ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺎ ارز ﻣﺠﺎزی
ﭘﺘﺮو ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻧﺰوﺋﻼ از ﺳﺎل ۲۰۱۹
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارز ﻣﺠﺎزی
ﭘﺘﺮو اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻧﯿﮑﻼس ﻣﺎدورو،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻧﺰوﺋﻼ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻧﺰوﺋﻼ از
ﺳﺎل  2019ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارز
ﻣﺠﺎزی ﭘﺘﺮو اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻫﺒﺮ وﻧﺰوﺋﻼ ﭘﺘﺮو را اوﻟﯿﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺎدورو ﻃﯽ دﯾﺪاری از روﺳﯿﻪ ﮔﻔﺖ »:وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺘﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .وﻧﺰوﺋﻼ ﯾﮏ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 2019
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ارز ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت وﻧﺰوﺋﻼ ﺧﻮدش را از ﺷﺮ ارز واﺷﻨﮕﺘﻦ راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن واﺷﻨﮕﺘﻦ
از دﻻر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و آزار آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ وﻧﺰوﺋﻼ ،ﮐﻮﺑﺎ ،اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ

ﮐﺮده اﺳﺖ «.
ﻃﺒﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،اﻗﺘﺼﺎد وﻧﺰوﺋﻼ در ﺳﺎل ﺟﺎری  18درﺻﺪ اﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮرم ﺑﻪ  1370000درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .
ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎدورو ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ارزان ﺑﻨﺰﯾﻦ وﻧﺰوﺋﻼ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺮح آرام ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارز اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر و واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺑﻮﻟﯿﻮارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺘﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺎدورو ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺘﺮو ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺠﺎرت و ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻟﯽ
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ارز ﻣﺠﺎزی وﻧﺰوﺋﻼ واﻗﻌﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .
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