
  
 

  وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
  آدام هانیه

  

اند؛ از جمله متون مهمی به رابطه بحران فعلی  مورد توجه قرار گرفته ۱۹های اخیر ابعاد اقلیمی کووید در بحثها و نوشته
دارانه، از دســت رفــتن فزاینــده تنــوع زیســتی و نــابود شــدن اکوسیســتمهای طبیعــی  بــا کســب و کــار کشــاروزی ســرمایه

عامل دیگری هم هست که الزم است توجه بیشتری بـه آن  ۱۹می کوویدبا وجود این، در رابطه با ابعاد اقلی. پرداخته اند
و آن عبارت است از تداخل فزاینده پاندمی کنونی با شوک عمیقـی کـه بـه صـنایع سـوختهای فسـیلی وارد آمـده و : شود

در حـال ای  در پی این شوک بازارهای جهانی نفت در حال حاضر به طور بیسـابقه. نقش این پاندمی در تسریع این شوک
انداز تخفیف تغییرات اقلیمـی  و همچنین چشم  -اند و تردیدی نیست که تحوالت فعلی سیاستهای نفتی  دگرگون شدن

 .های پیش رو شکل خواهند داد را برای دهه -

درصد تولیـد ناخـالص داخـی جهـانی را تولیـد میکننـد و توقـف همزمـان بخـش  ۹۰شدن دولتهایی که بیش از » بسته«با 
هـای  تقاضای نفـت و فراورده ،فروشی در ابعاد جهانی ی از صنایع تولیدی، حمل و نقل و صنعت و تجارت خردها گسترده

  .نفتی به پایینترین سطوح خود در تاریخ رسیده است

این یعنی . درصدی تقاضای جهانی نفت شده است ۵فقط کاهش استفاده از اتوموبیل در ایاالت متحده موجب سقوط 
فـاتح بیـرول، دبیرکـل انجمـن . تقریباً معادل توقف همزمان اسـتفاده از اتوموبیـل در مجموعـه اروپـا و آفریقـا و خاورمیانـه

میلیون بشکه در روز  ۲۰که تقاضای جهانی نفت ممکن است  مارس گفته بود که تخمین زده شده ۲۵جهانی انرژی روز 
سقوط کنونی مصـرف انـرژی در جهـان . میلیون بشکه در روز افزایش دادند ۳۰کمی بعدتر این تخمین را به . سقوط کند

ت هم از نظر شدت آن و هم از نظر عمق آن بیسابقه است و از این نظر از تمام بحرانهای بزرگ گذشته پیشـی گرفتـه اسـ
  .۲۰۰۸و سقوط مالی  ۱۹۲۹از جمله رکورد  -

و در همین حال که تقاضای انرژی در سقوط آزاد است عرضه جهانی نفت، پس از آن که روسـیه و عربسـتان سـعودی در 
اوایل ماه مارس اعالم کردند که میخواهند محدودیتهایی که بر تولید نفت اعمال شده بود را بردارنـد، بایـد بطـور قابـل 

ایـن جنـگ نفتـی همزمـان بـا اثـرات پانـدمی فعلـی باعـث شـد تـا قیمـت جهـانی نفـت بـه پـایینترین . فزایش یابـدتوجهی ا
بـه دنبـال جـایی بـرای ) روی تانکرهـا(ها در زمـین و دریـا  های اخیر برسد و در حال حاضر تولیدکننده سطوح خود در دهه

و حـاال برخـی  انبارهای جهانی نفت رو بـه اشـباع اسـت ظرفیت. انبار کردن نفتهای خود هستند تا آن را با ضرر نفروشند
ایـن عوامـل . ها برای خالص شدن از نفت تولید شده به آنها پولی هم بدهنـد گران نفت منتظرند تا تولیدکننده از معامله

 ایـن اتفـاق میتوانـد. بینـی کننـد پیش ۲۰۲۰موجب شده که تحلیلگران ورشکسـتگی بیسـابقه شـرکتهای نفتـی را  در سـال 
  .گذشت مجموعه بزرگی از بانکها و موسسات مالی مهم را به خطر بیاندازد ۲۰۰۸مثل آنچه در سال 

اما اثرات این شوک شدید بازارهای انرژی بر آینده صنایع سوختهای فسیلی و امکان پایان دادن به وابستگی به نفت چه 
خبـر خـوبی  ۱۹نین رویدادی در بستر فاجعـه کوویـدمیتواند باشد؟ برخی از تحلیلگران این فرضیه را مطرح میکنند که چ
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ایـن تیتـر روزنامـه گـاردین . کشته و به نجات محیط زیست کمک کنداست چرا که این پاندمی میتواند صنعت نفت را 
های خـرد نفـت و تضـعیف شـرکتهای بزرگـی  این که با از بین رفتن تعداد پرشماری از تولیدکننـده. در روز یکم آوریل بود

  .ما به دوره گذار به سمت کنار گذاشتن سوختهای فسیلی نزدیک میشویم  پی د اکسان موبیل، رویال داچ شل و بیمانن

را نادیــده میگیرنــد؛ ) جــان بالمــی فاســتر(» داری فاجعــه ســرمایه«ایی معمــوال واقعیتهــای  چنــین ســناریوهای خوشــبینانه
فسیلی وابسته است و غولهای نفتی را به طور عمیقی در  نظامی که به طرز مهلکی به استخراج و استفاده از سوختهای

 های ناگهانی تغییر، مسیری که برای خـروج از بحرانهـای چندگانـه مثل همه دوره. همه وجوه زندگی ما حک کرده است
ی در پیش بگیریم، بـه توانـایی مـا در سـاختن بـدیلها -سقوط بهای نفت، رکود اقتصادی عظیم، پاندمی  -در هم تنیده  و 

باید به دقت حواسمان به برندگان و بازندگان احتمالی ایـن . سیاسی موثر در برابر سرمایه فسیلی بستگی خواهد داشت
اقتصــادی بنــا شــده بــر نفــت را بــا ناپدیــد شــدن خــود سیســتم اشــتباه ) اگــر چــه ســهمگین(وضــعیت باشــد و ســقوط موقــت 

  .نگیریم

  خاورمیانه، روسیه و نفت آمریکا
ــده در پــس ســرمایه ــانی داســتان مفصــل و پیچی ــه اســت داری نفتــی جه ــه جــای : ای نهفت جــایگزین شــدن نفــت و گــاز ب

در دوره پـس ) در راس آنها عربسـتان سـعودی(های نفتی در خاورمیانه  ذغالسنگ در آغاز قرن بیستم، عروج تولیدکننده
، تغییـرات ۸۰و  ۷۰های  متهای جهـانی نفـت در دهـهاز جنگ دوم جهانی، جنگها و انقالبهای پرشمار، نوسانات شدید قی

  . عمده در ساختار صنایع نفتی جهان

باید به ایـن نکتـه نیـز توجـه کـرد کـه نظـام مـالی جهـانی چگونـه در دوره پـس از جنـگ دوم جهـانی رشـد کـرد؛ عمـدتاً در 
جریان دالرهـای . دیده گرفته میشودتحلیلهایی که نفت را صرفاً به عنوان یک کاالی فیزیکی در نظر میگیرند این نکته نا 

انگلیسـی، و شـکلگیری -میالدی، ظهور سلطه آمریکایی ۶۰در دهه ) مثل بازارهای اروپایی(نفتی در ظهور بازارهای مالی 
نقشی اساسـی   -کننده است  های شمال و جنوب تعیینکه همچنان در روابط کشور  - ساختار وابستگی بر اساس بدهی

  .داری جهانی را به خود آغشته کرد های سرمایه در پایان قرن بیستم نفت تمام حوزهبه طور خالصه . داشت

بـا . به این طرف به خاطر تقاضای فزاینده جهانی ناشی از رشد اقتصـادی چـین بـه طـور مـنظم افـزایش یافـت ۲۰۰۰از سال 
بـه  ۲۰۱۴ه در اواسـط سـال قیمتها به شدت سقوط کرد ولی به سـرعت رونـد صـعودی بـه خـود گرفـت تـا اینکـ ۲۰۰۸بحران 
و بـه طـور کلـی در دینـامیزم   -این بـرای اکثـر صـادرکنندگان نفـت در خاورمیانـه غنیمتـی بـود . دالر رسید ۱۱۴ای  بشکه

ای در نقــاط دیگــر دنیــا نیــز از ایــن دوره  های حاشــیه امــا تولیدکننــده -سیاســی منطقــه خاورمیانــه اثــرات مهمــی داشــت 
ماننـد (» غیرمرسـوم«گذاری در توسـعه میـادین  مهمتـر از اینهـا اینکـه سـرمایه. تندطوالنی رشـد قیمـت نفـت سـود جسـ

تر است از میادین مرسوم  میادینی که استخراج نفت در آنها دشوارتر و پرهزینه -نفت و گاز ) سنگهای نفتی: نفت ِشیل
  . در این دوره رشد قیمت نفت به شدت تشویق شد -استخراج سوختهای فسیلی 

سـنگهایی کـه اسـتقامت بـاالیی دارنـد  بـا ایجـاد  ر نفت ِشیل آمریکـا، نفـت خـامی کـه از سـنگهای نفتـی یـا ماسهاز این نظ
بـرای محاسـبه هزینـه سـودآوری . ها توسط مایع تحت فشار استخراج میشود، اهمیت قابل توجهی دارد شکاف در صخره

های مـرتبط بـا تکنولـوژی بـه کـار  فتـی و هزینـهنفت ِشیل روشهای مختلفی وجود دارد و رقم حاصله بـه نسـبت میـادین ن
ــرای آنکــه فــروش نفــت خیلــی از . رفتــه و دســتمزد و مالیــات وغیــره متفــاوت اســت ــر اســاس یکــی از ایــن محاســبات ب ب

در حـالی کـه هزینـه . دالر کمتـر نباشـد ۴۵ های نفت ِشیل در آمریکـا سـودآور باشـد بایـد قیمـت هـر بشـکه از  تولیدکننده
هایی را بایـد بـا  چنـین مقایسـه. دالر است ۱۰دالر و برای روسیه حول  ۴ت برای عربستان سعودی حول تولید هر بشکه نف
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اند کـه بـرای تـامین بودجـه  احتیاط انجام داد چرا که عربستان سعودی و روسیه شرکت نیستند بلکه دولتند و دولتهایی
نفـت بـرای ایـن دولتهـا » قیمـت تعـادلی«خـاطر بـه همـین . اند خود به شدت به درآمدهای حاصل از نفت و گـاز وابسـته

با این همه، قیمتهای باالی نفت در دو دهه آغازین هزاره . های دولتی متغیر است خیلی بیشتر است و به نسبت هزینه
سوم باعث جذب مقادیر سرمایه به سمت توسـعه میـادین اسـتخراج نفـت ِشـیل و بهبـود تکنولوژیهـای اسـتخراج در ایـن 

  .مناطق شد

محیطی و اجتماعی بیسابقه بود چرا که در اصل متکی بود بـر خشـونت بیوقفـه دولـت علیـه  البته یک فاجعه زیست این
اما حاصل رشـد بیسـابقه . های نفتی و دیگر زیرساختها جوامع بومی ایاالت متحده و کانادا برای هموار کردن مسیر لوله

تولید نفت ِشیل آمریکا سه برابر شد و باعـث شـد ایـن  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۹بین سالهای . تولید نفت در داخل ایاالت متحده بود
صـادرات نفتـی  ۲۰۱۱نکـه قابـل توجـه دیگـر اینکـه در سـال . تبـدیل شـودکشور به اولین کشور تولیدکننده نفت در جهـان 

به عنـوان اولـین تولیدکننـده نفـت از عربسـتان  ۲۰۱۳این کشور در سال . ایاالت متحده از واردات نفتی آن پیشی گرفت
ره هـای وحشـتزده سـالهای آغـازین هـزا بینی و از پیش. سعودی پیشی گرفت و تا امروز توانسـته ایـن جایگـاه را حفـظ کنـد

  . سوم در عرصه سیاستگذاری در مورد وابستگی نفتی آمریکا خیلی دور است

  ۲۰۲۰و جنگ قیمت نفت در سال + اوپک
عالوه بر کاهش تقاضای نفتـی  -با همه اینها، افزایش بیسابقه ذخایر جهانی نفت به دنبال افزایش تولید نفت در آمریکا 

بـه رونـد صـعودی قیمـت  ۲۰۱۴در اواسـط سـال  -نابع انرژی تجدیدپذیر چین، رکود اقتصاد جهانی و استفاده فزاینده از م
ای  بـه بشـکه ۲۰۱۶درصد سقوط کرد و آغاز سـال  ۷۰در حدود  ۲۰۱۵قیمت نفت برنت از این سال تا سال  . نفت پایان داد

اولین بار از  تولید نفت در آمریکا برای. این شدیدترین سقوط قیمت نفت در سه دهه گذشته بود. دالر رسید ۳۰حدود 
بـر . سقوط کـرده و بـه دنبـال آن تعـداد زیـادی از شـرکتهای کوچـک دارای بـدهیهای سـنگین ورشکسـته شـدند ۲۰۰۸سال 

مجموعـه ضـرر شـرکتهای نفتـی کـه سـهام آنهـا در بـازار  ۲۰۱۵اساس تخمین اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده در سـال 
  .ارد دالر رسیدمیلی ۶۷کننده  بورس عرضه شده بود معادل خیره

تمـامی تولیدکننـدگان عمـده . نبودنـد ۲۰۱۶تـا  ۲۰۱۴های نفتی آمریکا تنها قربانیان سـقوط قیمـت در سـالهای  تولیدکننده
حتـی عربسـتان سـعودی از . از دسـت رفـتن بخـش قابـل تـوجهی از ذخـایر ارزی خـود بودنـدنفتی شاهد کسری بودجـه و 

. بیش از یک سوم ذخـایر ارزی خـود را از دسـت داد ۲۰۱۶ود تا پایان سال که قیمت نفت به اوج خود رسیده ب ۲۰۱۴سال 
های اصلی نفت، یعنی عربستان سعودی و روسیه، در مواجهه با کسری بودجـه اقـدامات همـاهنگی  دو تا از تولیدکننده

ای میـان اوپـک و  امـهاین ائتالِف در عمل، بـا توافقن. را برای کاهش تولید نفت با هدف افزایش قیمت آن در نظر گرفتند
قیمـت نفـت  ۲۰۲۰موفق شد تا ماه مارس + اوپک. رسمیت یافت ۲۰۱۶در دسامبر + یازده کشور غیر عضو با عنوان اوپک

  .دالر حفظ کند ۸۰تا  ۵۰را بین 

 .المللی نیـز مقیـد نبودنـد فرصـتی مغتـنم بـود برای شرکتهای نفتی آمریکایی که به هیچ توافقنامه بین+ توافقنامه اوپک
موجی از ادغامها و ورشکستگیها در صنعت نفت آمریکا به راه افتـاده  ۲۰۱۵چرا که به دنبال سقوط قیمت نفت در سال 

بود، و افزایش مجدد قیمت نفت باعث شد تا عملیات کاوش و تولید نفت در این کشور بار دیگر روند صعودی به خود 
میلیـون بشـکه در روز میرسـید، ایـن  ۱۲،۷به رقم  ۲۰۲۰ید در ژانویه در واقع بر اساس تخمینها تولید نفت آمریکا با. گیرد

این ارقـام نشـان میدهـد کـه در حـالی . ۲۰۰۸میلیون بشکه در روز بیشتر از سال  ۵و  ۲۰۱۶درصد بیشتر از سال  ۴۵ یعنی 
ود بکاهنـد، از میـزان تولیـد خـ+ که اغلب کشـورهای بـزرگ تولیدکننـده نفـت تـالش کردنـد تـا بـر اسـاس توافقنامـه اوپـک
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در  ۲۰۲۰مـارس  ۲۷همـانطور کـه کیـت جانسـون . شرکتهای آمریکایی آزادانه و بدون هـیچ مـانعی بـر تولیـد خـود افزودنـد
و  -شـده نفـت نیـافزود  بـر ظـرف اشباعدر سـالهای اخیـر هـیچ کشـوری بـه انـدازه ایالـت متحـده « : نوشت فارین پالیسی

  .»ت نفت خام همچنان دارند تولید خود را افزایش میدهندتولیدکنندگان آمریکایی علیرغم سقوط اخیر قیم

میلیارد  ۱،۵در روز ششم مارس امسال پس از آنکه روسیه تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت به میزان + ائتالف اوپک
روســیه نــه تنهــا بــه ایــن تصــمیم تــن نــداد بلکــه اعــالم کــرد کــه دیگــر بــه . روز را نپــذیرفت بــه ناگهــان از هــم پاشــید/بشــکه

عربســتان در . مــارس آغــاز شــد ۸صــمیم ضــدحمله ســعودی در بالفاصــله پــس از ایــن ت. پایبنــد نیســت ۲۰۱۶توافقنامــه 
شده پایبنـد نیسـت و تصـمیم دارد تولیـد  ای پرطنین اعالم کرد که پادشاهی دیگر به رعایت محدودیتهای توافق اعالمیه

، )دمیلیـون بشـکه در روز بـو  ۹،۷ ۲۰۲۰تولید نفت عربستان در مـارس ( میلیون بشکه در روز برساند  ۱۲،۳نفت خود را به 
بـا پدیـدار شـدن . میلیـون بشـکه در روز افـزایش دهـد ۱۳و پس از آن نیز در اولین فرصـت ظرفیـت تولیـد نفـت خـود را تـا 

الوقوع میلیونها بشکه نفت اضافه در روز  در بازارهای جهانی، قیمت معیار جهانی، یعنـی نفـت  عرضه قریبانداز  چشم
شـاخص صـنعتی دو . ازارهـای جهـانی بـورس نیـز سـقوط کردنـدب. درصـد سـقوط کـرد ۳۰سـاعت  ۴۸خام برنت، در عرض 

  . این رقم به عنوان بیشترین سقوط روزانه در تاریخ ثبت شد. واحد سقوط کرد ۲۰۰۰مارس  ۹جونز در روز 

ای میگوینــد کــه  عــده. معلــوم نیســت+ هنــوز علــت دقیــق کنــار کشــیدن روســیه و عربســتان ســعودی از توافقنامــه اوپــک
میتوانـد بـه دنبـال انتقـامجویی از ایـاالت متحـده باشـد کـه در مـاه فوریـه امسـال تحریمهـایی را علیـه روسیه بـا ایـن کـار 

عـده دیگـری میگوینـد کـه ایـن تصـمیم روسـیه را بایـد در چـارچوب . بزرگترین شرکت نفتی روسیه، روسنفت، وضـع کـرد
امتیازان نفتـی روسـیه  حمایت صاحب بر اساس این سناریو پوتین به دنبال جلب. سیاست داخلی این کشور بررسی کرد

دیگــری از تحلیلگــران اقــدام روســیه و  تعــداد. اعــالم کــرده بودنــد+ اســت کــه از مــدتها پــیش مخالفــت خــود را بــا اوپــک
های ماه  اند، حرکتی که هر دو کشور پیش از اعالمیه تعبیر کرده» حرکتی ماهرانه در تئوری بازیها«عربستان سعودی را 

  . ن واقف بودندمارس کامالً به آ

ای چنـین اتفـاقی، اهـداف اسـتراتژیک بلنـد مـدتی کـه در پشـت تصـمیم روسـیه و عربسـتان سـعودی  جدای از علل لحظه
هر دو کشور برای سالها دیدند که تولیدکنندگان نفتی آمریکا بدون هیچ محدودیتی در میـزان . وجود دارد روشن است

با تهدید به اشباع کـردن بازارهـای جهـانی . این دو کشور به دست آوردند تولید، سهم بیشتری از بازارهای نفتی به ضرر 
و اینجا اقدام عربستان سعودی بسیار حائز اهمیـت اسـت چـرا کـه ایـن کشـور قابلیـت آن را دارد تـا ظرفیـت تولیـد (نفت 

سـعودی و عربسـتان . ای کـاهش خواهـد یافـت قیمـت نفـت بـه طـور قابـل مالحظـه) نفت خود را به سـرعت افـزایش دهـد
های سـنگین  بهای پایین نفت را برای چندین سال تحمل کنند؛ همزمان، تولیدکنندگان نفتی آمریکا با هزینه یدروسیه با

  .تولید روانه سینه دیوار خواهندشد

  آید به سراغ جنگ قیمت نفت می ۱۹کوویدوقتی 
جهـانی نفـت، بـه سـرعت معلـوم شـد کـه بـه الوقوع عرضـه در بازارهـای  در روزهای پس از شوک ناشـی از افـزایش قریـب 

  .فراتر از مرزهای چین ضربه بزرگی به قیمت نفت در شرف وارد آمدن است ۱۹دنبال شیوع گسترده کووید

های روسیه و چین را چند برابـر کـرد  خارج از چین اثرات اعالمیه ۱۹سونامی کاهش تقاضای نفت به دنبال شیوع کووید
مارس قیمت نفت معیـار آمریکـا، وسـت تکـزاس اینترمـدیت، نسـبت بـه آغـاز  ۲۹در . برد قهقرا به و همین قیمت نفت را

 ۲۳،۰۳ن، برنت، بـه قیمت نفت معیار جها. گذشته رسید سال ۱۸درصد سقوط کرد و به کمترین مقدار خود در  ۶۰سال 
رد که قیمتهای معیـار معمـوالً باید توجه ک. به این طرف بود ۲۰۰۲بشکه سقوط کرد و این پایینترین سطح آن از سال /دالر
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گران میگوینـد کـه برخـی نفتهـا در بـازار بـا  معاملـه -نشاندهنده قیمت واقعی هر بشکه نفت در بازارهای واقعی نیسـت 
دالر برسـد  ۱۰ای  بینی کردند قیمـت نفـت بـه بشـکه شرکتهای نفتی که پیش. دالر هم فروخته میشوند ۸ای  قیمت بشکه

  . گذاری های مرتبط با کاوش و ساخت پالتفرمها و سرمایه هزینه آغاز کردند به کاستن از 

تولید نفـت خـود انبـار کـرده بـه ایـن امیـد کـه بـا تولیدکنندگان نفت در مواجهه با این قیمتهای پایین به تکاپو افتادند تا 
بـه خصـوص (اسـت امـا مشـکل اینجاسـت کـه ظرفیـت انبـار نفـت خیلـی محـدود. باال رفتن قیمتها بتوانند آن را بفروشند

بـر اسـاس بـرآورد کارشناسـان در . های لوجیسـتیکی  و تکنیکـی دارد و انتقال نفت به انبارهای مطمئن هزینه) روی زمین
از . حدود سه چهارم ظرفیت انبارهای جهانی نفت پیشتر استفاده شده و تا پایان ماه مه تمامی ظرفیتها پر خواهنـد شـد

های نفتـی نگـران آن شـدند کـه نکنـد تولیدکننـدگان بـه جـای  و نقـل از طریـق لولـهاواسط ماه مارس شرکتهای بزرگ حمل 
به همـین خـاطر شـروع کردنـد پافشـاری بـر . تقاضا برای انتقال نفت از زیرساختهای آنها برای ذخیره نفت استفاده کنند

هـای  کـردن موقـت چاه بسـتن یـا متوقـفکـه و از آنجـا . پیش از پذیرفتن انتقـال نفـت جدیـددریافت قبض تحویل نهایی 
، )و قراردادهای اجاره زمین در مواردی حـاوی بنـدهایی اسـت خواهـان تضـمین تولیـد بیوقفـه اسـت(نفتی پرهزینه است 

در . ممکن است شرکتهای نفتی در چنین شرایطی ترجیح دهند نفت خود را مجانی بدهند تا اینکه کار را متوقف کنند
کــه عمـدتاً بــرای تولیـد قیــر اســتفاده (مــارس بــرای نفـت وایومینــگ اسـفالت ســور  گران نفتـی در اواســط مـاه واقـع معاملــه

به عبارت دیگر از به تولیدکننـدگان پیشـنهاد دادنـد کـه در ازای خـالص . سنت دادند ۱۹پیشنهاد قیمت منفی ) میشود
  . گران پولی هم بدهند های انباشه شده به معالمه کردن آنها از شر بشکه

شــرکتها و (از تولیدکننــدگان نفــت خــام : ســنگینی بــر مجموعــه زنجیــره ارزش نقــت وارد میکنــد همــه ایــن عوامــل فشــار 
های آتـی شـاهد ورشکسـتگی شـرکتها و  تردیـدی نیسـت کـه در هفتـه. ها و صنایع پتروشـیمی گرفته تا پاالیشگاه)  کشورها

تولیدکننـدگانی را میگیـرد کـه بـرای  این پیامدها بیش از همه گریبان آن دسته از . های نفت خواهیم بود بسته شدن چاه
به عنوان مثال شرکتهای آمریکایی و کانادایی فعال در حوزه اسـتخراج نفـت . سودآوری به قیمتهای نسبتاً باال نیاز دارند

در . بینـی را تاییـد میکنـد گزارش ماه مارس فدرال رزرو داالس در مـورد نفـت و گـاز ایـن پیش. های نفتی و ِشیل از ماسه
وضعیت صـنایع ملـی نفـت و گـاز هـیچ وقـت اینگونـه تیـره و تـار نبـوده «ارش از قول فعاالن صنعت نفت آمده که این گز 
  .»این بدترین عقبگرد قیمت انرژی است«... »بار است این یک طوفان فاجعه«... »است

  نفت و بازارهای مالی
قتصاد در عمیقتر به روابط میان صنعت نفت و ااما برای ترسیم مسیرهای احتمالی سقوط  ناشی از پاندمی باید به طور  

در ایاالت متحده که ایـن . شرکتهای فعال در حوزه انرژی با بازارهای مالی روابط تنگانگی دارند. معنی عام آن بپردازیم
  . اند پدیده از همه شدیدتر است شرکتهای فعال در حوزه انرژی در سالهای اخیر متحمل بدهیهای سنگینی شده

نه تنها تولیدکنندگان نفت خام بلکه شرکتهای خـدمات میـادین  -این شرکتها ) با ریسک باال(گی از اوراق قرضه بخش بزر 
پـایینتر از رتبـه   -های نفتـی  از جمله شـرکتهای حمـل و نقـل از طریـق لولـه» واسطه«ها و دیگر شرکتهای  نفتی، پاالیشگاه

تهای انرژی، در ده سال از یازده سال گذشته، جزو بزرگتـرین جالب است که شرک. گذاری ارزشگذاری شده است سرمایه
سهم » اوراق قرضه بنجل«درصد مجموع بازار  ۱۱اند و امروز  در ایاالت متحده بوده» بنجل«صادرکنندگان اوراق قرضه 

ژی آمریکـا شرکتهای انر ) ای برای پشتوانه ندارند بدهیهایی که وثیقه(مقادیر زیاد بدهی بدون ضمانت . این شرکتهاست
از بـدهیهای دارای ضـمانت   ۲۰۱۶این حجم از بدهی بدون ضـمانت بـرای نخسـتین بـار در سـال . این وضع را بدتر میکند

  .یک میلیارد دالر بود ۲۰۱۵این رقم در سال . میلیارد دالر رسید ۷۰به رقم  ۲۰۱۹پیشی گرفت و در دسامبر 
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که تصمیم روسیه و عربستان سـعودی بـه بیشـتر کـردن سـطوح  - ۱۹به دنبال کاهش تفاقضای انرژی در پی شیوع کووید
مـارس،  ۱۶در روز . رتبه مالی تعداد زیادی از شرکتهای فعال در حوزه انـرژی بـدتر شـده اسـت -تولید بر شدت آن افزود 

ی در میلیــارد دالر از اوراق قرضــه منتشــره توســط شــرکتهای فعــال در حــوزه انــرژ  ۱۴۰تخمــین زد کــه تــا  UBSگــروه بــانکی 
اوراق «از آنجـایی کـه ایـن نـوع بـدهی بـه رده . انـد کیفیـت مواجه اوراق قرضـه بیایاالت متحده با خطر تبـدیل شـدن بـه 

اوراق قرضـه، کـه   بهـره(سـقوط میکنـد، افـزایش عرضـه باعـث کـاهش قیمـت آن و همزمـان افـزایش سـود آن » قرضه بنجل
ز پیامدهای این وضعیت میتوانـد بحـران نقـدینگی باشـد؛ یکی ا. میشود) میکند حرکتخالف جهت قیمت اوراق قرضه 

و  -برای پیدا کردن خریدار بـدهیهای خـود بـه مشـکل برخواهنـد خـورد  نه تنها یعنی وضعیتی که در آن شرکتهای انرژی
بلکـه   -بـرای بـدهیهای خـود رایزنـی کننـد  ۲۰۲۰این موضوع مهمی است چرا که خیلی از این شرکتها باید در طـول سـال 

  .ای که صادر میکنند به خریداران آن بهره خیلی بیشتری هم بپردازند اید در عوض اوراق قرضهب

خواهـد  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰نتیجه بدیهی چنین وضعی افزایش قابل توجه ورشکستگی در میان شرکتهای انرژی آمریکـا در سـال 
قانون مربـوط بـه ورشکسـتگی [را مطرح کرد  ۱۱آوریل تقاضای قرار گرفتن تحت سرفصل  ۱در واقع، اولین قربانی در . بود

شـرکت ]: ای بـرای تجدیدسـازمان خـود ارائـه دهـد که بر اساس آن شرکت مربوطه مدتی فرصت خواهـد داشـت تـا برنامـه
). دومـین ایالـت تولیدکننـده نفـت در ایـاالت متحـده(وایتیگ پترولئوم، بزرگترین شرکت نفتی مستقل داکوتـای شـمالی 

کادرهـای  ۱۱با وجود این، چند روز پیش از تقاضا برای قرار گرفتن تحت سرفصل . یلیارد دالر بودم ۲،۸این شرکت بدهی 
 ۶،۴بــا دریافــت مــدیرکل شــرکت . میلیــون دالر ســود قرضــه بــرای خــود در نظــر گرفتنــد ۱۴،۶عالیرتبــه ایــن شــرکت معــادل 

شـرکت . ی گذشـته اخـراج شـده بودنـدپیشتر نیز یک سـوم نیـروی کـار شـرکت در جـوال . میلیون دالر دست از کار کشید
بر اساس برآورد شرکت تحقیقاتی . وایتینگ بدون شک اولین مورد از موج ورشکستگیهایی است که به زودی فرا میرسد

Rystad Energy   شـرکت ناچـار خواهـد  ۵۰۰دالر باقی بمانـد، بـیش از  ۲۰ای  آوریل اگر قیمت نفت حول بشکه ۳در روز
  .و این در تاریخ بیسابقه است. قرار گیرند ۱۱سرفصل تحت  ۲۰۲۱شد تا سال 

صندوقهای بازنشسـتگی، شـرکتهای . هایی میتواند بخشهای دیگر سیستم مالی را دچار آشفتگی شدید کند چنین ضربه
بیمه، بانکها و دیگر موسسات مالی مقادیر زیادی از اوراق بدهی شرکتهای انرژی را در اختیار دارند و در صورت جـاری 

به ویژه بانکهـای کـوچکتر محلـی در ایـاالت متحـده . دن موج ورشکستگی شرکتها اینها نیز با خطر مواجه خواهند شدش
 leveraged corporate(ای در سالهای اخیر شاهد رشد ضـمانت کـردن بقچـه. اند به شدت به بخش نفت و گاز وابسته

loans ( زیــادی اوراق قرضــه پرخطــر و فــروختن آنهــا بــه صــورت ایم؛ یعنــی یکجــا کــردن تعــداد  شــرکتها بــودهاوراق قرضــه
بــا ایــن کــه بــه ســادگی ). Collateralized Loan Obligations(» بــدهیهای ضــمانت شــده بــانکی«تحــت عنــوان ای  بقچــه

و ایـــن کـــه دســـت چـــه کســـانی اســـت را تشـــخیص داد، امـــا مـــوجی از » شـــده بـــدهیهای ضمانت«نمیتـــوان اجـــزای ایـــن 
ای کـه  ی نفتی و گازی میتواند بـه بازارهـای مـالی شـیوع پیـدا کنـد، تقریبـاً بـه همـان شـیوهورشکستگی در میان شرکتها

  .به بازارهای مالی سرایت کرد ۲۰۰۸های مسکن در سال  بحران ضمانتهای گرونامه

گـذاری شـده  امـا ایـن بخـش در زمـین مین. البته گره خوردگی به بازارهای مالی مختص صنایع سوختهای فسیلی نیست
» بنجـل«سطح باالی اوراق قرضه بدون ضمانت، دست باال داشـتن اوراق قرضـه . توجهی است رهای مالی بخش قابلبازا

و اوراق ضــعیف در میــان ایــن بــدهیها و همینطــور شــوک شــدید حاصــل از بازارهــای نفتــی، ایــن بخــش را مســتعد انتشــار 
  ).۲۰۰۹-۲۰۰۸ش مسکن در سالهای مثل نقش بخ(تنشهای شدید مالی به دیگر بخشهای اقتصاد جهانی میسازد
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  و محیط زیست... برندگان، بازندگان
خواهـد   بـا بحرانـی بـزرگ مواجـه ۲۰۲۱تا سال  ۲۰۲۰در این که تمام بخشهای صنعت سوختهای فسیلی در باقیمانده سال 

مگـر آنکـه سـرمایه فسـیلی از همـین   -اما معنی این همه برای آینده اقلیمـی مـا چیسـت؟ متاسـفانه . بود تردیدی نیست
محتمـل عبـارت اسـت از ایـن کـه مـوج وسـیع ورشکسـتگی در  سـناریوی  -حاال به طور موثری به زیر سوال کشیده شـود 

اکسـان،  -شـرکتهای بـزرگ نفتـی . این بخش در دست شرکتهای اصـلی خواهـد شـدبخش انرژی عمالً باعث تمرکز بیشتر 
نسـبت بـه شـرکتهای کـوچکتر بـرای خـروج از ایـن بحـران در موقعیـت خیلـی  -پی و تعداد انگشت شـمار دیگـری  شل، بی

اند و در تمام طول زنجیـره ارزش بخـش انـرژی فعالنـد، از  شده  این شرکتها غالباً به طور عمودی ادغام. ارندبهتری قرار د
جمله در پاالیشگاه، در نتیجه بخشی از زیان آنها در تولید نفت خام بـا کـاهش قیمـت سـوخت مـورد نیـاز بـرای عملیـات 

فقط در حوزه تولید پرهیزنه نفـت ِشـیل در ایـاالت متحـده،  این شرکتها، نه. آنها بخشهای دیگر فعالیتشان جبران میشود
از نظـر مــالی بایـد گفــت کـه ایــن شــرکتها . بلکـه در بخشــهای دیگـر ایــن صـنعت در تمــام دنیـا ذخــایر و داراییهـایی دارنــد

بعـاد انداز فعالیت آنها بـه شـدت بـه بازارهـای مـالی در ا و چشم) منابع مالی عظیمی دارند(جیبهای خیلی عمیقی دارند
  FTSEبــه عنــوان مثــال، در بریتانیــا، یــک پــنجم ســود ســهام  . وابســته اســت)از جملــه صــندوقهای بازنشســتگی(بزرگتــر 

   . پی و شل است بی در اختیار )شرکت بزرگ فعال در بورس لندن شاخص بورسی صد(

بـه عنـوان . نتظـار آن را میکشـندمـاه آینـده ا ۱۸تـا  ۱۲های مالی انتظار بـرای  این همان سناریویی است که بزرگترین بنگاه
قـوانین بـازی را بـرای ایـن صـنعت تغییـر «مثال گولدمن سـاکس اخیـراً اشـاره کـرده کـه اگرچـه بحـران کنـونی بـدون شـک 

شـرکتهای بـزرگ نفتـی بهتـرین داراییهـا را حفـظ کـرده و از شـر بـدترینها خـالص «، آنچه محتمل است اینکه »خواهد داد
ت از بحران بیـرون بیایـد تعـداد کمتـری شـرکت بـاقی خواهـد مانـد امـا اینهـا شـرکتهایی بـا وقتی این صنع... خواهند شد

صنعت در مورد حمایـت دولـت از تولیـد نفـت ِشـیل در آمریکـا اختالفات درونی این . »خواهند بود داراییهای باکیفیت
ان داده اسـت شـرکتهای بـزرگ همانطور که جاستین میکولکا به طـور مسـتند نشـ. بازتاب احتمال وقوع این سناریو است

بـه   اند و با هر گونه کمک بخش عمومی به صـنعت ِشـیل نفتی مانند اکسان به دنبال تسریع سقوط تولیدکندگان کوچک
آورد کـه تالشـهای حکومـت ترامـپ  میکولکا از مـدیرعامل یکـی از شـرکتهای ِشـیل نقـل قـول مـی. شدت مخالفت میکنند

در واقـع مـا بـا مخالفـت اکسـان روبـرو بـودیم کـه کنتـرل موسسـه «. ب پیش نمیـرودبرای حمایت تولیدکنندگان ِشیل خو 
ــرجیح میدهنــد کــه همــه تولیدکننــدگان مســتقل ... نفــت آمریکــا و انجمــن نفــت و گــاز تگــزاس را در دســت دارد آنهــا ت
  .»ورشکسته شده و خودشان آنچه باقی میماند را تصاحب کنند

به عنـوان مثـال در گـزارش . به این خاطر است که لحظه کنونی حاوی خطر بزرگی برای کارزارهای عدالت اقلیمی است
زیسـتی را بـرای مراکـز  مارس نیویورک تامیز آمده که حکومـت ترامـپ در ایـاالت متحـده پذیرفتـه کـه مقـررات محیط ۲۶

مراقـب »خودشـان کننـدگان اجـازه داده کـه  یـن آلودهبـه ا ها و دیگر تاسیسات صنعتی تسـهیل کنـد و  تولید برق، کارخانه
اجرا کرده اما  ۱۹در چارچوب مبارزه با کوویدرا اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا این سیاست . سطح آلودگی باشند

هـای خـود بـه  ای کـه از طریـق البی جالب است کـه ایـن یکـی از مطالبـات اصـلی اسـت کـه موسسـه نفـت آمریکـا در نامـه
فقـط صـنایع سـوختهای فسـیلی نیسـتند کـه میخواهنـد بـه بهانـه بحـران فعلـی مقـررات  .مپ رسانده بیان کرده اسـتترا

 زدایـــی محیطی را از میـــان بردارنـــد، بلکـــه بانکهـــا و موسســـات بـــزرگ مـــالی نیـــز همزمـــان دارنـــد بـــرای مقررات زیســـت
  .آورند ار میفش محیطی زیست

زیسـتی و تقویـت خـود در مـوج ورشکسـتگی  تضعیف مقـررات ناکـافی محیطدر این سناریو شرکتهای بزرگ نفتی پس از 
درست است که قیمتهای نفت امروز به . در موقعیت بهتری هستند ۱۹شرکتها، برای بهره بردن در دنیای پس از کووید
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های مهـم یکـی از پیامـد. پایینترین سطوح خود در طول تاریخ رسـیده امـا ایـن قیمتهـا در بلندمـدت پـایین نخواهـد مانـد
گذاری در اکتشـافات  های سـرمایه کاهش شدید تقاضای نفت این بوده که اغلب شـرکتهای بـزرگ نفتـی دارنـد از هزینـه

های  درصـد از هزینـه ۲۰در چنـد هفتـه اخیـر شـرکتهای بـزرگ حـدود . نفتی و توسعه طرحهـای نفتـی بـه شـدت میکاهنـد
بینـی میکنـد در  یکـی از کارشناسـان انـرژی پیش. یشـتر اسـتاین مقدار در بخش نفت ِشـیل ب. اند گذاری کاسته سرمایه

و یـا بـه کـار انـداختن بخـش جدیـد تولیـد شروع دوبـاره فعالیـت . ها کاسته شود چهل درصد از این هزینه ۲۰۲۰طول سال 
ثـرات به این خاطر اسـت کـه ا. های نفت، وقت و هزینه گزافی الزم دارد نفت، پس از وقفه در پروژه و یا بسته بودن چاه

بـه همـین خـاطر احتمـال . گذاری در اختالالت آینده عرضـه نفـت خـود را نشـان خواهـد داد های سرمایه کاستن از هزینه
گذاری و  زیادی هست که پس از بیرون آمدن از این بحران قیمتها به شدت باال روند و به دنبال آنها  موج جدید سرمایه

نفـت ِشـیل در آمریکـا اتفـاق  تـاریخ مشـابه آنچـه در جریـان(جاد شـودهای فسیلی در سطح جهان ای رشد استخراج سوخت
  ).افتاد

جـای  اثرات این پدیـده خـارج از مرزهـای ایـاالت متحـده و جـدای از داراییهـای عظـیم شـرکتهای بـزرگ نفتـی کـه در جای
ه نفــت و دیگــر انــد چگونــه خواهــد بــود؟ بــرای ایــن منظــور بایــد میــان قدرتمنــدترین دولتهــای تولیدکننــد جهــان پراکنده

شــکی نیســت کــه کشــورهایی مثــل عربســتان ســعودی، امــارات و دیگــر . صــادرکنندگان فقیــر نفــت تفــاوت قائــل شــویم
کسری فزاینده بودجه و فشار بر روی مخارج عمومی خـود مواجـه  با در دوره طوالنی قیمت نفت پایین کشورهای خلیج

المللی بـا  با وجود این، چون این کشورها سطح بدهی نسبتاً پایینی دارند قادر خواهند بود در بازارهای بین. خواهند شد
ر موقـت کـه وابسـتگی شـدید بـه کـارگران مهـاج -ج یساخت طبقاتی ویژه کشورهای خل. نرخهای بهره پایین قرض بگیرند

به این معنی است که هر گونـه انقبـاض شـدید اقتصـادی میتوانـد بـا  -درصد جمعیت فعال خلیج را تشکیل میدهند  ۵۰
  ).اتفاق افتاد ۲۰۰۸مانند آنچه در جریان بحران (بیرون کردن کارگران مهاجر جابجا شود

ن بحـران، اگـر در دوره پـس از ویـروس درست مثل سناریوی احتمالی قدرتمندتر شـدن کمپانیهـای بـزرگ نفتـی در جریـا
یک بازار مهـم . بهای داراییهای کشورهای همسایه ارزانتر شود، کشورهای خلیج میتوانند موقعیت خود را تقویت کنند

نکتـه . شرکتهای خلیجی میتوانند در انتظار صعودی شدن تقاضای انرژی در بازارهای این کشور نفـوذ کننـد. هند است
. های مـالی متصـل بـه چـین اسـت بـه آن اشـاره شـود جایگـاه اسـتراتژیک کشـورهای خلـیج در شـبکهدیگری که مهم است 

در جریـان بحـران کنـونی، کـار بـر روی   مانـده و ها بـاقی  در مرکـز ایـن شـبکه همچنـان های پتروشـیمی نفت خام و فراورده
ظبی، که پس از تکمیـل بـدل بـه بزرگتـرین مانند پاالیشگاه رِویس در ابو (های مهم در این حوزه ادامه خواهد داشت پروژه

  ).کارخانه پتروشیمی دنیا خواهد شد مجتمع واحد پاالیشگاه و 

ــا مشــکالت خیلــی بزرگتــری مواجهــه خواهــد کــرد؛  ــر صــادرکننده نفــت را ب ســقوط فعلــی قیمــت نفــت کشــورهای فقیرت
تحریمهــای شــدید تحمیلــی از طــرف ایــاالت  ونــزوئال و ایــران عــالوه بـر ایــن بــا. کشـورهایی ماننــد اکــوادور، ونــزوئال و ایــران

درصـد دریـافتی ارز خـارجی  ۹۰بـیش از درصد درآمـد دولـت و  ۵۷که  -کشورهایی مانند نیجریه . اند متحده نیز مواجه
برای تامین بودجه خود با مشکالت شدیدی دست و پنجه نرم خواهنـد کـرد، مشـکلی کـه در   -آن وابسته به نفت است

درصد درآمد دولت و  ۹۰به همین صورت، در کشوری مثل عراق، که . ثرات مهلکی خواهد داشتمیان پاندمی کنونی ا
دســتمزد و حقــوق بخــش بزرگــی از جامعــه بــه درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت وابســته اســت، بــه دشــواری بتــوان کســری 

در . گـردن قیمـت نفـت انـداخت اند را نباید بـه با این همه، مشکالتی که این کشورها با آن مواجه.  بودجه را جبران کرد
عــوض، در مبــارزه بــا پانــدمی کنــونی، بایــد میــراث کهنســال اســتعمار و ویرانیهــای حاصــل از جنگهــا و تجــاوزات غــرب و 

بـه عنـوان . همینطور طناب بدهی و وابستگی که این کشورها را به مراکز اقتصاد جهانی متصل میکنـد، را برجسـته کـرد
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ت در نیجریه وابسته به نفت است، امـا بـیش از نیمـی از ایـن درآمـد صـرف بازپرداخـت درآمد دول از  بخش زیادیمثال 
به سوختهای فسیلی در ابعـاد جهـانی بایـد مجموعـه  وابستگیهر گونه کوششی برای گذر از . بدهیهای خارجی میشود

  .اشتعال نفت، بدهی و مالیه را به پرسش کشد قابل

یم بحث بر سر توافق احتمالی ایاالت متحده، عربستان سـعودی و روسـیه بـر در لحظاتی که داریم این خطوط را مینویس
های اخیر بعید به نظر میرسـد کـه  سر سطوح تولید نفت است، اما با در نظر گرفتن کاهش شدید تقاضای نفت در هفته

از دیــدن  برخــی از تحلیلگــران نتوانســتند شــگفتی خــود را پنهــان کننــد. چنــین تــوافقی اثــری بلندمــدت داشــته باشــد
جمهوریخواهـانی کـه بـا ایـن کـه پیشــتر خواهـان حـذف اوپـک بـه خـاطر رفتــار کـارتلی آن بودنـد، حـاال خواهـان همدســتی 

 ۱۹در این تردیدی نیست که بحـران پانـدمی کوویـد. بزرگتری در بازار بر سر قیمتها با عربستان سعودی و روسیه هستند
ای از سیاسـتهای غیرمنتظـره، ائتالفهـای  نند، باعـث شـکلگری مجموعـهو رکود اقتصاد جهانی، که یکدیگر را تقویت میک

اما همزمان فرصتی اسـت کـه نظـم سـابقاً موجـود . عجیب و همچنین گشایشهای جدیدی برای تغییرات سیاسی میشود
نفتی که تر صنعت  خطر خیزش دوباره، و این بار جسورانه. ها را تثبیت کند بار دیگر قدرت گرفته و منافع قدرتمندترین

چنین اتفاقی خروج از بحـران .قادر باشد خود را بیش از گذشته در قلب نظام سیاسی و اقتصادی جای دهد جدی است
  . پاندمی کنونی را با فاجعه همراه خواهد کرد

  ص.ترجمه ج

  

 

Adam Hanieh, When Oil Markets Go Viral, Verso (8th April 2020) 
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