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4انرژی

افزایش قیمت نفت برای شکستن مرز ۶۰ دالر

قیمت نفت روز پنج شنبه با خوش بینی بازار به دستاوردهای مثبت مذاکرات 
در نشست سران گروه جی ۲۰ و بهبود دورنمای اقتصاد جهانی و تقاضا، 

اندکی افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۳۸ سنت یا 
۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۵۰.۶۷ دالر در هر بشکه رسید. نفت آمریکا روز گذشته 
۲.۵ درصد سقوط کرده و به ۵۰.۲۹ دالر رسیده بود که پایین ترین قیمت از اکتبر 

سال ۲۰۱۷ بود.
بهای معامالت آتی نفت برنت با ۲۷ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش، به ۵۹.۰۳ دالر 
در هر بشکه رسید. نفت برنت روز چهارشنبه ۲.۴ درصد کاهش قیمت داشت و در 
۵۸.۷۸ دالر در هر بشکه بسته شده بود. هر دو شاخص قیمت در اوایل معامالت بازار 

آسیا بیش از یک درصد صعود کرده بودند.
مایکل مک کارتی - استراتژیست ارشد در شرکت سی ام سی مارکتس در این باره 
اظهار کرد: ما شاهد افزایش عظیم عرضه و زیر سوال رفتن دورنمای تقاضا بوده ایم. با 
این حال در عرصه مسائل تجارت جهانی ممکن است تحوالتی در دیدار گروه جی ۲۰ 
که روز جمعه آغاز می شود، روی دهد. تصور می کنم پیش از این رویدادها که ممکن 

است روی تقاضا تاثیر مثبتی داشته باشند، تحرکات جدیدی در بازار انجام بگیرد.
سرمایه گذاران در بازارهای کاال منتظر دیدار سران گروه جی ۲۰ در روزهای ۳۰ 
نوامبر و اول دسامبر هستند و جنگ تجاری آمریکا و چین موضوع اصلی این نشست 

خواهد بود.
لری کودالو - مشاور اقتصادی کاخ سفید، اظهار کرده که اگر دیدار میان میان 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رییس جمهور چین در حاشیه 
نشست سران گروه جی ۲۰ در آرژانتین دستاوردی نداشته باشد، ترامپ آماده افزایش 

تعرفه ها روی واردات کاالهای چینی است.
از سوی دیگر، رییس جمهور چین روز چهارشنبه اعالم کرد که چین دسترسی 
سرمایه گذاران خارجی به بازار این کشور را گسترش خواهد داد و اقدامات بیشتری 
برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی انجام خواهد داد. در این بین، رشد عرضه مانع 

از افزایش قیمت های نفت شده است.
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه، نشان داد ذخایر نفت این 
کشور در هفته منتهی به ۲۳ نوامبر، ۳.۶ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۵۰ میلیون 

بشکه رسید که فراتر از حد انتظارات بود.
ویلیام اوالگلین، تحلیلگر سرمایه گذاری در شرکت ریوکین سکیوریتیز اظهار کرد: 
وست تگزاس اینترمدیت اکنون حدود ۵۰ دالر در هر بشکه معامله می شود که آخرین 
بار بیش از یک سال قبل چنین قیمتی داشت زیرا وضعیت مازاد عرضه خود را به 

شکل دهمین افزایش هفتگی متوالی ذخایر نفت آمریکا نشان داده است.
نمایندگان اوپک اوایل نوامبر به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش ششم دسامبر 
برای مذاکره درباره سیاست تولید نفت و بررسی کاهش تولید به میزان یک تا ۱.۴ 

میلیون بشکه در روز در مقر این گروه در وین اتریش دیدار خواهند کرد.

فهمی:

بارندگی های اخیر نشانه سال آبی پربار نیست

معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: علی رغم این که 
پاییز امسال شاهد افزایش بارندگی ها در ایران هستیم، اما به دلیل این که 
خشکسالی ایران از ۱۵ سال پیش نهادینه شده، نمی توان به بهبود وضعیت 

خشکسالی امید داشت.
هدایت فهمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که افزایش بارندگی در پاییز یک 
سال، به معنای سال آبی پربار نیست، اظهار کرد: ممکن است در زمستان و بهار شاهد 

کمبود بارندگی ها در ایران باشیم.
وی افزود: در برخی از سال های  گذشته نیز چنین شرایطی اتفاق افتاده، اما 
به طور کلی باید گفت که به فرض این که امسال سال پربارانی باشد، باز هم نمی توان 
خشکسالی های ۱۵ ساله ایران را که حتی در برخی موارد این مساله از ۱۵ سال نیز 

بیش تر قدمت دارد را جبران کرد.
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با بیان این که افزایش رطوبت 
خاک و حل کسری مخازن آب های زیرزمینی موضوعی است که باید با تدبیر و 
اقدام همگانی جبران شود و نمی توان تنها با یک سال پرباران نسبت به حل این 

مساله امید داشت.
به گفته فهمی با توجه به این که ۸۵ درصد ایران در یک منطقه خشک واقع شده 
است، باید شرایطی ایجاد شود که بتوان با این مناطق خشک و نیمه خشک سازگار 
شد که در این بین بهترین راه حل مدیریت، تقاضا و مصرف است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با تاکید بر این  مساله که در ایران در تمام بخش های مصرفی بیش از حد 
نرمال جهانی مصرف صورت می گیرد، تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا 

صرفه جویی در مصرف الگوی تمام مردم باشد.
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو افزود: این مساله به معنای 
عدم مصرف آب نیست، بلکه تنها انتظار وزارت نیرو این است تا مصرف مشترکان 

بهینه شود، چراکه تنها از این طریق می توان مشکل آب را در کشور برطرف کرد.
فهمی یکی  دیگر از راهکارهای حل خشکسالی را استفاده از پساب عنوان و اظهار 
کرد: استفاده از دستگاه های کاهنده مصرف و هم چنین راهکارهای کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت وزارت نیرو می تواند برای این مساله راهگشا باشد.
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: هیچ دولتی به 
تنهایی قادر به مدیریت آب نیست مگر آن که مردم به عنوان اصل طالیی، در این 

حوزه مشارکت ویژه ای داشته باشند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز چندی پیش اعالم کرد که با توجه به خشکسالی 
سال های گذشته و از دست رفتن رطوبت مناسب خاک، افزایش بارندگی های اخیر 

موجب ایجاد روان آب و حل مشکل خشکسالی نمی شود.

بعد از اعالم عربستان برای تولید کاهش نفتاخبار

عربستان دور از چشم آمریکا چه می کند؟
دو هفته نیست که عربستان اعالم کرده قصد دارد میزان 
تولید نفت خود را برای متعادل کردن قیمت جهانی ۵۰۰ 
هزار بشکه کاهش دهد که آخرین آمار ارائه شده از تولید 
نفت این کشور حاکی است تولید عربستان رکورد زده و به 

بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.
به گزارش ایسنا، دست درازی های ترامپ در بازار نفت با تحریم 
نفت ایران، این بازار را به التهاب دچار کرد و نمودار قیمت بازار 
نفت که تا چندی پیش سر به فلک کشیده بود، در روزهای اخیر 
یکی از کم ترین نرخ های خود را تجربه می کند. اتفاقی که قطعا 
به مذاق کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت از جمله عربستان 
نفت،  از کاهش قیمت  را  زیرا بیش ترین ضرر  خوش نمی آید، 
بزرگ ترین تولیدکنندگان که بودجه خود را از این طریق تامین 
می کنند، متحمل می شوند. این اتفاق باعث شد تا اعضای اوپک 
بار دیگر تصمیم به کاهش تولید بگیرند و سعودی ها که سردمدار 
این پیشنهاد بودند، چندی پیش اعالم کردند قصد دارند در ماه 
دسامبر روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام، کمتر نسبت به ماه نوامبر 
به مشتریان عرضه کنند. عربستانی که امسال در پی فشارهای 
رئیس جمهوری آمریکا، روزانه حدود یک میلیون بشکه به تولید 
خود افزود است. زمانی که این خبر از سوی عربستان اعالم شد، 

تولید این کشور حدود ۱۰ میلیون و ۷۰ هزار بشکه بود.
بعد از این که عربستان سیاست کاهش تولید خود را برمال کرد، 
رییس جمهور آمریکا به این موضوع واکنش نشان داد و در توییتر 
نوشت:  امیدوار است اوپک تولید نفت خود را محدود نکند و 

قیمت ها بر مبنای عرضه، باید بسیار پایین تر باشد.
از سوی  تولید  از خبر کاهش  از سوی دیگر هنوز دو هفته 
عربستان نگذشته است که یک منبع صنعتی اعالم کرد تولید نفت 
عربستان در ماه نوامبر امسال به حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تا 
۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. البته این خبر 
درحالی منتشر شده که به نظر می رسد اوپک و عربستان سعودی 
در تدارک کاهش تولید نفت خود هستند اما تالش خواهند کرد 
برای اجتناب از خشمگین کردن رییس جمهور آمریکا، میزان این 

کاهش را پنهان کند.
شاید یکی از دالیل این موضوع این باشد که با وجود این که 
سازمان سیا به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان، دستور 
قتل خاشقجی را صادر کرده است اما رییس جمهور آمریکا هفته 
گذشته در بیانیه ای اعالم کرد که به دلیل تالش های عربستان 
سعودی برای افزایش تولید نفت، پیش از آغاز تحریم ها علیه 
صادرات نفت ایران، قصد ندارد عربستان سعودی را در واکنش به 

قتل خاشقجی هدف تحریم بیش تری قرار دهد.
در اوپک چه خبر است؟

بازی سیاسی عربستان و آمریکا درحالی طی شش ماه گذشته 
روز به روز شدیدتر می شود که  اعضای اوپک در نشست ۱۷۱ خود 

در دسامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند برای کمک به ثبات بازار و بهبود 
قیمت نفت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید خود 
بکاهند و در کنار آن ها کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه متعهد 

شدند در مجموع روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش تولید دهند.
طی این دو سال تقریبا همه اعضای اوپک به این تصمیم پایبند 
بودند، به طوری که در تیرماه این پایبندی به ۱۵۰ درصد رسید 
و اعضا تصمیم گرفتند با افزایش تولید یک میلیون بشکه ای آن 
را به صد در صد کاهش دهند. درحال حاضر که قیمت ها سقوط 
کرده، برخی منابع از مذاکرات درباره گزینه کاهش تولید روزانه 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام ازسوی کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپک خبردادند. اگرچه روسیه احتماال در این کاهش 
باالی عرضه مشارکت نمی کند. اطالعات منابع آگاه حاکی از آن 
است که اوپک قصد دارد کاهش ۱.۴ میلیون بشکه در روز تولید 
نفت را اعالم کند اما از این کاهش به عنوان پایبندی به سهمیه 

تولید پیمان سال ۲۰۱۶ یاد خواهد کرد.
عربستان با دست پس می زند با پا پیش می کشد

به نظر می رسد عربستان در دو راهی کاهش تولید برای افزایش 
ترامپ  همراهی  حفظ  و  تولید  میزان  داشتن  نگه  و  قیمت ها 

سرگردان مانده است. عربستان سعودی به نفت حدود ۸۰ دالر 
برای متوازن کردن بودجه خود نیاز دارد. جدیدترین استراتژی 
ریاض، کاهش بی سروصدای تولید است که شامل بازگشت به 
سهمیه توافق کاهش تولید اوپک پالس و نرخ پایبندی ۱۰۰ 
درصدی به توافق تولید است. به دلیل این که عربستان سعودی 
اکنون حدود یک میلیون بشکه در روز بیش از حد نفت تولید 
می کند، بازگشت به هدف تولید قبلی به معنای کاهش قابل توجه 

یک میلیون بشکه در روز از میزان تولید است.
عربستان می داند باید بها بدهد

در این راستا، سید مهدی حسینی - کارشناس ارشد حوزه 
انرژی - با تاکید بر این که این موضوع که عربستان جای ایران 
را در بازار جهانی نفت بگیرد، از اهمیت زیادی برای این کشور 
برخوردار است، به ایسنا توضیح داد: به همین دلیل عربستان تا 
جایی که قادر باشد، تولید خواهد کرد. از طرف دیگر بر سر مساله 
خاشقچی با آمریکا دچار مشکل شده است و ظاهرا قصد دارد به 
آمریکا بفهماند که می خواهد تولید خود را کاهش دهد. بنابراین در 
اجالس نظارتی اوپک اعالم کرد که یک میلیون بشکه باید از بازار 

حذف شود و قصد دارد ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دهد.

به گفته وی، آمریکا خواهان یک حد نرمالی برای قیمت هاست 
که قیمت های داخلی بازار آمریکا افزایش نیابد و آمریکا مشکل 
سیاسی پیدا نکند، از طرفی نمی خواهد قیمت ها کاهش پیدا کند 

زیرا تولید نفت در آمریکا گران است.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با اشاره به مازاد عرضه در بازار، 
اظهار کرد: اضافه عرضه در بازار ناشی از افزایش تولید  عربستان، 
آمریکا، روسیه، عراق، و امارات و کویت است. اما بیش ترین سهم 
متعلق به برداشت آمریکا از ذخایر  استراتژیک خود است. عربستان  
بر سر مساله خاشقچی با آمریکا درگیر است و در این شرایط ایران 
شانس پیدا می کند در بازار باشد. از طرف دیگر هم با ایران درگیر 
است. باید دید کدام برای عربستان اهمیت بیش تری دارد. به نظر 
من این که ایران را از بازار بیرون کند، اهمیت بیشتری دارد. با 
این حال موضع گیری های ترامپ درباره خاشقچی با واکنش های 
بسیاری از سوی جمهوری خواهان و دموکرات ها مواجه شده است.
حسینی در پایان تاکید کرد: عربستان می داند که باید بهایی 
بدهد و برای عربستان بهتر است که دشمنی با ایران را اجرایی 
کند که افزایش تولید بوده و در حال حاضر هم بیش از توان خود 

درحال افزایش است.

ممنوعیت کامل توزیع افزودنی ها در جایگاه های سوخت
معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ممنوعیت کامل توزیع افزودنی ها در جایگاه های سوخت خبر داد و گفت: وزارت نفت، نه در توزیع افزودنی های سوخت نقش دارد و نه موافق آن است. به گزارش ایسنا، بررسی منع 

توزیع افزودنی های سوخت در جایگاه های سوخت در سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست برگزار شد، در دستور کار قرار گرفت. اکبری - معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - 
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در آستانه دیدار میان والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در نشست گروه جی ۲۰، مقامات انرژی 

روسیه از کاهش تولید نفت این کشور در ماه نوامبر خبر دادند.
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک - وزیر انرژی روسیه به بلومبرگ گفت: شرکت های 
نفت روسی در ماه نوامبر، ۴۰ هزار بشکه در روز کمتر نسبت به ماه اکتبر تولید کردند. 
تولید نفت روسیه در اکتبر به بیش از ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده بود که 
باالترین رکورد از زمان فروپاشی جماهیر شوروی بود. به نظر می رسد روسیه تمایلی 
ندارد تولیدش را کاهش بیش تری دهد و هفته آینده درباره این موضوع با متحدان 

اوپک خود گفت و گو خواهد کرد.
با کاهش بیش از ۳۰ درصدی بهای نفت برنت از اوایل اکتبر تاکنون، عربستان 
سعودی کاهش تولید هماهنگ تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک را پیشنهاد کرده 
است. اکثر تحلیلگران و معامله گران انتظار دارند این موضوع در نشست آینده اوپک 
تصویب شود اما مشارکت روسیه قطعی نیست. مذاکرات میان پوتین و بن سلمان 

در حاشیه دیدار سران گروه جی ۲۰ در آرژانتین ممکن است این دو قدرت نفتی را 
به هم نزدیک تر کند.

اگر شرکت های نفت روسیه به همین روند تا پایان نوامبر به تولید ادامه دهند، 
تولید نفت این کشور برای نخستین بار از ژانویه، کاهش ماهانه خواهد داشت. با این 
حال لزوما به معنای این نخواهد بود که روسیه آماده بازگشت به کاهش تولید است.

به گفته تحلیلگران، به نظر می رسد این کاهش تولید به دلیل عوامل فصلی بوده 
و ارتباطی به اقدامات اولیه برای کاهش تولید پیش از مذاکرات گروه اوپک پالس 

نداشته است.
نگه  پایین  برای  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد  مکرر  درخواست های 
داشتن قیمت نفت پس از حمایت کاخ سفید از بن سلمان در رسوایی قتل 
جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد ریاض، اوضاع را برای عربستان سعودی پیچیده 
کرده است. هفته جاری اعالم شد این کشور باالی ۱۱ میلیون بشکه در روز 

نفت تولید می کند.

از ارزش  افت شدید قیمت نفت که یک تریلیون دالر 
بزرگی  تولیدکنندگانی  درآمد  به  کاسته،  انرژی  سهام 
مانند عربستان سعودی، روسیه، نیجریه و آنگوال ضرر 

خواهد زد.
به گزارش ایسنا، جهان با ابهامات کم سابقه ای در بازارهای نفت 
روبروست با این حال تنها اعضای اوپک نیستند که از این اتفاق 
ضربه خورده اند. حتی کشورهایی که در برابر نوسان قیمت نفت 
آسیب پذیری کمتری دارند مانند مالزی و کانادا نیز نسبت به حد 
معمول آسیب پذیری بیشتری نسبت به ریزش قیمت نفت پیدا 

کرده اند که ناشی از سیاست گذاری ضعیف است.
ضرر سنگین

تا اوایل اکتبر نفت برنت حدود ۸۶ دالر در هر بشکه معامله 
می شد و حتی بسیاری از ناظران بازار صعود قیمت ها به ۱۰۰ دالر 
را پیش بینی می کردند. اما از آن زمان قیمت نفت ریزش سنگین 
بی سابقه ای را تجربه کرد که تحت تاثیر دورنمای اشباع عرضه و 

تقاضای کمتر بود. نفت پس از ثبت بزرگترین کاهش قیمت یک 
روزه در سه سال اخیر، اکنون تقریبا نصف قیمت دو ماه پیش 

خود ارزش دارد.
کاهش پیش بینی شده عرضه به دلیل تحریم های آمریکا علیه 
ایران با معافیت لحظه آخری که دولت ترامپ به هشت خریدار 
بزرگ نفت ایران از جمله چین و هند داد، تحقق نیافت. اما فراوانی 
عرضه ممکن است تنها عامل ۱۵ درصد از افت اخیر قیمت ها باشد 
و علت عمده افت تقاضا به دلیل کندی رشد اقتصادها بوده است.

اوپک تحت فشار است
صنعت نفت با این امید که اوپک در دیدار ششم دسامبر خود 
را  نفس خود  اقدام خواهد کرد،  نفت  قیمت های  تثبیت  برای 
حبس کرده است. آنچه که بیشتر از مازاد عرضه که اوپک کنترلی 
روی آن ندارد، نگران کننده است مسئله افت تقاضاست. برآورد 
شده که اوپک تنها مسئول ۱۵ درصد از افزایش جهانی تولید 
نفت در فاصله اکتبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ است. در حالی که 

بسیاری از اعضای بزرگ اوپک در خصوص هزینه سر به سر تولید 
مشکل دارند، عربستان سعودی به قیمت ۷۰ دالر برای متوازن 
کردن حسابهایش نیاز دارد. اعضای کوچکتر اوپک آسیب پذیری 
بیشتری دارند و به عنوان نمونه نیجریه و آنگوال برای بیش از ۸۰ 

درصد درآمدشان به صادرات نفت وابسته هستند.
 بازارهای نوظهور دیگر در معرض تهدیدند

عجیب نیست که بازارهای نوظهور که تولید ناخالص داخلی آنها 
به نفت بستگی دارد، از افت شدید قیمت ها آسیب خواهند دید. 
موضوعی که چندان مورد بررسی قرار نگرفته اما نگران کننده 
است، کشورهایی هستند که به دلیل سیاست هایشان در برابر افت 

قیمت نفت آسیب پذیر مانده اند.
به عنوان نمونه، مالزی پس از سال ها کاهش وابستگی به نفت، 
به دلیل تصمیمات سیاستی ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور، 
از ریزش اخیر قیمت نفت در معرض آسیب قرار گرفته است. از 
زمانی که این سیاستمدار ۹۳ ساله در ماه مه دوباره به قدرت 
رسید و معلوم شد وی همان سیاست های اقتصادی جنجالی که 
در اولین دوره نخست وزیر خود در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ داشت 
را دنبال خواهد کرد کواالالمپور سه میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خارجی را از دست داد.
ماهاتیر با حذف مالیات کاالها و خدمات که حدود ۲۰ درصد 
از درآمد دولت را تشکیل می دهد این نگرانی ها را برطرف نکرده 
است. مقامات دارایی مالزی نسبت به حذف این مالیات که دولت 
پیشین برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد مالزی اجرا 

کرده بود، هشدار داده اند.
بودجه ۲۰۱۹ ماهاتیر روی درآمد نفتی برای جبران کاهش 
مالیات حساب کرده بود اما متاسفانه در این برنامه روی سود سهام 
غول نفت و گاز پتروناس حساب کرده بود. در نتیجه زمانی که 
قیمت نفت برنت ریزش کرد، دورنمای اعتبار مالی پتروناس از 

سوی موسسه مودیز تنزل یافت.
مشکالت زیرساختی کانادا

اما نخست وزیر مالزی تنها دولتمردی نیست که سیاست های 
نادرست وی کشورش را در معرض آسیب ناشی از نوسانات بازار 
نفت قرار داده است. سالهاست محدودیت هایی در آلبرتا ایجاد 

شده زیرا از ماسه نفتی آتاباسکا نفت بیشتر از ظرفیت خطوط لوله 
موجود استخراج می شود و دولت لیبرال جاستین ترودو، نخست 

وزیر کانادا نتوانسته به این مسئله رسیدگی کند.
ترودو دست به ریسک زد تا خط لوله نورترن گیت وی را به نفع 
پروژه ترانس مونتین که میزان ارسال محموله های نفتی از آلبرتا را 
سه برابر می کند لغو کند. این اقدام نخست وزیر کانادا در اوت پس 
زده شد و دادگاه فدرال تجدیدنظر کانادا ساخت ترانس مونتین را 
بلوکه کرد. با کنار گذاشته شدن پروژه های کی استون ایکس ال و 
انرژی ایست، ترودو با انتقاد فزاینده و بحران شدید در استان نفت 

خیز کانادا مواجه شده است.
ناتوانی اوتاوا برای تکمیل یک پروژه خط لوله به معنای آن 
است که کانادا نفت فراوانی دارد که امکان انتقال آن وجود ندارد. 
در نتیجه تولیدکنندگان کانادایی نفت خود را با تخفیف باالیی 
می فروشند. این امر با ریزش قیمت های جهانی مسئله ساز شده 
است. نفت کانادا اخیرا به ۱۳.۴۶ دالر در هر بشکه رسیده که 

ارزانترین نفت جهان است.
اختالف قیمت میان نفت کانادا و نفت جهانی به معنای آن است 
که آلبرتا ۱۰۰ میلیون دالر در روز درآمد نفتی از دست می دهد و 
این ضرر سنگین نه تنها مانع سرمایه گذاری آتی می شود بلکه کل 
اقتصاد کانادا را به مخاطره می اندازد. تحت سیستم اشتراک درآمد 
کانادا، اوتاوا در ۲۲ میلیارد دالر از درآمد آلبرتای نفت خیز برای 

توزیع به استانهای کم درآمد سهیم است.
خزانه کانادا با کاهش قیمت های جهانی نفت با روند نگران 
کننده ای رو به کاهش است و هیچ پایانی بر این وضعیت خطیر 
دیده نمی شود. با ادامه روند رشد تولید نفت شیل آمریکا، ادامه 
اشباع عرضه، قیمت نفت را همچنان برای مدتی سرکوب خواهد 

کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بهبود قابل توجه قیمت نفت از 
آخرین باری که در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد، به تولیدکنندگان در 
داخل و خارج از اوپک اجازه داد نفس راحتی بکشند. به کشورهایی 
مانند مالزی و کانادا نیز فضای کافی داد تا سیاست هایی را دنبال 
کنند که آنها را در برابر نوسانات بعدی نفت شدیدا آسیب پذیر 

ساخت.

ابهامات کم سابقه  در بازارهای نفت

بزرگترین بازندگان افت شدید قیمت نفت


