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 پويايي هاي بازار 
ماهه اخير رسيد. يك بشكه نفت    ١١در    سطح  افزايش يافته و به باالترين  ٢٠٢١نفت در هفته دوم  قيمت   -١

فروش رسيد. قيمت نفت    هدالر براي تحويل در ماه فوريه ب   ٥٥.٢١ديروز به    خام برنت در بازار بورس لندن 
دالر فروخته شد. هر دو نسبت به هفته    ٥١.٤٩اينترمدييت در كاشينگ به قيمت هر بشكه  وست تگزاس  

درصد رشد داشتند. يكي از داليل آن اعالم عربستان مبني بر كاهش يك ميليون بشكه اي در روز    ٦قبل  
سوي    اضافه بر كاهش اوپك پالس در ماه هاي فوريه و مارس از طرف اين توليد كننده عمده مي باشد. از

آن طور كه در قبل متصور    ١٩- ديگر پيش بيني ها براي خاتمه يافتن بحران ناشي از شيوع بيماري كوويد 
با اين بحران روبرو هستند. انجام نگرفته و كشورهاي مختلف همچنان  قيمت گاز طبيعي در بازار    بود، 

قيمت گاز طبيعي    فت. هر ميليون بي تي يو بعلت سردتر شدن هوا افزايش يا  دالر  ٢.٧٠هنري هاب تا  
دالر    ٣٥سياي شرقي بطور بي سابقه اي باال رفت. يك محموله در ساحل ژاپن به قيمت  آمايع شده در  

لي و ژاپن نشان دهنده جهت  نقايسه قيمت گاز طبيعي در آمريكاي شماهر ميليون بي تي يو فروخته شد.  
 تواند باشد. ي م ران براي ورود به بازار ال ان جيگيري سرمايه گذاري در اي

 تفسير هفته 

  ٢٠٢٠ماهه اخير صعودي بوده است. در    ٧به گزارش سازمان خواروبار جهاني (فائو) قيمت مواد غذايي در   -٢
درصد بيشتر از سال قبل است. با اين حال قيمت    ٣.١قيمت غذا و محصوالت كشاورزي بصورت متوسط  

 است. ٢٠١١درصد كمتر از    ٢٥اين گونه محصوالت همچنان  

عربستان سعودي در روز سه شنبه اعالم كرد كه توليد خود در ماه هاي فوريه و مارس را به اندازه يك   -٣
علت اين امر را عربستان تقويت قيمت هاي نفت خام در بازار اعالم    ميليون بشكه در روز كاهش مي دهد. 

راهبرد عربستان مي تواند عكس العمل به رفتار چرخه اي توليد نفت، قيمت، و مقدار انبارها باشد.   كرد. 
اما گذشته عربستان نشان مي دهد كه همواره اين كشور مداخله مثبت در بازار نداشته است. مانند جنگ  

ر عربستان باعث مي  . توليد كمت٢٠٢٠توليد بيشتر مابين روسيه و عربستان در ماه هاي ژوئن و ژوئيه  
شود كه سرمايه گذاري در نفت شيل آمريكا نسبت به ماه هاي قبل كمتر نشده و اين يكي از توصيه هاي  

قبل نوشته بوديم كه اوپك پالس تصميم گرفته  در  سياستي آمريكا در دوره ترامپ به عربستان بوده است.  
 كم نمايد.  ٢٠٢٠اهش قبلي مجموعه در سال هزار بشكه از ك   ٥٠٠است كه از ابتداي ماه ژانويه هر ماهه 

در چهارم ژانويه عربستان سعودي، قطر، و بقيه كشورهاي عضو شواي همكاري خليج فارس به  هم چنين 
توافقي نزديك شدند كه شكاف مابين كشورهاي عربستان، امارات، كويت، و مصر با كشور قطر را برطرف  

باز مي گردد كه كشورهاي مزبور روابط ديپلماتيك    ٢٠١٧ه مي سازد. اختالفات قطر با اين چهار كشور ب 
خود را با قطر بسته و مرزهاي هوايي، دريايي، و زميني خود را با ادعاي طرفداري قطر از تروريسم محدود  
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رات  اعالوه بر عربستان، امكردند. در جلسه توافق، داماد ترامپ رئيس جمهور آمريكا نيز حضور داشت.  
به نظر مي رسد كه در آخرين  تمام مرزهاي خود را بر روي اتباع قطر باز مي كند.  امروز    عربي متحده نيز از

روزهاي حضور ترامپ در كاخ سفيد، آمريكا در به كرسي نشاندن توافق ابراهيم و نزديك كردن منافع  
ليد  كشورهاي عربي با اسرائيل تالش خود را ادامه مي دهد. برخي از صاحبنظران معتقدند كه كاهش تو

عربستان حكايت دارد كه عالوه بر رفع مشكالت با   سياسياز يك راهبرد  يك ميليون بشكه اي نفت خام
توسعه    گوشزد مي كند كه  سيگنال ديگر هم در بر دارد: اول به رئيس جمهور جديد آمريكا بايدن  سه،  قطر

بهتر است كه اقتصادي جهان با همكاري با كشورهاي توليد كننده نفت و گاز اتفاق مي   بايدن    افتد و 
كه بودجه سال    ايران نيز چراغ سبزي داده شد به    مسائل حقوق بشر و جنگ در يمن را فراموش كند. دوم

سوم، عليرغم خاموش شدن موتور محرك سياسي ترامپ    آينده با قيمت باالي نفت سهل الوصولتر است.
  تبديل   ه براي حل مشكالت خاورميانهيك واسطبه  و تيم سياست خارجي او، مسكو نمي تواند به راحتي  

  ٢٠١٧از سوي ديگر عادي سازي روابط قطر با چهار كشور عربي مي تواند به زيان ايران نباشد. از    گردد. 
تا امروز ايران سعي كرد كه روابط عقاليي و بر اساس منافع ملي با قطر داشته و از ابراز توقعات و انتظارات  

خالف موضع كشورهاي كوچكي همچون بحرين، ايران در مسائل  اين كه بر    يگربزرگ خودداري نمايد. د
داخلي قطر دخالت نكرده و روابط خود را مانند رويه كشورهاي ديگر به رايزني سياسي و تبادل كاال محدود  

 نمود. تجربه روابط ايران با قطر مي تواند نمونه اي باشد از روابط آتي ايران با ديگر كشورهاي عربي. 

ركورد جديدي را برجاي گذارد. اقتصاد چين در   ٢٠٢١ه چين در مصرف گاز طبيعي در  بنظر مي رسد ك -۴
پيش    ٢٠٢١از سرعت بيشتري برخوردار شده است. در    ١٩- پس از كم شدن پيامدهاي بيماري كوويد 

،  ٢٠٢٠ميليارد متر مكعب برسد. اين مقدار در    ٣٦٠بيني مي شود كه مصرف گاز طبيعي در چين به  
به ايجاد ظرفيت    ٢٠٢٠پااليشگاه هاي خصوصي چين در  ميليارد مترمكعب بود.    ٣١٣،  ٢٠١٩و در    ٣٣٢

ميليون    ١٨٨  چيندر پااليشگاههاي خصوصي    اضافي و فعاليت بيشتر ادامه دادند. در مجموع در اين سال 
فه  ا. يكي  از داليل اين اضاستدرصد بيشتر شده    ٤٢تن نفت خام تصفيه شده كه نسبت به سال قبل  

شكل زير مقدار تقاضا براي  نسبت به سالهاي قبل است.    ٢٠٢٠ال  س در  ارزان شدن قيمت نفت خام    ،توليد 
 گاز طبيعي در چين را نشان مي دهد. 
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قطب شمال براي كشتي هايي كه از اروپا به آسيا و بالعكس بار  اطراف دريايي  هاي مسير ٢٠١٠گرچه از  -۵
در ميانه زمستان كشتي حامل گاز طبيعي مايع شده به نام    بار اين  حمل مي كنند راه اندازي شد، اما  

  كنار درياي بارنتز  در   در شبه جزيره يامال  وتال از ترمينال سابتاكريستوفر دو مارگري، مديرعامل فقيد ت
به سمت بندر داليان حركت نمود. از بندر داليان نيز كشتي ال ان جي بر نيكالس ژوبوف به سمت ترمينال  

ديگر رادر تنگه برينگ مابين روسيه و آالسكا مالقات خواهند كرد.  كيسابتا حركت نموده است. دو كشتي  
ن نوع است و دو شركت  اين اولين تجربه از ايابزارهاي يخ شكن هستند.  و  هر دو كشتي فاقد تاسيسات  

تغييرات اقليمي و گرم شدن كره  زمين تا اين جا به  نواتك و روس اتم از اين ابتكار پشتيباني كرده اند. 
نشان مي دهد    ٢٠١٢شكل زير مسير حركت كشتي اكتشافي را در    نفع روسيه و چين تمام شده است.

ميليون تن بار و در    ٨٠،  ٢٠٢٤ه تا در  روسيه برنامه ريزي كرد  كه در نشريه نيويوركر چاپ شده است.
 ميليون حمل كاال از اين مسير داشته باشد.  ١٣٠، ٢٠٢٥
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اكتشاف  .  مجددا شروع شده استدر جنوب تونس اعتصابات گسترده در مناطق نزديك به معادن فسفات   -۶
سودآور  نق  فسفات  منابع  بخصوصدورافتاد   اطدر  تونس   ه  قفصه  استان  دوره   يبرا   كه  در    ي ها  اقتصاد 

، براي اقتصاد تونس و اشتغال حياتي است.  را به همراه داشت ي درآمد سرشار يو پسااستعمار ياستعمار
، اما  مي كند را ثروتمندتر    هستند   يساحل  ثروتمند   يكه در شهرها  يدرآمد سرشار معادن فسفات، نخبگان

مواجه   ي كشاورز  يها  نيزم  ية بها و تنزل بنآي آلودگ  ، ياقتصادي نينش هيمردمان استان قفصه را به حاش 
منطقه متلومي سازد كارگران  اتحاد  ي برا  را   مبارزات خود   ي .    ي در شورشها  ،يكارگر   ي ها  ه ي استقالل 

اين بار بيكاران، كارگران    .دادند  ادامه  علي  بن  العابدين   زين  ديكتاتور  عليه  ،٢٠١٠در    ي و بهار عرب  ٢٠٠٨
اتحاديه كارگري اعتصاب نشسته خود را    محل  بخش هاي مختلف معدن، و حمل و نقل عمومي در برابر 

  براي برابر متوسط كل تونس مي باشد.    درصد است كه دو  ٣٥نرخ بيكاري در اين استان    شروع كردند.
  تونس   سياسي  نظام  جوهر   با   تنگاتنگي  ارتباط  محيطي  زيست   مشكالت   و   اقتصادي   نشيني   حاشيه   كارگران 

  همدستي   و   قدرت  و  پول   تمركز   اقتدارگرايي،   كاراكترهاي  شامل   تونس  سياسي  سيستم .  ه و داردداشت
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هم اكنون توليد  . است اروپا گذاري سرمايه بانك و  پول المللي بين صندوق مانند  المللي بين نهاي سازما
 است. ٢٠١٠فسفات نصف توليد تا قبل از  

 


