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 Political  سياسی

  
 ( Valentin Katasonov) - *کاتاسانوف والنتين
 شيری .م .ا توسط ترجمه
 ٢٠١۶ جنوری ٢٣

  

 اوپک نه کنند، می مديريت بانکی کارتلھای را نفت بازار
 نيز نفت بازار در جديد رکورد .گرديد آغاز کاالھا و مالی بازارھای در قيمتھا و شاخصھا ۀسابق بی سقوط با جديد سال

 می نظره ب .است يافته کاھش درصد ٧٠ انرژی منبع اين بھای ٢٠١۵ سال پايان تا ٢٠١۴ سال جوالیماھ از .شد ثبت

 .آمد پائين نظر مورد ۀدور ۀھم به نسبت نيز ديگر درصد ١٠ نفت قيمت گذشته ۀھفت در اما رسيده، خط آخر به رسيد

 .رسيد خواھد دالر ٣٠ از کمتر به نفت بشکه ھر قيمتً احتماال که باورند، اين برً اساسا دالالن

 جھان بزرگ نفتی کمپانی ۶٠ که دھد می نشان گاز و نفت ترکيبی شاخص بر مبتنی بلومبرگ توسط شده گردآوری آمار

 شاخص اساس بر .است کرده ضرر دالر ميليارد ١٠٠ حدود در جديد سال اولۀ ھفت عرض در قيمت کاھش اثر در

 ،سنوپيک درصد، دھم ۴ و ۶ جی بی گروه درصد، دھم ٧ و ۵ اروپا، نفتی کمپانی بزرگترين شل داچ رويال بلومبرگ،

 دھم ٨ و ۶ جھان بزرگ نفتی کمپانی دومين ،چين نفت شرکت و درصد دھم ۶ و ٧ آسيا نفت پااليش شرکت بزرگترين

 .است داده دست از درصد

 باور اين بر ھا گذشته مثل کسی کمتر .دارد ادامه پيش مدتھا از سياه طالی قيمت ۀسابق بی کاھش دليل پيرامون داغ بحث

 آنۀ عرض از کمتر بسيار نفت برای تقاضا زيرا، .باشد می بازار شرايط رييتغ "طبيعی" ۀنتيج قيمت افت چنين که است

 ھم، ًواقعا .است گرديده جھان کشورھای اکثريت اقتصادی یفعالتھا تضعيف موجب خود، سھم به قاضات کمی و است

 حد در قيمت برابری چند افت ھنگام را تقاضا و عرضه ميزان تعادل آن، اما شود، می مشاھده اقتصادی فعاليتھای رکود

 .دھد می رييتغ درصد چند

 طوره ب کشور اين ھمً واقعا .کنند می ذکر جھانی بازارھای در نفت قيمت فتا دليل ۀمثابه ب را عربستان اقدامات اغلب

 تا نھاد گام نفت آزادسازی راه در و داد افزايش را خود نفت استخراج ميزان )اوپک ھارچوبچ در توافق بدون( يکجانبه

 دالر چند تا را نفت بشکه ھر قيمت است ممکن وضع اين .کند تعريف سياه طالی جھانی بازار ارباب عنوانه ب را خود

 دالر ١٠٠ حدود ،در)شود حساب ٢٠٠٨ سال در آن حداکثری بھای از اگر(قيمت سقوط عمومی ميزان اما دھد، کاھش

 کنيم، محاسبه )برنت نفت( دالر ١٠٠ برابر ًتقريبا ٢٠١۴ سال متوسط قيمت مبنای بر اگر اما .است بوده بشکه ھر در

 نفت ۀکنند صادر کشورھای ۀھم فقط .است يافته کاھش دالر ٧٠ نفت بشکه ھر قيمت ،٢٠١۶ سال آغاز در حال، اين در

 .برآيند بازار اين تحرک ۀعھد از توانند می )ديگر کشور سه -دو و روسيه باضافه اوپک اعضای(
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 نمی بحسا مھم جدی کارشناسان از يک ھيچ ًتقريبا امروزه شود، می ناميده نفتی کارتل که را سازمانی اوپک، عامل

 دستکاری سنتی روشھای از يکی کاالئی، ۀذخير ايجاد .کنند می دستکاری را نفت بازار که نيست، ترديدی ً،طبيعتا .کنند

 می موجود کاالھای فروش .کند می ذخيره سياه طالی امريکا اول، ۀوھل در جھان، کشورھای از بسياری .است بازار

 افت و است مدت کوتاه بسيار فروشھا چنين تأثير اما داشت، نقش نيز کاامري ذخاير فروش .شود قيمت کاھش باعث تواند

 .بود نخواھد نفت بشکه ھر در دالر چند از بيش قيمت

 اقدامات ۀنتيج در نفت بازار در شديد نوسانات خصوص در زيادی مطالب ھا رسانه ٢٠١۵ سال آخر روزھای در

 بازار که شود می گفته آن در که اقتصاد ئیامريکا کارشناس ،لددونا مک مايکل ۀمقال .نمودند منتشر بانکی کارتلھای

 ساير و نفتی صنايع شرکتھای انرژتيک اعتبارات از ابزاری ۀاستفاد با بانکی کارتلھای بلکه، اوپک، نه را سياه طالی

 بخش ۀمعوق وامھای کل جمع دونالد، مک ۀنوشت به بنا .بود آنھا اولين از يکی کنند، می مديريت انرژی ھای عرصه

 بانکھای درصد، ۴۵ تقريبا امريکا بانکھای که حالی در .است دالر تريليون ۴ )گاز و نفت صنايع( امريکا انرژی

 اساس بر .پرداختند باز را وامھا اين درصد ٢۵ اجتماعی تأمين صندوق مانند غيربانکی مؤسسات درصد، ٣٠ خارجی

 مورگان پی جی ،انرژتيک وام دالر ميليارد ٢٢ -گروپ سيتی ۀترازنام در ،٢٠١۵ سال سوم ۀماھ سه در گزارشات،

 .است شده ثبت وام دالر ميليارد ١٧ -فارگو ولس ميليارد، ٢٢ -امريکا بانک ميليارد، ۴۴ -چيس

 توان می .کند نمی مديريت را نفت بازار پيش مدتھا از اوپک آری، :کرد قبول توان می را دونالد مک اول گيری نتيجه

 که اين بر مبنی سوم استنتاج اما .کنند می اداره کارتل ۀدھند تشکيل بانکھای را نفت بازار که پذيرفت نيز را آن

 .دارد ترديد جای کنند، می عمل مديريت ابزارھای ۀمثابه ب انرژتيک اعتبارات

 اعتبارات که ،گويد می نويسنده .است برشمرده نموده، گيری نتيجه آنھا اساس بر که را ئیھا داده دونالد مک خود

 بھادار اوراق در انرژتيک اعتبارات سھم .دھد می تشکيل را امريکا وام بازار ميزان کل از درصد ٣ً مجموعا انرژتيک

 دھم ۶ و ۵ -چيس مورگان پی جی درصد؛ دھم ١ و ۶ -گروپ سيتی :است زير ترتيب به امريکا مختلف بانکھای

 بازار در جدی تحول ايجاد منظوره ب ھم اينھا .درصد دھم ٩ و ١ -فارگو ولس درصد؛ نيم و ٢ -امريکا بانک درصد؛

 وال بانکھای اعتباری سياست اصلی اولويت انرژی که است روشن .رسند می نظره ب کم انرژی حاملھای ديگر و نفت

 رخیب .باشند مدت بلند ساختاری سياست اجرای ۀوسيل توانند می بانکی فرضی وامھای .دھد نمی تشکيل را استريت

 چنين حال، اين در .بود خواھد "جدی و مدت طوالنی" نفت قيمت افت که کنند، می اشاره موضوع اين به کارشناسان

 مدرکی چنين اما باشد، استوار سنتی نفت جايگزين ھای انرژی انواعۀ توسع در گذاری سرمايه آمار بر بايد نظرات

 توجھی قابل چندان حد در را سبز انرژی اين طرحھای به وام اعطای اخير سالھای در حداقل بانکھا .نيست موجود

 .ندادند افزايش

 بانکی وامھای .شود می ناشی قيمتھا دستکاری از سياه طالی قيمت افت که رسد می نظره ب گيری نتيحه اين اساس بر

 تأخير با وام اثر اما ذارند،گ می تأثير قيمتھا روی که، البته وامھا، .کنند عمل دستکاری چنين ابزار عنوانه ب توانند نمی

 دونالد مک .کند می ايجاد قيمتی تأثير ھفته چند از پس حداکثر يا بالفاصله دستکاری اما .شود می ظاھر ساله چند زمانی

 کار اين به ھم ٢٠١۶ سال در دارد احتمال و نمودند، محدود گذشته سال را نفت صنايع ۀبودج بانکھا که کند می تصريح

 محدويتھای زيرا، .بيابد افزايش سياه طالی قيمت عکس،ه ب که داشت انتظار توان می حال اين در اما .دھند ادامه

 .گردد می نفتۀ عرض کاھش باعث اعتباری
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 ديگر و نفت خريد پيش قراردادھایۀ واسطه ب را کار اين آنھا .کنند می دستکاری را نفت بازار بزرگ بانکھای

 اساس بر )نقطه ۀمعامل( روز قيمت اما متناقض، شکلی به .دھند می انجام نفت به وابسته )مشتقات( مشتقی ابزارھای

 .شود می مشخص )سال يک از پس ً،مثال( آينده در تحويل قيمت

 بندی، رتبه مؤسسات ۀواسطه ب خود، ۀنوبه ب نيز "انتظار" .گردد می نييتع انتظار اصطالحه ب ۀنتيج در آينده قيمت اما

 بانکھا .کنند می مديريت بزرگ بانکھای را آنھا ۀھم .شود می داده شکل جمعی ھای انهرس و متخصصان انجمن

 .دھند می سفارش را خود نظر مورد "انتظار"

 به که آينده، قراردادھای بازار يعنی، گرديد، آغاز جھان در گذشته قرن ٧٠ ۀدھ اواخر از "کاغذی نفت" بازار ۀتوسع

 و نفت کنندگان استفاده و تصفيه توليد، تمامی سوداگران، قماربازی ينا از .شود نمی ختم نفت یفزيک ۀعرض

 بازار گردش از بيشتر برابر دھھا "کاغذی نفت" بازار گردش امروز .بينند می آسيب اقتصاد بخش در نفتی محصوالت

 به -دنلن ICE و نيويورک NYMEX -بورس بزرگ بازار دو در آينده قراردادھای معامالت حجم .است نفت یفزيک

 .رسيد جھان در نفت ۀساالن مصرف از بيشتر برابر١٠

 و سيتی لندن بزرگ بانک چند ھمچنين، و استريت، وال بانکھای ھمه، بر مقدم بانکھا، را مالی مشتقات بازارھای ۀھم

 اقتصاد دانشکده برآورد اساس بر .نيست مستثنی قاعده اين از نيز "کاغذی نفت" بازار .کنند می مديريت اروپا ۀقار

 می اداره امريکا بانکھای را مالی مشتقات جھانی بازار درصد ٩۵ روسيه، علوم فرھنگستان الملل بين روابط و جھانی

 .کنند

 قيمت نوسان از سود افزايش برای -اول آينده نفت از که معظم بانکھای ديگر و چيس مورگان پی جی ساکس، گلدمن

 در موقعيت صاحبان بزرگترين کنند، می استفاده مالی ھای واسطهۀ مثابه ب خود فعاليت تداوم منظوره ب -دوم نفت،

 و ھواپيمائی شرکتھای پااليشگاھھا، نفت، ۀکنند توليد شرکتھای از اعم یفزيک نفت بازيگران و بوده نفتی مشتقات بازار

 بانکھای از بسياری .ھستند بانکھا مشتريان گذاری سرمايه صندوقھای جمله، از مالی، بازيگران ھمچنين، و غيره

 نيز یفزيک نفت معامالت انجام از حتی ،"کاغذی نفت" بازار در خود انحصاری موقعيت تأثير افزايش منظوره ب بزرگ

 بازار اصطالحه ب بازيگران مقابل در سياه طالی قيمت ريزی برنامه با بانکھا چنين که است واضح( نکردند اجتناب

 .نمايند عمل گران معامله نقش در داد اجازه بانکھا به ٢٠٠٣ سال در رزو فدرال بانک .)آورند می بدست امتيازاتی آزاد

 مشغول یفزيک نفت تجارت به بزرگ بانکھای يکسری و گروپ سيتی ساکس، گلدمن استنلی، مورگان مورگان، پی جی

  .شدند

 تنظيم نظارت زير از مالی قاتمشت بازار که شد شروع دليل اين به زيادی حد تا ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای مالی بحران

 اوراق کميسيون رزرو، فدرال بانک .پرداختند خيز و جست به امريکا بانکی غولھای و گرديد خارج مالی ھای کننده

 .کردند سعی مشتقات بازار در عمومی نظم برقرار برای اروپا مالی کنندگان تنظيم ،امريکا دادگستری وزارت و بھادار

 بازار تنظيم تر سختگيرانه جھت که گرديد تصويب (Dodd- Frank) فرانک -داد قانون اامريک در ٢٠١٠ سال در

 و قوانين بيشتر تعداد تصويب نيازمند عملی اجرای برای و داشت قالبی ۀجنب قانون اين اما .داد می نشان را مالی

 .بود خاص مقررات

 پيش سال چند از ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای بحران ھنگام و آستانه در اروپا بزرگ بانکھای و استريت وال بانکھای فعاليت

 سال در .گرديد آشکار یفزيک نفت و آينده نفت بازار با آنھا بانکی عمليات ارتباط .باشد می رسيدگی تحت امريکا در

 قيمتھای دستکاری خصوص در مورگان پی جی و استنلی مورگان ساکس، گلدمن بانکھای فعاليت به رسيدگی ٢٠١٢

 .گرديد صادر مستدل ۀاتھامنام نامبرده بانکھای عليه ٢٠١۴ سال در و شد شروع )نفت جمله، از( خام مواد
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 می فعاليت آينده نفت بازار در جمله، من مالی، مشتقات بازار در ھمچنان بودند، که ھمانطور بزرگ بانکھای ھنوز

 .ماند خواھد باز بند کالھبرداران لوکنتر در السابق فی کما نفت "بازار" که بود، آماده آن برای بايد سبب، بدين .کنند

 کارتل اين اما .اند يافته سازمان کارتل درً واقعا سياه طالی قيمت با کننده بازی بانکھای که است، گفتن به الزم پايان در

 میرس عنوان با جھانی کارتل اين .نيست باشد، محدود کاال يک بازار به آن فعاليت که ای ويژه کارتل یامعنه ب

 می توليد )دالر -دالر( جھانی پول دارد، اختيار در پول ضرب ماشين .شود می ناميده "امريکا رزرو فدرال ساختار"

 می لوکنتر مؤثر طوره ب را کاال بازارھای اعظم بخش و مالی بازارھای ۀھم رزرو فدرال نظام سھامدار بانکھای کند،

 .کنند
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