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های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی   
  91 - 110 صفحات ،1390 اردیبهشت و فروردین ، 2 و 1های  شماره

  
 

  نفت جهانی بازار امنیتی ساختار بر گذار تأثیر ابعاد بررسی
  

1شکاری مهری  
  

 ابعـاد  .باشـد   مـی  دنیـا  قتـصادی ا و علمی محافل در کارشناسان توجه مورد ابعاد ترین مهم از یکی انرژی امنیت
 مطالعات نیازمند حوزه این در گسترده است و بر این اساس مطالعات وگسترده وسیع بسیار انرژی امنیت تأمین

 های سیاستگذاری اعمال است این امر به منظور  یبدیه .باشد  یم تر دقیق های دیدگاه از مندی بهرهو   جدیدتر
 در خون  همانند نفت .باشد  ضرورت انکارناپذیر می   فعلی تحوالت و طشرای تحلیل و تجزیه و همچنین  مناسب
 از. است خاورمیانه اعضای ویژهه ب و نفت بازار بزرگ تولیدکنندگان غلبا اقتصاد نبض و غرب اقتصاد جریان

 از منـدی  بهـره . دارد وجود نفت بازار و جهان اقتصادی های فعالیت سطح میان انکارناپذیری ارتباط ،رو این
رود  یبه شمار م کنندگان تولید و کنندگان مصرف یسیاست خارج در استراتژیک ابزاری عنوان به  نه تنها فتن

بر این اساس به نظر   . شود  ی محسوب م  نفت جهانی بازار امنیت بر ثرؤم عمده های چالش از یکی عنوان بهبلکه  
 مدت بلند امنیت برقراری فضایی را    تواند  ی م  که است حیاتی یضرورت انرژی بازار کردن سیاسی غیر رسد  یم

  .شود یآورد که در این مقاله بدان پرداخته م فراهم انرژی
  

 اوپک، سیاسی، اقتصاد خارجی، سیاست اوپک، غیر تحریم، تقاضا، و عرضه نفت، :کلیدی یها هواژ

  .جهانی انداز چشم، استراتژیک ذخایر
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
    shekarieconomics@yahoo.com                                                                          .اقتصاد ارشد کارشناس .1
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92 1 و 2 های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  مقدمه. 1
 حد تا و مشکل بسیار ها قیمت رفتار شناسایی بر آنها اثر و نفت بازار در امنیت کننده تأمین عناصر شناسایی

 یونیک، ییوتتم( هستند پیچیده بسیار نیز عالیم این ظهور دالیل شناسایی همچنین .است مبهم زیادی

 افزایش از مقدار چه که بگوییم بتوانیم که ندارد وجود راهی هیچ نفت حوزه در به ویژه .)2009
 سفته رفتار از ثرأمت حد چه تا قیمت یراتیتغ اینکه یا و است بوده بنیادی تغییرات از شینا ها قیمت
 و باال به رو روندهای در بازارها رفتار شناسایی بر اتتأثیر این بینی پیش امکان تنها. است بوده بازارها

 با بازار این رد ها بینی پیش و مطالعات در قطعیت عدم ،رو این از. است نفت های قیمت پایین یا
 یا عمده دلیل موضوع این که ندارد وجود مطلق سیاستگذاری امکان و است همراه خطا از درصدی

 کننده بینی پیش عالئم ایجاد به قادر بازارها که بپذیریم اگر .است نفت بازار امنیت ساختار شکست بر
 های پویای از بتوانیم بایست می پس گردد می منعکس بازار در ها قیمت طریق از عالئم این و هستند
 استفاده بازار آینده شناسایی برای عالئم این از و شویم مند بهره جدی طور به نفت بازار در ها قیمت
  . نماییم

 گذار تأثیر عامل یک عنوان به نفت بازار عرضه یابی کم وضوعم که است معتقد) 1995( پورتر
 تروریستی حمالت مانند مسائلی جمله از .است لوقوعا قریب حوادث تأثیر تحت بیشتر بازار امنیت بر
 گردبادهای جمله از دهد کاهش را نفت عرضه زیادی مقدار به تواند می که هوایی و آب تغییرات یا

 به منجر ناگهانی صورت به بینی پیش قابل غیر حوادث چنین وقوع ،2005 سال در کاترینا و ریتا
 و تقاضا کاهش ،ها قیمت افزایش در نهایت و گردیده ضهعر کاهش دلیل به نفت یها قیمت افزایش
 گذشته سال  8 در نفت بازار در ها قیمت قوی رشد. دارد همراه به را جایگزین منابع بیشتر توسعه
 بازار کننده محدود عامل یک عنوان به فعلی نفتی ذخایر که ایم شده ای دوره وارد که دهد می نشان
 ها، پاالیشگاه ظرفیت هاو استخراج بودن کافی عدم جمله از عواملی تأثیر تحت نتیجه این. هستند
 یها جریان تأثیر تحت که است بزرگ های حوزه از برخی در تولیدات کاهش و آسیا در تقاضا رشد
 مطالعات ،رو این از. شد خواهد مواجه جدی های چالش با نفت جهانی بازار در امنیت موضوع فوق
 بازار این در فعاالن و سیاستگذاران تمام برای مناسب راهکارهای ارائه رمنظو به گسترده تحقیقات و
  .سازد می ضروری را

 بر گذار تأثیر عوامل سپس ،پردازیم  مینفت بازار های پویایی یدر این پژوهش ابتدا به بررس
 و سیاسی ثباتی بی منبع عنوانه  بارزان نفت یدر ادامه ضمن بررس .شود ی ارائه معرضه طرف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 20

https://ejip.ir/article-1-138-fa.html


93    بررسی ابعاد تأثیرگذار بر ساختار امنیتی بازار جهانی نفت

 آن کننده محدود عوامل و گذاری سرمایه ،گردد و در نهایت  نفت مطرح مییاقتصاد سیاس تصادی،اق
  .واهد شدخشده ارائه   از مباحث مطرحیگیر و همچنین نتیجه

  
  شده انجام مطالعات بر مروری. 2
  ورموسلن اسچل، مطالعه به توان می انرژی امنیت وضوعم با ارتباط در شده انجام مطالعات جمله از

 کشورهای در انرژی امنیت بر گذارتأثیر های شاخص مطالعه این در. کرد اشاره) 2010 (دریک
. گیرد می قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد ها شاخص این آینده و گذشته مقادیر طریق از صنعتی
 که لیحا در باشد ی مها قیمت توسعه تأثیر تحت بیشتر گذشته یها شاخص مطالعه این نتایج براساس
 زیادی میزان به نفت بازار ساختار اینکه و متمرکزند بازار بالقوه مسائل بر بیشتر آینده یها شاخص
  . است صادرکننده کشورهای سیاسی ثباتی بی تأثیر تحت

 در واردکننده کشورهای های سیاست نقش بر کیدأت با خود مطالعه در )2008( یونیک متیوتی
 سیاسی اقتصاد نقش بررسی به صادرکننده کشورهای سوی از منابع گرایی مصلحت موضوع کنار
 های مدل سایر و هابرت منحنی که دهد می نشان خود مطالعه در وی ،این بر عالوه. پردازد می انرژی
 استفاده برای ها مدل این ،رو این از و اند نکرده وارد خود های مدل در را سیاسی اقتصاد نقش پیشین

  . باشند ی منامعتبر فعلی شرایط در
 عدم مسئله بر کیدأت و نفت عرضه آینده منابع بررسی با خود مطالعه در) 2010 (جوهانسون

 را نفت عرضه در امنیت موضوع صادرکننده کشورهای ذخایر و تولید های داده و آمار در شفافیت
  .دهد می قرار بررسی مورد

 طریق از آمریکا انرژی بازار تامنی تأمین بررسی به خود مطالعه در )2008 (تون تینگ هیول
 طریق از وی همچنین. پردازد می جایگزین منابع از استفاده گسترش و نفتی واردات به اتکا کاهش
  .کند می بررسی صنعتی کشورهای اقتصاد بر را ها قیمت افزایش تأثیر ریسک تحلیل آنالیز

 کشورهای ذخایر سطح و نفت یها قیمت میان مدت بلند رابطه بررسی به) 2009 (راتی و میلر
 یها قیمت افزایش با منفی رابطه ذخایر سطح که دهد می نشان آنها مطالعه نتایج و پرداخته صنعتی
 وجود بر شواهدی نیز جدید دهه آغاز در ذخایر و نفت یها قیمت در حباب چندین بروز. دارد نفت
 بازار امنیت برای دتوان می وعوضم این که است دنیا تولیدات نزول سطح به رسیدن و غیرواقعی رشد

  .باشد توجه مورد بسیار نفت جهانی
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94 1 و 2 های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  نفت بازار امنیتی ساختار بر آن آثار و علل نفت، قیمت های پویایی. 3
  

 بررسی که گردد می باعث آن استراتژیکی ماهیت است، اقتصادی کاالیی نفت که آنجایی از
 اخیر دهه اواخر از نفت یها قیمت. شود بررسی بازارها سایر قوانین از جدای نفت بازار های پویایی

 2007 سال دوم نیمه در نفت یها قیمت سریع رشد. داشتند قرار صعودی مسیر یک در 2008 سال تا
 از نفت قیمت کوتاه  مدت این در و شدند برابر دو تقریباً ماه 12 عرض در تنها که بود ای گونه به

 اخیر های پویایی دلیل. رسید 2008 جوالی 11 در دالر 147 به 2007 جوالی 9 در دالر 74 ای بشکه
 از به ویژه تقاضا رشد عوامل، این جمله از است ای گسترده و پیچیده عوامل تأثیر تحت نفت بازار
 نفت تولیدکننده بزرگ کشورهای میان به ویژه خاورمیانه در سیاسی ثباتی بی ،چین و هند سوی
 و تولید ظرفیت توسعه برای ها گذاری سرمایه سطح کاهش ،داخلی های درگیری گسترش از ناشی

، 2008 مالی بحران از بعد ها قیمت شدید افت دلیل به تولید مازاد ظرفیت سطح کاهش و پاالیش
 سفته نقشو  دالر ضعف، برداشت ازیاد دلیل به فعلی ذخایر سطح کاهش ،اوپک غیر عرضه کاهش
 نفت یها قیمت افزایش علل رخصوصد IMF مطالعه ،کورمذ عواملعالوه بر . نفت بازار در بازارها

 جریان سه تأثیر تحت اخیر های سال خالل در افزایش این که داده نشان 2005 و 2004 های سال یط
 مازاد های ظرفیت سطح محدودیت و مصرف سریع رشد مانند نفت تولیدات در بنیادی عوامل تأثیر
 گذاری سرمایه واکنش محدودیت از ناشی نفت آینده رفیتظ خصوصدر نااطمینانی ،آن برابر در تولید
 بازها سفته اندک تأثیر  وصادرات-ذخایر-عرضه اشتباه آمارهای و نفت یها قیمت افزایش برابر در
  .)2009جوهانسون،  (است بوده بازار در

 در دالر 99/04 به دالر 147 از نفت یها قیمت 2008 سپتامبر تا 2008 جوالی اواسط از
 این که ای گونه به رسید دالر 98 به کوتاهی مدت در و دالر 120 به مجدداً و یافت کاهش کههربش

 بازار به نسبت بازار این فزاینده پوپایی بر شاهدی وضوعم این. شد محقق روز درچند تنها اتفاقات
 ها گیری یمتصم و ها پروژه اجرای در خیرأت ،نفت بازار پویایی این آثار جمله از. دارد کاالها سایر

 محقق مطمئن انداز چشم حصول تا تولید ظرفیت گسترش های گذاری سرمایه ،رو این از. باشد یم
 یها نوسان دامنه بر ها گیری تصمیم و ها پروژه اجرای در اطمینانی نا ریسک، افزایش با. شوند نمی
در  و ثباتی بی ایجاد عمده عوامل از یکی عنوان به نفت بازار های پویایی ،رو این از. افزاید می بازار

  .آید می شمار به نفت بازار ناامنینهایت 
 های شوک وقوع و نفت یها قیمت در ثباتی بی ارتباط که دریافتند  )2005( هیرسچ و دیفیز

 مازاد ظرفیت و هستند راه در جهانی بزرگ های شوک آنها مطالعه اساس بر .است پیچیده بسیار نفتی
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95    بررسی ابعاد تأثیرگذار بر ساختار امنیتی بازار جهانی نفت

 به منجر عرضه در ثباتی بی هرگونه نتیجه در ،است شدن ناپدید و اهشک حال در روز هر تولید
 ذخایر سطح که رسد می نظر به ،همچنین. گردد می نفت یها قیمت افزایش از ناشی ثباتی بی افزایش
 این از .است ثرؤم بسیار نفت آینده عرضه امنیت بر موضوع این که است شدید کاهش به رو جهان
 نیازمند و شد نخواهد حاصل راحتی به انرژی آشفته بازار در امنیت به دستیابی که رسد می نظر به ،رو

 جهانی اقتصاد در جدید رشد و توسعه یک ،همچنین. است بازار این فعاالن جانبه همه همکاری
  .سازد فراهم را آینده در ها قیمت مجدد افزایش زمینه دتوان می
  
  نفت عرضه طرف در گذار تأثیر جریانات. 4

  

  نفت بازار در آشفتگی بالقوه عامل بزرگترین اوپک. 1-4
 

 انکارناپذیر جهان ذخایر سطح باالترین داشتن اختیار در دلیل به نفت جهانی بازار در اوپک نقش
 بر اوپک های سیاست اجرای و نظارت نحوه و ثبات به بسته زیادی حد تا جریان این چند هر. است
 نفت عرضه و تولید ذخایر بزرگترین دارنده عنوان به اوپک اهمیت رو این از ،دارد نفت جهانی بازار
 کننده تأمینعناصر ترین عمده از یکی عنوان به نفت جهانی بازار در سازمان این جایگاه و جهان
  .است زیادی توجه قابل نفت بازار امنیت

 کنندگی هدایت نقش ایفای برای باید اوپک که اقداماتی جمله از ،تینتون هیونگ مطالعه براساس

 و تجارت بر آن اثر و جهانی تورمی و پولی یها  نوسان بررسی دهد قرار توجه مورد بازار کنترل و
 ایجاد ،دالر نفوذ بدون نفت گذاری قیمت برای جدید روش به رسیدن در اوپک ءخریداعضا قدرت
 ایجاد و ها نسازما سایر و غیرمتعهد کشورهای و غیرنفتی توسعه حال در کشورهای با ارتباط

 اقدام ،خام نفت پاالیش زمینه در اوپک بیشتر مشارکت ،نفت کنندگان مصرف با ای منطقه همکاری
 ،ندنک می مخدوش را نفت بازار شفافیت و آزاد گردش که عواملی و ها پدیده با مقابله جهت جمعی

 از حمایت و نفتی های سیاست هماهنگی جهت در جهان در نفت تولیدکنندگان سایر با همکاری
 این توسعه و اوپک غیرعضو کشورهای با تر نزدیک همکاری ،جهان انرژی سبد در نفت سهم

 هماهنگی و همکاری برقراری جهت در خاص های سیاست اتخاذ، جدید ءاعضا پذیرش ،ها همکاری
 اصالح و انرژی المللی بین انسژآ با اوپک تقابل عدم، دارند فعالیت نفت زمینه در که هایی سازمان با

  .باشد  میخود تر گسترده نقش ایفای جهت اوپک داخلی تشکالتی ساختار
 و تولید ظرفیت قابلیت که کشوری سه مواضع براساس نفت یها قیمت آینده و اوپک آینده

 و عراق ،عربستان ،ایران رو این از. شود می بینی پیش دارند را جهان تولیدات از نیمی تقریباً عرضه
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96 1 و 2 های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 مشی خط کننده روشن آمریکا به ویژه جهان کشورهای دیگر با و بایکدیگر شورک سه این روابط
 .بود خواهد جهانی بازار در نفت بهای و اوپک

  
  عربستان. 2-4
 میان ذخایر باالترین ودارنده جهان نفت تولیدکننده بزرگترین عنوان به عربستان اوپک، اعضای بین

 حمالت. آید می شمار به نفت بازار عرضه هدیدت بالقوه منابع از یکی عنوان به اوپک اعضای
 بازار از را نفت بشکه میلیون 3 است قادر راحتی به عربستان نفتی سیساتأت به حمله و تروریستی

 با وضوعم این همچنین. است نفت یها قیمت معنادار افزایش ،جریانی چنین نتیجه که سازد خارج
 در ها قیمت بیشتر افزایش به منجر یندهآ عرضه نینگرا افزایش و مدت کوتاه در ها قیمت افزایش

  .گرددٰمی نیز نفت آینده قراردادهای
 و دنیا ازمصرف درصد 9 به نزدیک که است روز در بشکه میلیون 7 حدود عربستان صادرات

 افزایش عربستان، تولیدات کاهش مدت کوتاه ثارآ. دهد می تشکیل را اوپک تولیدات از درصد 25
  .است جهانی اقتصاد های فعالیت سطح بر یتأثیر آن بلندمدت آثار و ها قیمت شدید

  
  عراق. 3-4
 قطع. آید می شمار به نفت بازار عرضه طرف در آشفتگی منبع دومین عنوان به عراق ،عربستان از پس

 نفت یها قیمت افزایش باعث یمعنادار به صورت روز در بشکه میلیون 2/2 حدود عراق صادرات
  .گردد یم مدت میان در

 بازار از را نفت بشکه میلیون 2/3 عراق، صادارت قطع)  2005( اوپک گزارشات براساس
 از جلوگیری بر معناداری اثر تواند می نفت بازار به عراق صادرات ورود ،رو این از. سازد می خارج
  .باشد داشته ها قیمت افزایش

 داشته خام نفت تولیدات غییراتت بر معناداری آثار گذشته سال 25 در عراق ثبات بی تاریخ
 کاهش دالیل جمله از 1990 در فارس خلیج جنگ و 1980 عراق و ایران مهم بسیار جنگ دو.است
  .است بوده فوق های سال طی تولیدات شدید

 ها  نااطمینانی گسترش دلیل به عراق نفتی ساختارهای در گذاری سرمایه میزان نیز حاضر حال در
 که است روز در بشکه میلیون 2/8 به نزدیک عراق تولید ظرفیت حاضر الح در. است یافته کاهش

  .رسد می 2/2 به رقم این که روز در بشکه میلیون 6 حدود داخلی مصرف وجود با
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 یا و اوپک اعضای سایر سهیمه افزایش نیازمند بازار عرضه سطح حفظ و عراق تولیدات قطع
 تولیدات گسترش. برخوردارند ظرفیتی ازچنین که باشد یم اعضایی تولید مازاد ظرفیت از مندی بهره
 به قادر مدت کوتاه در تنها و انجامد می طول ماه چند نیز عراق تولیدات جایگزینی برای ءاعضا سایر
 گذاری سرمایه گسترش های  طرح نیازمند مدت بلند در و است بازار از عراق تولیدات شکاف جبران
 به نفت بازار ثباتی بی بالقوه عوامل از یکی عنوان به نیز عراق ،رو ینا از. است تولیدات افزایش برای

 .آید می حساب

  
  1نفت استراتژیک ذخایر .4-4
 نیا از .ایدن در نفت نندهکوارد نیبزرگتر حال نیع در و  استایدن یاقتصاد قدرت نیبزرگتر کایآمر
 سال در تا دیگرد باعث موضوع نیا و دارد کشور نیا اقتصاد بر بسیاری ریثأت نفت بازار راتییتغ ،رو

 اقتصاد حفظ و کنترل جهت به را کیاستراژ ریذخا ییاروپا عضو نیچند همراه به کشور نیا 1975
  . ندینما سیستأ بازار نیا صدمات از

 و ها شوک برابر در کشور نیا اقتصاد  کهگردد یم باعث نفت به کایآمر اقتصاد یوابستگ
 راتییتغ که داده نشان کایآمر اقتصاد در زین یخیتار شواهد و ندیبب یجد بیآس متیق های نوسان

 به. است داشته کشور نیا یداخل داتیتول رشد جمله از کشور نیا رشد در ییسزاب ریثأت متیق
 شود یم استفاده آنها دیتول در نفت از که یگرید یکاالها متیق نفت متیق شیافزا با که ای گونه

 باعث جهینت در و ابدی یم شیافزا زین یمیپتروش ومحصوالت یزلید یها سوخت و لییگازو زمانندین
 یاقتصاد یها تیفعال کاهش باعث خود نوبه به زین نیا و گردد یم خدمات و کاالها متیق شیافزا
 یانرژ مصرف نیشتریب. شود یم مصرف کایآمر توسط ایدن نفت از درصد 40 به کینزد. گردد یم
 اختصاص خود به را واردات کل از درصد 96 به کینزد که است لنق و حمل بخش در کشور نیا

 از بشکه ونیلیم 21 که است درروز بشکه ونیلیم 83 به کینزد ایدن نفت روزانه یتقاضا. است داده
  .کاستیآمر یبرا آن

 ونیلیم 6/23 به 2015 سال در کایآمر نفت یتقاضا 2006 سال در ، EIA انداز چشم بر اساس
 رشد انداز چشم نیا طبق. دیرس خواهد درروز بشکه ونیلیم 1/26 به 2025 سال در و درروز بشکه
 خواهد رشد درصد 4/2025 سال در و درصد 12 با برابر 2015 سال در کشور نیا نفت یتقاضا
 زین گرید یسو از و شود می تیحما نفت متیق شیافزا برابر در اقتصاد ریذخا نیا از استفاده با .کرد

                                                       
1. Strategic Petrolum Reserve 
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 کاهش طیشرا در ها متیق شیافزا روند ازسرعت ریذخا نیا از یبردار بهره جهت به ضاتقا لیتعد با
   .گردد می یریجلوگ یناگهان عرضه

 بحران بروز محض به که است نیا دارد وجود مخازن نیا از برداشت در که یمشکالت از یکی
 نیا از برداشت اجازه تا انجامد یم طول  بهروز 15 حداقل نمود و استفاده ریذخا نیا از توان ینم

 روند دیتشد باعث خود نوبه به زین موضوع نیا که شود صادر کایآمر جمهور سیرئ یسو از مخازن
  .است یبحران شراط در ذخایر این از برداری بهره ضعف نقاط از یکی و شود یم بحران

  
  رسمی غیر ذخایر. 5-4

  

  برداشت قابل غیر ذخایر و محتمل ذخایر .1-5-4
  

 و اشتدبر امکان تکنولوژی فعلی سطح به توجه با که ستا ذخایری منظور (برداشت قابل رغی ذخایر
 از برداری بهره آینده در تکنولوژی پیشرفت با که رود می انتظار و نیست مقدور آنها از برداری بهره
 تولیدات گسترش امکان که هستند ذخایری منظور (مشروط یا و محتمل ذخایر و) شود مقدور آنها
 برداشت ازیاد های روش سایر یا و گاز و آب تزریق مانند ثانویه بازیافت های روش به مشروط آنها از

 برای نهایی راهکارهای عنوان به که باشند می عرضه طرف بر گذارتأثیر عوامل از) دارد بستگی
 میزان در گذاری سرمایه ریسک باالبودن و استخراج و تولید باالی هزینه دلیل به تولیدات افزایش
 برداری بهره نفت، باالی یها قیمت یا عرضه شدید کاهش و بحرانی شرایط برابر در شده تولید نفت
  .گیرد می صورت آنها از

 شده زده تخمین بشکه تریلیون 7 حدود غیررسمی ذخایر میزان) IEA) 2005 گزارش براساس
 تریلیون 3/1 کانادا، در بشکه ریلیونت 5/2 آمریکا، در بشکه تریلیون 2/2 حدود میزان این از که است
  .دارد وجود گذار حال در کشورهای در بشکه بیلیون 500 به نزدیک و ونزوئال در سنگین نفت بشکه

 یها قیمت که باشد می پذیر امکان شرایطی در غیررسمی ذخایر تولیدات از برداری بهره افزایش
 غیر در نماید جبران را ذخایر این از استخراج ههزین بتواند که باشد افزایش یافته ای اندازه به نفت

 هزینه کاهش برای پیشرفته های تکنولوژی از مندی بهره نیازمند میادین این از استخراج اینصورت
 کل از درصد 5/4 حدود غیررسمی ذخایر سطح )IEA) 2007 گزارش براساس. است استخراج
  . بود خواهند 2030 سال در درصد 8 از کمتر و 2015 سال در نفتی مایعات عرضه
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  منابع انداز چشم. 6-4
 .است نفت درتاریخ مشهور ماجرایی دهد می اعتبار نفت تولید رسیدن اوج به مدعیان ادعای به آنچه

 1970 سال در مریکاآ نفت تولید که کرد بینی پیش هوبرت کینگ نام به یشناس زمین 1956 درسال
 تالش کردند حتی آنها .بودند شده زده شگفت شل رکتدرش وی مدیران .رسید خواهد خود اوج به

 آمریکا نفت تولید. بود باوی اماحق شود، منصرف ادعا این علنی اظهار از که کنند رامتقاعد هوبرت
  .است کاهش حال در دائم زمان وازآن رسید اوج به 1970 درسال

 نتوانسته اردبشکهمیلی 13 میزان به درآالسکا پرودو درخلیج مالحظه ذخایرقابل کشف حتی
 آمریکا نفت ج استخرا ذخایرقابل کل که کرد محاسبه همچنین هوبرت. دهد راتغییر روند این است
 فناوری پیشرفت .کردند واستدالل مخالفت وی باتحلیل منتقدان ابتدا. خواهدبود بشکه میلیارد 170

 رخ داد اما اتفاق همین .یابد افزایش موجودآمریکا نفت میزان  کهشود می سبب واستخراج اکتشاف
 رادرنظربگیرید آالسکا نفت اگر حتی .نرفت باالتر بود زده تخمین هوبرت که ازحدی ذخایرآمریکا

 8 تا تنها آمریکا داخلی نفت منابع و است کردهرا  هوبرت بینی پیش همان تقریباً آمریکا نفت تاریخ
 جهان در نفت تولید کل به را هوبرت های شیوه شناسان زمین پیش چندسال .ماند خواهد باقی دیگر سال

 اوج به 21 قرن دهه اولین درخالل نفت تولید که بود ازآن حاکی آنها تحلیل .دادند تعمیم
 فیزیکدان گواستاین، دیوید .بود 2006 یا 2005 درسال اوج نقطه این که گویند می برخی .خواهدرسید

 اوج  کهکند می بینی پیش انتشاریافت "نفت نپایا" عنوانتحت  کتابش که کالیفرنیا فناوری سسهؤم
 دقیق سال که گوید می انرژی تحلیلگر هرش، رابرت .خواهدبود 2010 ازسال تاپیش نفت تولید
 آمریکا نفت وزارت برای درتحقیقی وی .است دیرشده خیلی حاال همین چون نیست مهم خیلی
 نفت تولید افت با کشور این داقتصا تا است الزم زمان دهه ازیک بیش که گرفت نتیجه چنین

 انکارناپذیر وابستگی و نفت عرضه در کمیابی گسترش مسئله به توجه با ،رو این از. شود سازگار
 دالیل بررسی و تقاضا و عرضه آینده های انداز چشم بر نگاهی جهانی اقتصاد بزرگ های قدرت
 بخشید خواهد بیشتری عمق موضوع اهیمت درک به نفتی تولیدات به وابستگی گسترش و افزایش

  .داشت خواهیم هاشار ه آنب ذیل در که
  

  2030 سال در تقاضا و عرضه انداز چشم. 1-6-4
 نسبت به رشد یانرژ. شود ی می به انرژیاز جهانیش نی باعث افزایتی و توسعه جمعیرشد اقتصاد  −

 حجم و اندازه لحاظ از 2030 تا سال یشود که اقتصاد جهان ی مینیب شیپ.  حساس استیاقتصاد
  درصد25 در حال توسعه است که امروزه تنها یش مربوط به کشورهاین افزایعمده ا. دوبرابر شود
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ش خواهد ی افزا درصد30ن سهم به ی ا2030تا سال . ار دارندی را در اختی جهانیاز اقتصاد خروج
 .باشد ی میلز و مای اندونز،هند، نی چهمچون یی کشورهایع اقتصادیسرجه توسعه یافت که نتی

ون یلی م5/6ب به ی در حال حاضر قریت جهانیجمع. ز در حال توسعه استی نیت جهانیجمع
ن ی ا درصد95ک به یون نفر برسد که نزدیلی م8 به 2030شود که جهان تا سال  یم ینیب شیپ. نفر است

  . در حال توسعه استیرشد مربوط به کشورها
 ندارند و ی دسترسیکی الکتریدم جهان به انرژون نفر از مریلیم 1/6در حال حاضر حدود 

جاد گرما و به ی ای مانند چوب و پوشال درختان برایی ابتدایها ون نفر به سوختیلی م4/2حدود 
  .اند  وابستهمصرف روزانهمنظور 

ر یثأنده تیافته و در حال توسعه در طول حدود ربع قرن آی  توسعهی در کشورهایرشد اقتصاد
  . آن داردی تجاری و الگوهای انرژی جهانیقاضا بر تیزیانگ شگفت
  

 یم و رو به رشد به انرژیاز عظین  -

در جهان مصرف ) بشکه معادل نفت (یون بشکه انرژیلی م250در حال حاضر به طور متوسط روزانه 
ع شده یافته و در حال توسعه توزی  توسعهیان کشورهای میکسانی صورتن مقدار به یشود که ا یم

ع تا یسرتوسعه   در حالیشده توسط کشورها زان رشد اعالمیرود که با توجه به م ی مانتظار .است
  . حال حاضر باشدیشتر از مصرف جهانی ب درصد50 باًی تقری انرژیاز جهانی ن2030 سال

  
 یمنابع غالب انرژی، لی فسیها سوخت  -

با . از خواهد بودیورد نشرفته مربوط به آنها می پیها ید و تکنولوژی جدیبا گذشت زمان منابع انرژ
 ین پاسخگویتر ی و از جمله گاز همچنان اصلیلی فسیها  سوخت2030ن وجود حداقل تا سال یا

 مقدار و انعطاف لحاظ است که از ین نوع از سوخت تنها منبعیا.  خواهند بودی انرژی جهانیتقاضا
 مصرف یتقاضا. ه را داردن دوری در طول ای به انرژیم جهانیاز عظین نیکردن ا وردهآ برییتوانا
 نفت مجددت ی شده است که از اهمینیب شیرصد پ د5/1تا  1/3سنگ  درصد و زغال 1/6 تا 1/4 نفت

چه سهم نفت در سبد  نده اگری سال آی سطیف، ین توصیبا ا. کند یت مینده حکایدر دو دهه آ
ابد، اما همچنان ی ی درصد کاهش م38 درصد به حدود 40ش از ی از بی جهانی مصرف انرژیتقاضا

  .شود ی می تلقین سوخت جهانیتر به منزله مهم
 2030 در سال ی انرژیکل تقاضادرصد  60ک به یمشترک نزدبه صورت ـ نفت و گاز 

  .کنند یرا برطرف م) یزان امروزی مشابه میسهم(
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ستم مصرف ی سءارتقا.  رشد داشته باشد درصد4/1رود که مصرف نفت ساالنه  یـ انتظار م
  .سازد یه رشد تقاضا را محدود میل نقلی وساسوخت
 رشد ن عمده آدلیل در سال باشد که  درصد8/1شود که رشد مصرف گاز  ی مینیب شیـ پ

  . استیکی الکتری انرژی برای جهانید تقاضایشد
  

  یعیگاز طب -
 ی باعث رشد تقاضا براLNGشرفته ی پی و فناوریطیمح ستی زیها تی، مزی انرژید توان باالیتول
ش ی افزایکی الکتریازها به انرژی همزمان با رشد نیعیطب ازگ یزان تقاضا برایم .از خواهد بودگ

د ی آن در تولیزان بازدهینه می موجود در گاز در زمیایگرفتن مزا ن رشد با در نظریا. یافتخواهد 
عتر ی سرهیانوسیا و اقیسآن رشد در یا. شود یت مین تقوآ یطیمح ستی زیها تین مزی و همچنیانرژ

  .خواهد بود
ق یش عرضه از طریرغم افزای عل2030 تا سال ی شمالیکایمرآشود که در  ی مینیب شیپ -

 ی عرضه جهان درصد25 تا حد LNG صادرات از، گ عرصهیها شرفتی و پی شمالیها خطوط لوله
  .) است درصد3ن رقم در حال حاضر یا( ابد یش یافزا

عالوه بر . کل عرضه باشد درصد 40 - 80زان ی اروپا به میش براین افزایرود که ا یانتظار م -
LNGنرایژه ایه خزر و به طور وز حویه و کشورهای روستوسطق خطوط لوله ی صادرات از طر 
  .یافتش خواهد یافزا

 یدات داخلیتول.  شدبرابر خواهد سه ندهیآ سال 25ه در طول یانوسیا و اقیسآ گاز در یتقاضا -
ن وجود تداوم صادرات از ی با ا،از مواجه خواهد شدی نیزان باالین میا اکشورها به طور عمده ب

  .ز مورد انتظار استی نLNG عمده صادرات به حالت یها ق خطوط لوله و حجمیطر
 22گذاری در تمام دنیا در بخش انرژی نزدیک به   از سرمایهIEAها براساس گزارش  انداز چشم

 برای تغییر ساختار تنها تریلیون 4/4 در آسیا  نزدیک به . محاسبه شده است2030تریلیون در سال 
 بیلیون دالر 300 فارس نزدیک به  عضو خلیج6چنین توسعه در صنایع جدید نفت و گاز در  همنفت

سعودی به عنوان  براساس گزارش دپارتمان انرژی آمریکا، عربستان. گذاری است نیازمند سرمایه
 میلیون 11نفت جهان نیازمند افزایش در تولیدات نفت خام از بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده 

در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی .  اعالم شده است2025میلیون بشکه در سال  23/5بشکه به 
شده تا حدی با  اندازهای اعالم  چشم،از این رو.  میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد بود15این میزان 
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ها همراه است و در نتیجه امکان اختالف میان  گذاری  از تحقق سرمایهریسک گسترش و اطمینان
های فعلی به دلیل افزایش تقاضا و  بینی پیشهای آینده و میزان  افزایش ارقام واقعی در سال

 تأثیرها در مقابل آن انتظار انحراف دارد و میزان این اختالف تحت  گذاری های سرمایه محدودیت
  . ار استشرایط آینده این باز

  
  2030 برای سال بینی پیشتقاضای انواع انرژی با . 1جدول 

)خام نفت معادل تن میلیون(  
 ساالنه رشد متوسط 

 2005 2010 2020 2030 )2005-2030( 

 4/1 5689 4966 4319 4002  نفت

 6/1 4181 3703 3144 2822  جامد یها سوخت

 4/2 4276 3352 2655 2346  گاز

 3/1 1434 1283 1117 1041  ریدپذیتجد یا ههست / یآب سوخت

 7/1 1558 13335 11236 10212  کل

Source: OPEC, World Oil Outlook, IEA, 2007.  
  
  سیاسی و اقتصادی ثباتی بی منبع ارزان نفت. 5
 کاهش نفتی درآمدهای به نفت کننده تولید کشورهای از بسیاری زیاد وابستگی به توجه با

 در وسیع کاهش یک همراه به اقتصادی رکود یک نتیجه در انرژی جهانی رفمص در یچشمگیر
 داشته دنیا مناطق از بسیاری در ثباتی بی ایجاد در چشمگیری اثر دتوان می نفت جهانی یها قیمت
 آثار و آسیا مالی بحران طول در 1988 سال در. 1نفت صادرکننده کشورهای در به ویژه باشد،
 شدند مواجه شان نفتی درآمدهای در درصد 50 کاهش با نفت صادرکننده کشور چندین آن جهانی

 از ها دولت تغییر ،ثباتی بی این آثار جمله از. بود اقتصادی و سیاسی های ثباتی بی ایجاد آن نتیجه که
 هر در دالر 147 به نفت یها قیمت افزایش. بود ونزوئال و نیجریه ، اندونزی بروئنی، آفریقا، در جمله
 و سیاسی احوال و اوضاع ثبات بر فعلی های سال در ها قیمت کاهش آثار و 2008 سال در بشکه

 نظر به چنین. است بوده گذارتأثیر نفت واردکننده و صادرکننده کشورهای بیشتر در اقتصادی
 زنی چانه قدرت از خود خارجی سیاست در تولیدکنندگان نفت یها قیمت افزایش با که رسد می

 های سیاست قدرتی چنین سلب برای ایشان مقابل های طرف ،رو این از و شوند می داربرخور بیشتری
 نفتی سیساتتأ به تروریستی حمالت گسترش انتظار فضایی چنین در. در پیش گرفتند جویانه مقابله

                                                       
1. Myers Jaffe and Manning 
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 نظر از دور چندان ها گذاری سرمایه در ریسک افزایش و ناامنی گسترش و تولیدکننده کشورهای در
  .نیست

 سازمان عضو تولیدکنندگان بیشتر و تولیدکننده کشورهای ارزی درآمد کاهش دلیل به ارزان فتن
 برابر در. گردد می ها قیمت کاهش از ناشی درآمد کاهش جبران برای تولید افزایش به منجر اوپک
 افزایش زمینه نفت قیمت کاهش از ناشی گذاری سرمایه های فعالیت کاهش دلیل به ها قیمت کاهش
 افت دلیل به که است 1980 سال حوادث ادعا این بر شاهدی کند می ایجاد را آینده در ها قیمت
 منجر ها قیمت بودن پایین دلیل به ها گذاری سرمایه سطح کاهش نتیجه در و اوپک تولیدات از تقاضا

 نفت یها قیمت کاهش تبعات و آثار جمله از. شد بعدی های سال در ها قیمت شدید افزایش به

 کشورهای واردات کاهش ،نفتی کشورهای بودجه کاهش ،ها کننده تولید برای کمتر درآمداز  عبارتند

 اوپک به ویژه نفتی کشورهای  آنهاخریدار که غرب بازار در رکود، صنعتی کشورهای از نفتی
 یسیاس تحوالت امکان و ها پروژه اجرای عدم با رابطه در نفتی کشورهای در بحران ایجاد، هستند
 توسط کاالها خرید عدم با رابطه در بیکاری دلیل به صنعتی کشورهای در بحران ایجاد، عمیق

، مالی نیاز دلیل به المللی بین های بانک از اوپک انرژی ذخایر، خروج بخشی از خیز نفت کشورهای
 به کمک کاهش، هستند نفتی ارزهای به متکی که المللی بین های بانک دهی وام قدرتکاهش 

 فقیر بسیار کشورهای پرداختی موازنه شدن بهتر ،درآمد کمی  دلیلبه اوپک توسط فقیر ورهایکش
 و خورده ضربه شدت به نیجریه و اندونزی مانند اوپک فقیر و بدهکار عضوهای ،نفت ارزانی دلیل به
  ونفت صادرکننده کشورهای انباشته ثروت به خوردن ضربه ،شد نخواهد پرداخت هایشان وام

 حال .اند آمده وجود به جانشین های انرژی در نفت ارزانی دلیل به که هایی فعالیت به خوردن صدمه
  باالست؟ نفت یها قیمت چراسؤالی که مطرح است این است که 

) 2006-2005( های سال طی نفت یها قیمت باالبودن علل بررسی در خود مطالعه در استیونس
 ایجاب کنندگان مصرف سپس و تولیدکنندگان اول بازار این کنندگان هدایت منافع که کند می اشاره
 کننده مصرف کشورهای در را انرژی مصرف کارایی ها قیمت باالرفتن. باشد باال ها قیمت که کند می

 تقاضای افزایش و نفت صادرکننده کشورهای خرید قدرت افزایش با حال عین در و افزایش داده
 همچنین. گردد می مریکاآ و غرب اقتصاد تولید وافزایش درش به منجر آمریکا و ازغرب واردات
 منابع از استفاده به کنندگان مصرف سلیقه تغییر و تقاضا کاهش دلیل به نیز نفت یها قیمت افزایش

 رونق به منجر حال عین در و سازد می فراهم آینده در را ها قیمت کاهش زمینه جایگزین
 شود می گذاری سرمایه وریآسود دلیل به تولید ظرفیت ایشافز های برنامه گسترش و گذاری سرمایه
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 مدت بلند در آن آثار نتایج و است مدت بلند گذاری سرمایه یک نفت در گذاری سرمایه که چند هر
 به نفتی های دالر شدن سرازیرعبارتند از  ها قیمت افزایش تبعات و آثار جمله از. است حصول قابل

 برای غربی کشورهای از خرید رونق و ارزی ذخیره رشد ،نفت کننده تولید کشورهای اقتصاد
 خریدتسحیالت با نظامی قدرت گسترش، شود می نیز خود اقتصاد شکوفایی به منجر که واردات
 رشد دلیل به المللی بین های بانک دهی وام قدرت افزایش ،کننده تولید کشورهای سوی از جنگی
  .نفتی کشورهای اندازهای پس

 نفت برای عادالنه یها قیمت برقراری ،ها قیمت کاهش یا افزایش رویکرد برابر رددر نهایت، 
 مهم عوامل از یکی عنوان به نماید تأمین را کنندگان مصرف و کنندگان تولید منافع که ای گونه به

  ).1386مزرعتی،  (آید می شمار به نفت بازار در امنیت و ثبات برقراری
  
  نفت سیاسی اقتصاد. 6

 داراست را ویژگی سه این بلکه نیست استراتژیک یا سیاسی اقتصادی، کاالی یک تنهایی به نفت
 به را آن بشر زندگی زوایای درتمام نفت رسوخ. کرد توجه آن وجوه از یکی به صرفاً توان میون

  .نیست میسر نفت بدون صنعتی زندگی حاضر درحال اًاساس و است تبدیل کرده حیاتی کاالی یک
 که باشد می دلیل موضوع به این این .گذرد می خاورمیانه محور نیزحول سیاسی مسایل عموم

 درکشورهای منبع سه این. است گرفته قرار منطقه دراین جهان نفت اصلی منبع چهار از منبع سه
 است داخلی های وجنگ ها درگیری دچار همچنان عراق. هستند واقع سعودی وعربستان عراق ایران،

 آن ظرفیت از کمتر بسیار کشور این تولیدات و گیرد می قرار ها خرابکاری هدف آنها نفت صنعت و
 و تحوالت و است نفت با مرتبط مسایل ءجز هم ایران ای هسته برنامه جهانی ازدیدگاه. است
. است گذارتأثیر ها قیمت دادن درحرکت موضوع این با مرتبط های گیری ونتیجه وگوها گفت

 به باتوجه. مواجه است سیاسی گوناگون بامسائل نیز نفت کننده تولید ترین بزرگ سعودی عربستان
 افزایش جهت در بیشتر فشار و ماند خواهد آشفته همچنان نفت بازار که رسد نظرمی به فوق شرایط
  .دارد وجود آن کاهش نه و قیمت

 اساس بر. خودرادارد خاص پیام استراتژیک سیاسی های درزمینه ها قیمت کاهش یا افزایش
 و سیاسی درونی اصالحات کاهش به منجر نفت یها قیمت افزایش نفت سیاسی اقتصاد اصول

 در که معنا ینه اب). 2006 ،فریدمن (گردد می نفتی استبداد به منجر و گردیده ها دولت در اقتصادی
 درآمد افزایش در گاز و نفت وجود از ناشی که قدرتی چنین ونزوئال و عربستان مانند کشورهایی
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 ای پدیده نفت بازار در رکود همچنین. ندارد استبدادی سیستم رشد جز ای نتیجه شود می ظاهر دولت
 را کمتر مصرف طبیعیه صورت ب رکود. آید می وجود به شکوفایی دوره ازپس  که است ای دوره
 این در و شود می تولیدکنندگان از تقاضا کاهش به منجر مصرف کاهش و خواهدداشت در پی
 تقاضا کاهش و ها تمیق افزیش برابر در که حالی در شوند می تضعیف سیاسی های قدرت حالت

 عرصه در به ویژه بازاری قدرت یک از تولید مازاد ظرفیت داشتن اختیار در با تولیدکنندگان
  . شوند می برخوردار کنندگان مصرف مقابل در خارجی سیاست

 و گرفته خارجی سیاست عرصه در نسیاستمدارا این شانس را از نفت یها قیمت کاهش
 نفت به وابسته اقتصادشان که کشورهایی در به ویژه اهدافشان پیشبرد در را ایشان زنی چانه قدرت
 ابزاری عنوان به نفت تلقی که شود می کیدأت مقاله های بخش سایر در چند هر. دهد می کاهش است

 از دست جهانی جامعه که زمانی تا اما افزاید می بازار های آشفتگی و ها بحران بر استراتژیک
 دنیا مردم تمام زندگی سطح افزایش برای یکپارچه اتحاد یک صورت به و نداشتهبر طلبی قدرت
 هر سوی از خارجی سیاست عرصه در موفقیت حصول برای ابزاری هر از مندی بهره ننماید تالش

  . رسد می نظر به عقالیی کشوری
 در نفتی منابع شدن ملی موضوعنفت  سیاسی اقتصاد حوزه در توجه مورد جریانات دیگر از

 .داشت خواهیم هاشاربه آنها  ذیل در که است کننده تولید کشورهای

 
  ژئوپلیتیک مسائل و منابع شدن ملی. 1-6
 درکشورهای نفت صنعت سازی ملی دکترین خصوصدر هایی نگرانی درغرب بعد، به 50 دهه از

 درآن. کردند اعالم ملی را خود نفت دیگری از پس یکی تولیدکننده کشورهای. آمد پدید خیز نفت
 موازات به. داشتند اصرار کشورها این نفت خوددرصنایع مواضع برحفظ نفتی های کنسرسیوم مقطع
 های سیاست اتخاذ در را کننده مصرف کشورهای درواقع که آمد وجود به خرید سازمان آنها تالش
 وجود دلیل به امروزه. کرد می هماهنگ و قرارداده پوشش تحت نفت سازی ذخیره و خرید
 کمبود دلیل به که هستند نفت تولیدکنندگان این و است شده معکوس روند این مالی های بحران
 کشورهای به جهان مالی مؤسسات، حاضر حال در. اند آورده روی نفتی های کنسرسیوم به سرمایه

 های سرمایه سوی به  مجبور شوندو فتهرگ قرار تنگنا در تا دهند نمی اساسی های وام تولیدکننده
 که است تراژدی یک پدیده این .دهند تن نفتی های کنسرسیوم تشکیل به  مجدداًو  رفتهخارجی
  . اند شده مبتال بدان آن به دادن ازتن ناگزیر نفت هتولیدکنند کشورهای حال درعین
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 تزریق و صادرات افزایش مقابل در توسعه در داخلی منابع از برداری بهره گرایی مصلحت. 2-6

  اقتصاد توسعه هدف با نفتی دالرهای
 1منابع گرایی مصلحت نام به ای پدیده تأثیر نفت عرضه امنیت حوزه در مهم بسیار جریانات از یکی
 وی اعتقاد به. گردید شکارآ) 2008 (استیونس پول نظرات و ها بحث در ابتدا موضوع این. باشد می
 که حاکی از آن است نظر این از برداشت. است بانک در پول از تر ارزش با بسیار زمین در نفت
 در. برد بهره توسعه و رشد برای ها بانک در موجود های پول مقابل در نفت ثروت از توان نه میوگچ

 اقتصاد بر آن ای توسعه آثار کنار در کشورها صادرات در نفت نقش مسئله به مذکور واژه حقیقت
 2006 سال در مثال عنوان به تاریخی شواهد اساس بر نظر نقطه این دادن نشان برای. دارد کیدأت

 مصرف بشکه میلیون 12 روزانه حدود در یکدیگر با روسیه و مکزیک اوپک، عضو کشورهای
 را خود مصرف برابر 3/5 به نزدیک )2007-1997( دوره طی تنهایی به خاورمیانه اقتصاد. اند داشته
 19 تنها شمالی مریکای آ،ابلمق در. سال 10 طول در درصد 43 از بیش  یعنیاست داده یشافزا

 سطح افزایش جمله از عواملی ).BP, 2008 (است داده افزیش دوره همین در را خود مصرف درصد
 یارانه افزایش و کشاورزی و صنعت بخش در ها گذاری سرمایه گسترش شهرنشینی، افزایش زندگی،
  .دنآی می شمار به مذکور رشد عوامل از صادرکننده شورهایک در بنزین

 مکزیک، اوپک، کشورهای در داخلی مصرف رشد) 2007 (بوکانان و رابین مطالعه براساس
 خواهد آنها مصرف افزایش در نفت ای بشکه میلیون 2/5 افزایش از ناشی آینده های سال در روسیه
 فارس خلیج اقتصادهای در انرژی داخلی مصرف سریع رشد ) 2008(2فیل برون مطالعه براساس. بود
 ای هسته انرژی توسعه برای برداری بهره در نفت یها قیمت افزایش  ومدت بلند سودهای از ناشی نیز

  . استبوده
 یها قیمت افزایش و صادرات از که آینده اقتصادی سود کشف استراتژی که رسد می نظر به
 کشورهای اساس، این بر. شود منابع گرایی مصلحت سیاست از مانع دتوان مین گیرد می نشأت نفت
 ،سپس و کنند می فراهم را خود داخلی مصرف برای عرضه بودن کافی امنیت درابتدا کننده صادر
 نشان) 2005 (3دبوغی سل مطالعه جمله از بسیاری مطالعات چند هر. دهند می جهان به را آن مازاد
 و ارزی درآمد افزایش برای ها قیمت افزایش با مواجهه در اوپک تولیدکنندگان  اغلبکه داده

 ها قیمت کاهش از ناشی یافته کاهش درآمد جبران برای نیز ها قیمت کاهش برابر در همچنین

                                                       
1. Resources Pragmatism 
2. Brumfiel 
3. Sel Dibooglu 
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 اقتصادی ثبات موضوع با موضوع این  کهرسد می نظر به اما ،دهند می افزایش را  آنهاتولیدات
 برابر در ثروت این از برخورداری در گرایی صلحتم مسئله. است مرتبط صادرکننده کشورهای

 از مندی بهره با عربستان. شود اتخاذ سیاستی چنین اقتصاد بقاء برای که کند می ایجاب ها نوسان
 تغییر بودجه در شده بینی پیش درآمد حصول تا را خود تولید میزان همواره هدف درآمد سیاست

 سایر اما ،نیست کشور این تولیدات دهنده تغییر انگیزه ها قیمت کاهش یا افزایش نتیجه در و دهد می
 این کنار در سیاسی ثبات عدم نتیجه در و داخلی های درگیری یا ها تحریم اثر در اوپک اقتصادهای
 درتولیدات خود را  کشورهاست این ارز تأمین منبع و صادراتی کاالی ترین عمده نفت که موضوع
 خود درآمدی منابع افزایش برای ها دولت آیا اینکه امکان اما دهند می تغییر قیمت تغییرات مقابل
 مطالعات مندزنیا حقیقت در خیر یا داده کاهش را داخلی مصرف مختلف طرق از است ممکن
 موضوع که رسد می نظر به چند هر بسنجد را ها دولت گرایی مصلحت میزان بتواند که است جدید
 در یافتگی توسعه رویکرد با حدی تا آن صادرات از دولت بیشتر درآمد تأمین برای داخلی مصرف کاهش
 و کشورهاست یافتگی توسعه یها شاخص از یکی انرژی مصرف افزایش که معنا ینه اب باشد تناقض

 افزایش زمینه تولیدات افزایش با داخلی توسعه کاهش با شوند حاضر ها دولت که دور از انتظار است
 ها دولت گرایی مصلحت  میزانتوصیف برای چند هر .نمایند فراهم را نکنندگا مصرف اقتصاد توسعه

 برای ای زمینه دتوان می موضوع این که هستیم هایی مقیاس نیازمند ملی های ثروت از مندی بهره در
  .باشد آینده مطالعات

  
    کننده محدود عوامل نقش و نفت حوزه در گذاری سرمایه. 7

چگونه  اینکه عبارتی به یا گیرد می قرار کننده محدود عوامل تأثیر تحت گذاری سرمایه  چگونهاینکه
 شمار به نفت حوزه در گذاری سرمایه کلیدی های پرسش جمله از شود می محدود گذاری سرمایه

 نیز شود انجام باید گذاری سرمایه میزان چه اینکه و گذاری سرمایه برای مناسب زمان کشف. آید می
  .است مهم بسیار

 به توان می گذاری سرمایه های فعالیت سطح بر ها قیمت کاهش تأثیر تاریخی شواهد هجمل از
 تولیدات 1980 اوایل و 1970 سال اواخر در. کرد اشاره 1980 یلااو و 1970 های سال اواخر حوادث
 کاهش جهانی تقاضای کاهش و اوپک غیر تولیدات در افزایش تأثیر تحت خودکار طور به اوپک
 مند بهره دوره این خالل در زیادی مازاد ظرفیت یک از اوپک تولیدکنندگان 1980 اسطاو از .یافت
 گسترش در گذاری سرمایه افزایش برای اوپک انگیزه که گردید باعث موضوع این که شدند
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 صعودی روند بر آینده های سال در کاهش این اثر و یابد کاهش آینده های سال در تولید ظرفیت
 زیادی مدت برای دالر 20 ای بشکه به ها قیمت سقوط که همچنین. شود گذار یرتأث نفت یها قیمت
 .داد کاهش فوق دوره طی نفتی های شرکت میان را گذاری سرمایه افزایش انگیزه

 در گذاری سرمایه) 2006( مابرو مطالعه و) 2008 (IMF و) IEA) 2006 گزارش براساس
 تا افزایش این و است یافته افزایش فعلی دهه آغاز از استخراج و توسعه برای گاز و نفت های حوزه
  .داشت خواهد ادامه نیز 2010 سال

 زیادی مقدار به و است بلندمدت متمرکز گذاری سرمایه کی یانرژ بخش در گذاری سرمایه
 بسیاری و تولیدی های حوزه نوع تأثیر سرمایه، بازگشت نرخ اقتصادی، – سیاسی ثبات تأثیر تحت

 امنیت فقدان وضوعم گذاری سرمایه تهدید بزرگترین برشمرده عوامل میان در. است گردی متغیرهای
 در گذاری سرمایه های فعالیت گسترش در ها دولت محدودیت. است اقتصادی – سیاسی ثبات و

 عربستان نفتی سیساتأت به تروریستی حمالت گسترش -مالی های محدودیت دلیل به باالدستی صنایع
 در خارجی های گذاری سرمایه سطح بر بسزایی تأثیر نیز جهان نفت تولیدکننده رینبزرگت عنوان به

 های گذاری سرمایه در ریسک افزایش به منجر فوق شمرده بر عوامل. داشت خواهد تولیدی های حوزه
 انگیزه کاهش نتیجه در و شد خواهد هایشان سرمایه بازگشت از گذاران سرمایه نااطمینانی و خارجی
  .در پی خواهد داشت حوزه این در را گذاری سرمایه

 انداز چشم تحقق برای کافی گذاری سرمایه مقدار )2007( انرژی المللی بین آژانس گزارش براساس

 عوامل فوق و گسترش ریسک و تأثیر تریلیون دالر اعالم شده که تحت 22، 2030عرضه برای سال 
محدودیت دسترسی به منابع های گسترده و  حریمکنندگان بزرگ جهان، ت نااطمینانی در میان تولید

اندازی به مقدار  کننده تحقق چنین چشم مالی کافی برای توسعه ظرفیت تولیدات در کشورهای تولید
  . زیادی با شک و تردید همراه است

های صنعتی دنیاست و  نفت خون در جریان اقتصاد. به هر حال اقتصاد جهانی نیازمند نفت است
 نفت نیازمند گذاری سرمایههای متعدد در حوزه  اقتصاد جهانی علیرغم وجود ریسک ،از این رو

کنندگان از  ها نیز با کمک تولید گسترش این طرح. های گسترش ظرفیت تولید است گسترش طرح
درغیر اینصورت هر کشوری تنها بر اساس منافع . پذیر است کنندگان امکان طریق همکاری با مصرف

کنندگان مضر  کنندگان و تولید خواهد کرد که نتایج چنین فضایی برای مصرفخود سیاستگذاری 
  . نخواهد داشتدر پیها را در این بازار  خواهد بود و نتایجی جز گسترش ناآرامی

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            18 / 20

https://ejip.ir/article-1-138-fa.html


109    بررسی ابعاد تأثیرگذار بر ساختار امنیتی بازار جهانی نفت

  گیری نتیجه. 8
 ارکان تمام برای بلکه نفت بازار فعاالن برای موضوعی تنها نه نفت جهانی بازار امنیت وضوعم

 مختلف های جنبه. دارد جهانی های فعالیت سطح با بازار این عمیق ارتباط دلیل به دنیا اقتصادی
 کنار در ها قیمت روند نقش تأثیر بر کیدأت با مطالعه این در نفت جهانی بازار امنیتی ساختار

 تحلیل و تجزیه و بررسی مورد تقاضا و عرضه آینده های انداز چشم و گذاری سرمایه های محدودیت
 ،گذاری سرمایه حوزه در کننده محدود موانع رفع ،همکاری فضای ایجاد ،در نهایت. فتگر قرار

 از برخی در آمریکا سوی از ها تحریم لغو مالی، منابع تأمین برای المللی بین های همکاری افزایش
 و داخلی های درگیری و سیاسی های ثباتی بی کاهش و رفع ایران، به ویژه نندهکتولید کشورهای

 های سیاست در ها دولت اختیار در سیاسی ابزاری و استراتژیک کاالیی عنوان به نفت تلقی عدم
 چنین نتیجه که سازد فراهم نوسان پر و آشفته بازار این در را آرامش حدی تا دتوان می ایشان خارجی
 بازار در یتامن ایجاد جهت به را بیشتری منافع قطعا  ایم، نبوده آن شاهد هنوز امروز به تا که فضایی
 ترین مهم از یکی عنوان به گذاری سرمایه موانع رفع و اقتصادی های فعالیت گسترش همچنین و نفت

  .داشت خواهد همراه به را انرژی حوزه در به ویژه کشورها توسعه و رشد بر گذار تأثیر عناصر
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