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 1۷/۰۳/2۰2۰               عزیز رکین
 

 یو عربستان سعود هیروس نیب متیوقوع جنگ ق
 روسیونا به دنبال کورو  یجهانبورس  یو فروپاش

 

 
 

را به رکود اقتصادی سوق  توریزمبخش هایی از جهانی سازی مانند حمل و نقل و  نه تنها Covid-19ی صحبحران 
روز  یلتسقوط قیمت بحران  قرار داده است.  ، بانکداری و بیمه را تحت تأثیرتیلمیدهد، بلکه بخش های سنتی مانند 
 معادل سخت. 2۰۰8های ثبت شده در سال  را، قابل مقایسه با بحران بازار دوشنبه گذشته، بورس های جهانی

کاهش یافت و به  فیصد 24.1 تیلین آمدن قیمت ئپا مارچ عدم توافق میان ریاض و روسیه، باعث 9روز دوشنبه 
ه را نظر ب تیلیمت قجهانی،  تیل( تولید کننده +Opepمارچ قرار بود کشور های ) 6ر رسید. روز الد ۳۳.42

 Vienneمایند. برای حل این مشکل جلسه درل آن جلوگیری نیمت نازقاز  وسازند، تقاضای بازار هم آهنگ 
(Autriche) 6 .باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی میشود. تیل)شوت( قیمت  سقوط مارچ تشکیل شد 

 

شد، که  دالر ۳۳ به 52از  تیل بیرلمیان عربستان سعودی و روسیه سبب تنزیل قیمت یک  تیلشه بر سر قیمت مناق
، به دلیل اپیدمی جدید کورونا ویروس، قیمت شد % 12الی  % 6به نوبه خود سبب سقوط بورس جهانی از این عمل 

ین آورده شد، که عواقب جدی برای اقتصاد جهانی به ئپا % 24.1 ن سعودیعربستا ریعهٔ ذمارچ  9روزدوشنبه  تیل
روشد و طی چند ساعت قیمت خود بفخود را بقیمت ارزان  تیل، عربستان سعودی تصمیم گرفت همراه خواهد داشت

سنت در هر لیتر بنزین کاهش یابد،  5یا  4در پمپ با قیمت حدود کاهش داده است. حرکتی که باید  فیصد 24.1 را
دالر،  5۰ینتر از ئویروس جدید بود. قیمت پا ی کورونامریضدالر قبل از شروع همه گیر  ۷۰ تیلدر حالی که قیمت 

است.،که خود بیا نگر عمق بحران جدید است. هدف رقابت روسیه با عربستان سعودی  2۰۰9، 2۰۰8مثل بحران 
در جهان است. تولید  2۰15)شیل گاز( از سا ل  تیلدر واقع مبارزه با امریکا است. زیرا امریکا اولین تولید کننده 

 لریدالر است.قیمت تمام شد یک ب 45الی  4۰از  بیرلاست. قیمت تمام شد یک ریل یملیون ب 12مریکا روزانه ا تیل
 یالنتیک انگلیستان و ناروتبحر ا تیلل ریقیمت استخراخ یک ب دالر است  6الی  4در شرقمیانه وروسی بین 

Petrole Brent 25  86الی  8۰بریل یکه از ریگ بیتومی کانادا و نیوزیالند بدست میآید فی تیلدالر و  28الی 
 دالر تمام میشود.

 

 ین تر و تولید باالتر:ئقیمت پا یژتیسترا 
ی امریکا را ور شکت سازد، دست امریکارا از بازار تیلسیسات مو تیلین ئروسیه میخواهد در این رقابت قیمت پا

 را به مشتریان خود تبدیل نماید. وپاوپا قطع نماید. و ارار
 خود تیلیمت قبر عکس تصمیم گرفت که خود را با دیگران هم زمان کاهش دهد. ریاض  تیلنخواست تولید  سکوما

که  کرد اعالمعربستان سعودی  تیلشرکت   Armecoببرد. ارمیکوباال ا ر ه تنزیل بدهد و تولید خودبنجا را یک
 ۳۰۰۰۰۰برد یعنی خواهد  در روز در ماه اپریل باال لیتر( 159ل معادل ری)یک بلریملیون ب 12.۳ا به ر تولید خود

 ت به تولید اعظمی سابق خود.نسب روز بیشتر در بیرل
 
 
 سعودی:بستان رعمریکا و ا الیا بآن  تأثیرو تیلقیمت  هشکا
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جهانی،  دهٔ ننکهمچنین می توان تعجب کرد که چرا روسها در مذاکرات اینقدر سازش ناپذیر بودند. دومین تولید 
ز کاهش و هدف آن نی قرارگیرد، تیلتریبون جهان تولید کننده  مقامایاالت متحده امریکا در اولین  ن نمیخواهد کههمچنی

 نیزمیباشد. ها مریکاییاو  نفوذ سعودی
 هر سه بازنده هستند. $ 45الی  ۳۰ل بین با قیمت ناز تیل ،در این جنگ

ی متخصص در گاز شیل برای تنظیم هزینه های تولید خود، که به طور متوسط ئمریکااشرکت های در این نبرد، 
ضعف  طهدر حوضه تولیدی است ، مجبور به بستن چاه ها می شوند، نق بیرلدالر در هر  45تا  4۰یمت تمام شد از ق

 متضررتر خواهد شد. ،آنها، در حال حاضر است
مریكا ا یلش تیلخام تولیدكنندگان  تیلستراتژی خود را تغییر دادند زیرا مسكو تصمیم گرفت با كاهش قیمت روسها 

 ،شیل گا ز بسیار گران است و به سرمایه گذاری سنگین احتیاج دارد. نیازی به گفتن نیست تیلاستخراج  را خفه كند.
تخابات ریاست جمهوری در چند ماه دور از ان تگزاسای به ورشکستگی تولید کنندگان دونالد ترامپ هیچ عالقه 

ا در یک رکود شدید اقتصاد جهانی از دست بدهد. به سابقه اقتصادی خود افتخار میکند ، نه باید همه چیز ر اوندارد. 
 سقوطاما این  مریکا در طی رکود اقتصادی مجدداً انتخاب نشده است.ا، هیچ رئیس جمهور به عنوان یک یادآوری

ً  تیلقیمت  ننده مصرف ک دماسنج اقتصاد است.چین اولین نشان دهنده نوعی تیلخبر بد است. در واقع، قیمت  عمدتا
از یک ماه این طرف در حال  بیرلدر روز. قیمت هر  بیرلمیلیون  14با   تقاضا % 14هان است: خام در ج تیل

قف متو اکثراً  طیاراتسازی، یا  موتروجود دارد. کارخانه ها ، کار خانه های  تیل سقوط است زیرا تولید بیش از حد
 را برای دوماه توقف داده است و پرسونل خود پرواز های خود % Airfrance 9۰ی فرانس ئمپنی هواشده اند. ک

حمل و نقل  تیظرف فیصد 9۰آلمان تا  یئهوارکت ش، مارچ 16روز دوشنبه  قتی سوق داده است.را به بیکاری مؤ 
 کیدر تراف یسابقه ا یب سقوطباعث  روسیو ناکورو یمریضتر شدن  میوخ رایدهد ز یخود را کاهش م یطوالن

 .قتی قرار گرفته اندمؤ  کارمند( تا حدی بیکار ۳۰۰۰۰ شرکت ۳۰۰۰ . در فرانسهشود یدر سراسر جهان م ییهوا
یجریه، ، ن، الجزایر، ایرانمی شوند. ونزوئال تر ی که در حال حاضر دچار مشکالت هستند بیشتر تضعیفئکشورها

کاهش است، اکنون در معرض خطر قرار گرفتند در  خام که در حال تیلها به دلیل قیمت  ... همه این کشورعراق
 ضعیف ترین آنها را ضعیفتر ،آنهارا کرونا ویروس یاقتصاد ،بحران های اجتماعی، سیاسی و آشوب های آیندهٔ 

 میسازد 
ی روربپطرول پنج کشور اولین جهانی درماه ف روزانهٔ  تولید مریکا اولین تولید کننده جهانی پطرولایاالت متحده ا

 ).(mds/dدر روز بریل  ملیون

 
 

 (1) عربی سعودی دومین ذخیره پطرول جهانی الیونزوئ
 به واحد ملیون بریل.  2۰18خیره پطرول پنج کشور اولین جهان  در سال 
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