
   و تصادف يخردی ب یپوشاننفت؛ هم  متیداستان ق
 1398اسفند  28روزنامه شرق،  

 عباس ملکی
بی خردي زمان و مکان نمی شناسد، بی  "می گوید که  عصر بی خردي خانم باربارا تاکمن در اثر جاودانه خود 

. مشخص  "دهد   می   بدان  معین  شکلی   خاص   مکان  هر   و  زمان   هر   عادات   و  عقاید   اگرچه  ،زمان و جهان شمول است
چرخه حیات نشان می دهد   .یز رو به کهولت و پیر شدن و یا افزایش انتروپی داردچاست که در این جهان همه 

ه بلوغ می رسند و بعد  ، باز مرحله تاسیس رشد می کنند پس که انسانها، گروه ها، بنگاه ها و نظام هاي سیاسی 
گر نباید از عنصر اتفاق و تصادف نیز گذشت. گرچه در  به تدریج کاهش می یابند و تمام می شوند. از طرف دی

ارزیابی می شود، اما بدلیل آن که اکثرا موضوع  به مقدار کم پدیده  چند  همزمانِ دنیاي احتمال، وقوع تصادفی 
حاال در این روزها ما با   مورد احتمال مهم و یا از نظر مقداري بزرگ است، این وضعیت نیز در نظر گرفته می شود.

پوشانی این دو مفهوم با یکدیگر در مورد قیمت نفت دست بگریبان هستیم. همین جا بگویم که قیمت نفت  هم 
خام در هر مقطع مشخص کننده وضعیت عمومی جهان در گذشته، حال، و آینده آن دوره است. روند افزایشی یا  

تک کشورها می دهد و به   کاهشی قیمت نفت نشان از رشد اقتصاد جهانی و وضعیت تولید ناخالص داخلی تک 
این دو   ز یمت نفت نشان دهنده آن است یکی الحاظ سیاسی نیز تقارن درگیریها و جنگ ها با تغییر و تحول در ق

یعنی قیمت نفت و بحران هاي همه گیر مسبب دیگریست. از  یک سو بی خردي تصمیم گیران کشورهاي تولید  
می در روز جمعه دو هفته گذشته مقدار عرضه در بازار نفت را به  کننده نفت کار را بجایی کشاند که با بی تصمی

در دو سال  . بکشانند تاکنون  1987حد خود در یک روز از  ین ترین یرا به پااندازه اي زیاد کنند که قیمت نفت 
کردند روسیه و چند کشور دیگر که عضو سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) نیستند، اظهار تمایل    گذشته

  در اندازه   تقریباک  که براي ممانعت از کم شدن قیمت نفت با اوپک همکاري نمایند. در گذشته کشورهاي درون اوپ
یکدیگر بودند. ایران همیشه از ابتداي تاسیس این سازمان در صف بازها قرار داشت. یعنی به قیمت هاي پایین  

اق در دبیرخانه اوپک در گذشته نفوذ قابل توجهی  معترض بوده و سهمیه هاي غیرمنصفانه را نمی پذیرف. عر
داشت. ونزوئال از موسسین اوپک بود. اما حاال هر کدام از این کشورها درگیر بحران خاص خود هستند. عربستان  

  ، 2020از اجالس وزراي اوپک در مارس    از سوي اوپک به عهده گرفت. پیش سعودي به تدریج رهبري مذاکرات را  
  یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید در جلسه پیشِ موضوعِ  سی در درون اوپک پیشنهاد داد  یک کمیته کارشنا

رو مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پس از آن منابعی اعالم کردند که در این جلسه صحبت از یک و نیم میلیون  
ان و روسیه بر سر کاهش  کرد که عربستمی   ت قویت بشکه کاهش تولید خواهد بود که افزایش این رقم این گمان را  

اند. اما با آغاز جلسات مشخص شد این گمان نادرست بوده است. در حالی که اوپک پیشنهاد  تولید به توافق رسیده 
کرد، روسیه اعالم کرد با این پیشنهاد مخالف است و تنها  کاهش یک و نیم میلیون بشکه دیگر در روز را مطرح می 

ید فعلی است. این اختالف نظر بین روسیه و عربستان باعث شد قرارداد کاهش  حاضر به تمدید قرارداد کاهش تول
تولید که تا پایان ماه مارس اعتبار دارد تمدید نشود و پس از آن، کشورها به هر میزان که تمایل دارند نفت تولید  

ن کاهش روزانه پس  کاهش یافت که بیشتری  9.4مارس، %  6کنند. در پی این اتفاقات، قیمت نفت برنت روز جمعه،  



بود. با آغاز جنگ نفتی بین عربستان و روسیه، عربستان قیمت نفت خود را به شدت کاهش داد   2008از دسامبر 
قیمت نفت برنت در نخستین روز هفته   ر نظر گرفت. این اقدام باعث شد و تخفیف زیادي براي مشتریان خود د

ن سقوط شدید، قیمت نفت اندکی افزایش داشت اما با اعالم  دالر سقوط کند. پس از ای 35دوم ماه مارس به زیر 
میلیون بشکه مجدداً قیمت نفت کاهش یافت. به نظر    12.3روزانه  ل تا  عربستان مبنی بر افزایش تولید در ماه آوری

  ، تر آوردن قیمت نفت باشد تا روسیه را متقاعد به همکاري کند. در مقابل رسد عربستان به دنبال هرچه پایین می 
هاي پایین نفت آسیب کمی خواهد دید و آمادگی خود براي قیمت پایین  روسیه اعالم کرده است در برابر قیمت 

قیمت نفت    ها معتقدند کارشناسان نفتی مشخص شد که اکثر آن   رویترز از   در نظر سنجی نفت را اعالم کرده است.  
کندگان نفت حداقل نیمی از درآمد خود را تا این  یعنی تولید دالر هر بشکه باقی خواهد ماند.    30برنت در کریدور  

دالر هر بشکه، و   34.87حدود  2020قیمت نفت برنت در سه ماهه دوم  تر،بصورت دقیق جا از دست داده اند. 
دالر پیش بینی می شود.   42دالر و براي کل سال  44.08و براي سه ماهه چهارم  39.05براي سه ماهه سوم، 

دالر   60.63بصورت متوسط  2020حاکی از آن بود که قیمت نفت برنت در کل سال  پیش بینی ها در فوریه 
م که افزایش عرضه در چنین روزهایی نشان از بی خردي تصمیم گیران برخی از  ی نتیجه می گیر خواهد بود. 

 کشورها خصوصا عربستان سعودي  و امارات عربی متحده دارد. 
میلیون بشکه در روز در ماه فوریه کمتر شد. دلیل آن   4به گزارش ریستاد تقاضاي نفت در حدود  ،از طرف دیگر

در چین و بدنبال آن کم تر   19شیوع بیماري کووید یکی از آن اتفاقات  ت که در این چند ماه افتاد. اتفاقاتی اس 
ي فوریه فروشگاه هاي اپل در سراسر  عنوان مثال از ابتداه . ببود شدن تقاضا براي خرید محصول در بازار چین

چین تعطیل شدند. انتقال بیماري به دیگر کشورها موجب کاهش فعالیت هاي اقتصادي و نتیجتا کاهش تقاضا  
در سیاست گذاري مالی    ،. از طرف دیگربه نفت خام و گاز وابسته هستند که    اي شد براي مصرف حامل هاي انرژي

اي نفت و گاز از سرمایه گذاري هاي آتی براي توسعه بیشتر حوزه هاي  تغییراتی صورت گرفت. اکثر شرکت ه
اعالم کرد که در بازار سهام نیویورك شرکت ها   500پیص سهام اس خشا انرژي هاي فسیلی خودداري کردند.

درصد   50آمریکا بخش انرژي  . به این ترتیب، شاخصند تریلیون دالر از ارزش خود را از دست داده ا 5بیش از 
ساله  سود ده نرخ ها داشته است. هفته آن پایین آمده و عملکرد بدتري نسبت به سایر بخش  52نسبت به اوج 

با شکست مذاکرات  همچنین  ترین حد خود رسید.داري آمریکا یک بار دیگر در روز دوشنبه به پایینخزانه
سهام در   آورد، بازارنفت را بیش از این پایین میتولیدکنندگان نفت در وین و آغاز یک جنگ قیمت که ارزش 

ارزش سهام آرامکوي عربستان براي اولین بار به کمتر از عرضه اولیه آن در بورس رسید.   خاورمیانه سقوط کرد.
ریالی که   32ریال عربستان معامله شد یعنی کمتر از  31.7درصد در ریاض سقوط کرد و  3.9سهام این شرکت 

میلیارد دالر به بازارهاي   700مآال دولت آمریکا تعهد کرد که . آن در ماه دسامبر فروخته شده بوددر عرضه اولیه 
تقریبا به صفر رساند تا بتواند نهادهاي پولی را به سرمایه گذاري بیشتر    را مالی تزریق نماید. فدرال رزرو نرخ بهره

ه وقوع چنین اتفاقاتی مانند شیوع بیماري  م کی نتیجه می گیردر بخش هاي تولیدي و خدماتی تشویق نماید. 
در سراسر دنیا تقاضاي بازار به این ماده حیاتی را کم و کمتر کند. هم پوشانی بی خردي و وضعیت   19کووید 

 هاي تصادفی در بازار نفت خام، تولید کنندگان نفت را به چنین روزگاري انداخته است.



اثر    جایزه  اده سیاه با ایران چه رابطه اي دارد، بهتر است نگاهی به کتاباگر بخواهیم بدانیم که این م  ،در این میان
دانیل یرگین انداخته شود. صدها سال قبل این ماده در جوي هاي بادکوبه روان بود و از آن بعنوان نفت چراغ در  

چاه در منطقه تمبی   است. اما از ابتداي کشف منابع نفتی در خاورمیانه و حفر اولین  شده  یاد اشعار فارسی زبانان 
ت گذاري و سیاست یموط به فنآوري، اکتشاف، استخراج، انتقال، پاالیش، قبمسجد سلیمان، همواره در تحوالت مر

گذاري کشورها و شرکت ها، بازیگري به نام ایران وجود داشته است. اما این بار در اجالس وزاري نفتی کشورهاي  
وزیر  در خبر ارسالی توسط یورونیوز بر تصمیم گیري ها تاثیر داشتیم؟ اوپک و غیراوپک ما چه کردیم؟ چه مقدار 

انگلیسی می گوید که قرار است   به زبانمصاحبه می کند.   بلومبرگنفت ایران در حین رفتن به جلسه با خبرنگار 
هزار بشکه در روز از تولید نفت خام اوپک کم شود. خبرنگار به انگیسی می پرسد چقدر ایران باید از مقدار   500

 . "دیگه چیزي نمونده که کم کنیم" تولید خود کم کند. وزیر نفت این بار به فارسی جواب می دهد که 
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