــد در دوماه بــازار را از
بحران نجات دهند .برخی کشــورها چند
روزی اســت کــه توافــق کاهــش تولیــد را
زودتر از موعد مقرر آغاز کردهاند و برخی
دیگــر نیــز از فــردا تعهــد خــود را عملی
میکننــد .قرار اســت که اوپــک پالس به
مدت 2ماه این کاهش  9.7میلیون بشکه
در روز را بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد؛ اما آیا
قیمت نفت دوباره افزایشی خواهد شد؟
ëëآیــا غولهــای نفتــی کاهــش تولیــد را
میپذیرند؟
طبــق توافــق اخیــر کاهــش تولیــد
هــر یــک از اعضــای گــروه اوپــک پــاس
بهمنظور تقویت قیمتها باید تولیدش
را  ۲۳درصــد کاهــش دهنــد ،امــا چنین
کاهــش تولیــد بیســابقهای کــه قــرار
اســت از اول مــاه مــه اجــرا شــود ،در اکثر
کشورهای مشارکتکننده در توافق اوپک
پالس بــدون مشــارکت غولهــای نفتی
ممکن نیســت .در این راســتا ،جمهوری
آذربایجان از کنسرسیومی که در رأس آن
شــرکت  BPقــرار دارد ،درخواســت کرده
است تولید فراســاحلی را کاهش دهند و
قزاقستان با غولهای نفتی برای کاهش
تولید به توافق نزدیک شده است.
بهگــزارش ایســنا بر اســاس گــزارش
رویتــرز ،بههمین دلیل هنــوز پیشبینی
کاهــش دقیــق تولیــد امکانپذیر نیســت
زیرا غولهای نفتی و بسیاری از دولتها
همچنــان ســرگرم مذاکــرات دشــواری
هســتند .این کاهش تولید بــرای هر غول
نفتی ممکن اســت به صدها هزار بشکه
در روز یا معادل  5تا  ۱۰درصد تولیدشان
بــا توجــه بــه فعالیتی کــه در کشــورهای
گــروه اوپــک پــاس دارنــد ،بالــغ شــود.
ایــن شــرکتها در امریــکا و کانــادا هم با
کاهــش تولید مواجه هســتند .جمهوری
آذربایجــان از کنسرســیوم شــرکتهای
نفتی درخواســت کرده اســت تولیدشان
را  ۸۰هــزار بشــکه در روز کاهــش دهد که
به کاهش تولید شــرکت  BPبه میزان ۳۰
هزار بشکه در روز منجر خواهد شد.
یک مقــام بلندپایــه آذری بــه رویترز
گفت :ما پیش از اینکه این شــرکتها در
ســال  ۱۹۹۴وارد کشــورمان شــوند ،هرگــز
چنین اقدامــی نکرده بودیم .مدیرعامل

شــرکت  BPاظهــار کــرده که این شــرکت
همچنین با روســیه که در آنجا  ۲۰درصد
ســهام غول نفتی روســنفت را در اختیار
دارد و بــا آنگــوال و در خاورمیانه ســرگرم
مذاکره است .دولت قزاقستان در آستانه
توافــق بــا اپراتورهــای خارجــی میادیــن
نفتــی کاشــاگان و چنگیــز بــرای کاهــش
تولیدشــان بــه میــزان  ۲۲درصــد از مــاه
مــه اســت .شــرکتهای اکســون موبیل،
شــورون ،توتــال ،انــی و شــل  ۶۰درصد از
تولید قزاقستان را که به  ۱.۷میلیون بشکه
در روز میرسد تولید میکنند و سهم این
کشور برای کاهش تولید  ۳۸۰هزار بشکه
در روز تحــت توافــق اوپک پــاس بدون
مشــارکت غولهــای نفتــی غیرممکــن
خواهد بود .دولت قزاقســتان در دو هفته
گذشــته ســرگرم مذاکره با این شرکتها
بوده اســت .بهگفته هفت منبــع آگاه ،در
نیجریه هم شــل و ســایر غولهای نفتی
با شرکت ملی نفت نیجریه در خصوص
کاهــش تولیــد نفــت در خشــکی و دریــا
توگو هســتند .صادرکنندگان
سرگرم گف 
نیجریه و غرب آفریقا اکنون چارهای بجز
کاهــش صــادرات ندارنــد .شــرکتهای
شــل و توتال باید در  ۲۸۵هزار بشــکه در
روز کاهــش تولید از ســوی عمان ســهیم
شوند در حالی که عراق همچنان سرگرم
مذاکره با غولهای نفتی مانند اکســون و
 BPدر خصوص تقســیم سهمیه کاهش
تولیــد خود به میزان یک میلیون بشــکه
در روز اســت .فراتر از اوپک پالس ،بیش
از  ۶۰۰هــزار بشــکه در روز کاهــش تولیــد
تاکنون در امریکا ۳۰۰ ،هزار بشــکه در روز
در کانادا و  ۲۰۰هزار بشکه در روز در برزیل
اعــام شــده که غولهــای نفتــی حضور
فعالی در این کشورها دارند.
ëëکاهش۱۵درصدیتولیدنفتروسیه
روســیه از جمله متحدان اوپک اســت
که قــول پایبندی بــه توافــق کاهش تولید
اوپــک پــاس را داده اســت .البتــه وزیــر
انــرژی روســیه میگویــد کــه شــرکتهای
روســی تولیدشــان را در راســتای توافــق
اوپک پــاس  ۱۹درصد در ماه مه نســبت
به ســطح تولید فوریه کاهش خواهند داد
و تولیــد نفــت این کشــور امســال حداکثر
 ۱۵درصــد کاهــش خواهــد یافــت کــه
نخســتین کاهــش ســاالنه از ســال ۲۰۰۸
خواهد بود .خبرگزاری اینترفکس روســیه
به نقــل از الکســاندر نواک نوشــت :تولید
نفــت روســیه از رکــورد  ۵۶۰میلیــون تــن
در ســال  ۲۰۱۹به  ۴۸۰تــا  ۵۰۰میلیون تن

در دو روز اخیــر ،قیمــت نفت خام دو شــاخص برنــت و  WTIحرکت در
مــدار صعودی را آغــاز کردند .علت اصلی آن ،کندی روند ذخیرهســازی
نفــت از آنچه انتظار میرفت و آغاز کاهش محدودیتهای اعمالشــده
ناشــی از همهگیــری ویــروس کرونا در برخی کشــورهای اروپایــی و برخی
شــهرهای امریکا و افزایش امید به افزایش تقاضا بود .شاخصها اگرچه
اکنون نشــان دهنده وضعیت دقیق صنایع نفتی در کشــورها نیســتند اما
نشــان دهنده بازگشــت امید به بــازار در جهت بهبــود وضعیتند .الچالن
شــاو ،رئیس تحقیقــات کاالی بانــک ملی اســترالیا در این باره بــه رویترز
گفته اســت« :خبر نسبتاً خوبی است که ذخیرهسازی نفت ایاالت متحده
بهســرعتی کــه فکــر میکردیم در حال تکمیل نیســت ».روز گذشــته و در
زمــان تنظیم ایــن گزارش ،معامالت آتی هر بشــکه نفت خام شــاخص
برنت دریای شمال با بیش از  5درصد افزایش به  21.50دالر و نفت خام
سبک امریکا (شاخص  )WTIبا  16درصد افزایش به  21.50دالر در بشکه
رســیده بــود .اکنون بــازار منتظر کاهش تولیــد اوپک پالس اســت .برخی
تحلیلگران و معاملهگران بازار نفت بر این باورند که هرچند نمیتوان تا
پایان بحران کرونا انتظار بازگشت قیمتهای سابق را داشت اما این طرح
کاهش تولید تا حدودی موجب بهبود بازار نفت خواهد شد .در مقابل نیز
عدهای میگویند که کاهش تولید حدود  ۹.۷میلیون بشــکه در روز توسط
گــروه اوپک پالس در ماههای مه و ژوئن بســیار دیرهنگام و اندک اســت.
بخصــوص که افت فعلی تقاضا حــدود  ۳۰میلیون بشــکه در روز برآورد
شده و سه برابر کاهش تولید توافق شده میان اوپک و متحدانش است.

(معادل  ۹.۶میلیون بشکه در روز) در سال
 ۲۰۲۰کاهــش پیــدا خواهــد کــرد .به گفته
نواک بازار نفت احتماالً در نیمه دوم سال
جاری میالدی کم کم متعادل میشود.
ëëاوکالهامــا بــرای کاهــش تولیــد نفــت
خواستاراعالمشرایطاضطراریشد
عــاوه بــر اوپــک پــاس برخــی
تولیدکنندگان دیگــر نفت خام در جهان
نیز کاهش تولید را شــروع کردهاند .البته
بخــش اعظمــی از ایــن کاهــش تولیــد
اختیاری نبود و به اجبار بوده است .چراکه
نه تولید در قیمتهای فعلی صرف دارد
و نه مشــتری بــرای نفت تولیــدی وجود
دارد .در ایــن راســتا بهگــزارش رویتــرز،
ایالــت اوکالهاما با هــدف کاهش عرضه

نفت تولیدکنندگان بدون لغو اجارهنامه
زمینهایشان،اعالم«شرایطاضطراری»
از ســوی ترامپ را خواســتار شــد .با تمام
آنچه گفته شــد ،نمیتوان انتظار داشت
کــه قیمت نفت مجــدداً بــه قیمتهای
باالی  50دالر در بشــکه بازگــردد .در این
خصوص کریس وافر ،بنیانگذار شــرکت
مشاورهای ماکرو در مسکو میگوید« :من
انتظار نــدارم که قیمت شــاخص برنت
در پاییــز بیش از میانگیــن  30دالر در هر
بشکه شود .زیرا این امر منجر به بازسازی
تولیــد ایــاالت متحــده و بهبــود تقاضــا
خواهد شــد .مــن معتقــدم اوپک پالس
صبورتر خواهد بود تا بهبود تولید ایاالت
متحده را در مسیری آهسته نگه دارد».

