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 چكيده
پذيرد كـه از آن بـا         در دنياي امروز، تجارت نفت در چارچوب يك بازار به هم پيوسته جهاني صورت مي 

زمـان فعـال      طور هـم    در اين بازار عوامل و نيروهاي متعددي به    .  شود ياد مي»  بازار جهاني نفت«عنوان 
طور كلي،    به.  افزايد  هستند و اين مساله بر پيچيدگي عملكرد بازار در تعيين سمت و سوي بهاي نفت مي    

بازيگران فعال در بازار نفت تنوع فراواني دارند و از نظر توان اثرگذاري بر تحوالت بازار، به هيچ وجـه بـا       
كارشناسان بر اين باورند كه شرايط بازار نفت با وضعيت رقابت كامل فاصله بـسياري           .  هم شبيه نيستند

ترين بازيگران    با اين حساب بررسي بزرگ    .  دارد و در واقع نوعي شرايط شبه انحصاري بر آن حاكم است  
زني در ارتباط بـا سـمت و        بازار جهاني نفت، گامي مهم در راستاي شناخت و تحليل شرايط بازار و گمانه

ترين بازيگران بازار نفت جهـان را از نظـر        مقاله حاضر، بزرگ.  آيد سوي تحوالت آينده آن به حساب مي
هاي آنان در حوزه نفت و ابزارهاي مورد استفاده براي اثرگذاري بر بازار به شكلي منظـم مـورد           سياست

دهد كه اياالت متحده، اوپك، عربستان، چين و         همچنين نشان مي. بندي قرار داده است بررسي و دسته
ترين بازيگران بازار جهاني نفـت بـه حـساب            المللي انرژي در شرايط كنوني به ترتيب بزرگ آژانس بين

 . گيرند اي براي اثرگذاري بر تحوالت بازار بهره مي هاي ويژه آيند و هريك از ابزارها و سياست مي

 هاي نفتي، ابزارهاي اثرگذاري بر بازار  انحصار، بازيگران بزرگ بازار نفت، سياست شبه: ها كليدواژه

 
 

رتبه
ي و 

ررس
ب

 
رگ

ي بز
بند

 
هان

ت ج
ر نف

بازا
ان 

يگر
 باز

رين
ت

 

  rahavard52@gmail.com            دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد چالوس* 
  Esmaili133@gmail.com)                                               ع(كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه امام صادق ** 

 .113 ـ 144ص  ، ص1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 



 

 

11
4

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 مقدمه 
هـاي انـرژي در سـطح جهـان           مصرف اوليه حامـل     2010 بر اساس آمارهاي جهاني در سال      

درصـد، و بقيـه مربـوط بـه سـاير            28/8 درصد، زغال سـنگ      23/7 درصد، گاز     35 مورد نفت  در
هـاي تجديدپذيـر      و انـرژي  )  درصـد   2/5 (، برق آبي    )درصد 6/4 (اي  هاي انرژي شامل هسته حامل

درصد از انرژي مورد نياز جهان از نفت و گـاز تاميـن                60 ترتيب همچنان حدود  بدين 1 .بوده است
در .  انرژي ارزان براي عملكرد نظام اقتصادي جهان در دنيـاي امـروز، نقـش حيـاتي دارد         .  شود مي

درصـد    17 بـر پايـه محاسـبات،       .  دنياي امروز حتي توليد غذا نيز به سوخت نفت نيازمنـد اسـت          
تنهـا بـراي ادامـه        بنابراين نفت در دنيـاي امـروز نـه          2 .رود  كار مي  مصرف انرژي، براي توليد غذا به

نفـت عـالوه    .  هاي صنعت، بلكه براي استمرار شيوه امروزي زندگي جنبه حياتي دارد      حركت چرخ
خيزي همچـون ايـران         آمد و ثروت در كشورهاي نفت   اي براي توليد در بر توليد انرژي، منبع عمده

گـيرد و ايـن امـر         تجارت نفت حـدود ده درصـد تجـارت جهـان را در بـر مـي               .  آيد حساب مي به
. هاي آن در گـردش اسـت    هاي فراواني است كه در خريد و فروش نفت و فرآورده دهنده پول نشان

پـذيرد كـه از       در دنياي امروز تجارت نفت در چارچوب يك بازار به هم پيوسته جهاني صورت مي        
طـور    در اين بـازار عوامـل و نيروهـاي متعـددي بـه            .  شود  ياد مي» بازار جهاني نفت«آن با عنوان 

زمان فعال هستند و اين مساله بر پيچيدگي عملكرد بازار در تعيين سمت و سوي بهـاي نفـت       هم
طور كلي بازيگران فعال در بازار نفت تنوع فراواني دارند و از نظر توان تاثيرگـذازي بـر            به.  افزايد مي

كارشناسان بر اين باورند كه شرايط بازار نفـت بـا          . تحوالت بازار، به هيچ وجه با هم شباهت ندارند
 . انحصاري بر آن حاكم است وضعيت رقابت كامل فاصله بسياري دارد و در واقع نوعي شرايط شبه

ترين بازيگران بازار نفـت را در چـارچوب بـازيگران دولـتي،               بندي، بزرگ   بر اساس يك تقسيم
در عرصه بازيگران دولتي، آمريكا، عربستان، چيـن،   .  توان از يكديگر جدا كرد فرادولتي و فراملي مي

عنـوان    بـه )  كننـده   هاي بزرگ مصرف   اي از دولت عنوان مجموعه به(و روسيه به همراه اتحاديه اروپا 
پايـه    توان بازيگراني ميـان     ايران، ونزوئال و عراق را مي    .  ترين بازيگران بازار نفت مطرح هستند بزرگ

المللي انـرژي، تاثيرگذارتريـن       در حوزه فرادولتي نيز اوپك و آژانس بين  .  در اين بازار در نظر گرفت
آيند و هريك نمايندگي طيف بزرگي از توليدكننـدگان و    بازيگران عرصه نفت جهان به حساب مي



11
5

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

هـاي    تـوان از شـركت      در عرصه فراملي نيز مي.  كنندگان عمده نفت جهان را بر عهده دارند مصرف
  3 .ترين بازيگران بازار نام برد عنوان بزرگ هاي نفتي به چندمليتي نفتي و بورس

اعـم از دولـتي، فرادولـتي و        (ترين بازيگران بـازار نفـت جهـان           مقاله حاضر تالش دارد بزرگ    
پرسش اصلي مقالـه ايـن      .  بندي كند   را در شرايط كنوني بازار نفت جهان شناسايي و رتبه  )  فراملي

هـايي بـر تحـوالت        ترين بازيگران بازار نفت جهان كدامند و با چه ابزارها و سياست   است كه بزرگ
عنوان فرضيه مطرح شده اين است كه         گذارند؟ پاسخ مقاله به اين پرسش كه به  بازار نفت تاثير مي

ترتيـب    المللي انـرژي در شـرايط كنونـي بـه           اياالت متحده، اوپك، عربستان، چين و آژانس بين     «
اي   هاي ويـژه    آيند و هريك از ابزارها و سياست        ترين بازيگران بازار جهاني نفت به حساب مي بزرگ

 ».گيرند براي اثرگذاري بر تحوالت بازار بهره مي
طـور مختـصر      براي آزمون فرضيه باال ابتدا رويكرد نظري مقاله در تشريح وضعيت بازار نفت به 

هـا،    سپس پنج بازيگر بـزرگ بـازار جهـاني نفـت از نظـر مجمـوع ظرفيـت               .  شود توضيح داده مي
در نهايـت هريـك از      .  گيرند ها براي بازيگري در بازار نفت مورد بررسي قرار مي ها و سياست توانايي

 .  شوند بندي مي اين بازيگران از نظر درجه اثرگذاري بر بازار نفت جهان رتبه

 مباني اقتصاد سياسي نفت

خـصلت  .  طور كلي در تشريح شرايط بازار جهاني اجماع نظري ميان كارشناسان وجود ندارد    به
بينـي    هاي تئوريك در حوزه اقتصاد براي تشريح و پيش       پرنوسان بهاي نفت سبب شده، الگوسازي

ويـژه الگوهـاي ارايـه شـده از توانـايي چنـداني در                بهاي نفت در بازار، با ناكامي مواجه شوند و به        
بايد توجه داشت كه متغيرهـاي اساسـي الزم بـراي             4 .بيني سير بهاي نفت برخوردار نباشند  پيش

براي .  ثبات دارند   اند و يا اساسا خصلتي بي      خوبي شناخته نشده ارايه يك الگوي تحليلي قابل اتكا به
هـاي    واسطه كشف ذخاير جديد يا پيشرفت    طور مرتب به نمونه برآوردهاي مرتبط با ذخاير نفت، به

از سـوي ديگـر هزينـه اسـتخراج نفـت نيـز             .  كننـد   تغيير مي   6 و يا حتي عوامل سياسي      5 فناورانه
الگوي تقاضا در بـازار   .  شود هاي فناورانه يا موقعيت مخازن نفتي دچار تغيير مي تاثير پيشرفت تحت

فرضـا  .  كند  رو مي   بيني دقيق آن را با مشكل روبه تاثير عوامل مختلفي است كه پيش نفت نيز تحت
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كنندگان بـر تقاضـا     وضعيت رشد اقتصادي كشورها، عوامل آب و هوايي و ترجيحات خاص مصرف
 . گذارد تاثير مي

كند، بـا ايـن       درست است كه در بازار نفت در نهايت موازنه عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي       
در اين بازار خريداران و فروشـندگان فراوانـي         .  حال بازار نفت جهان، يك بازار كامال رقابتي نيست   

كننـدگان، از توانايـي       كنندگان كمتر است و تعدادي از اين عرضـه          شوند، اما شمار عرضه يافت مي
به زبـان  .  مند هستند خاصي دركاهش يا افزايش سقف توليد خود براي اثرگذاري بر بهاي بازار بهره

هاي صادركننده كـه در       دارد و شماري از دولت    )  انحصاري  شبه(اقتصادي، بازار خصلت اوليگوپولي  
اين وضع بـه تـشديد      .  اند، توانايي بااليي در اثرگذاري بر بهاي نفت دارند  ثباتي واقع شده منطقه بي
  7 .ثبات بازار كمك كرده است خصلت بي

نفت در دنياي امروز كاالي بسيار با اهميتي است كه در چارچوب روابط و معـادالتي پيچيـده      
شبكه عظيم توليد، توزيع و مصرف اين ماده ارزشـمند          .  شود  توليد و به بازارهاي مصرف عرضه مي

روابط پيچيـده ميـان عوامـل و قواعـد          .  با معادالت قدرت و ثروت جهاني پيوندي ناگسستني دارد
بـا ايـن    .  توان به تـصوير كـشيد       اندركار در توليد و مصرف اين ماده گرانبها را به سادگي نمي دست

كـارگزار   گيري از الگوي ساختارـ     حال، يك راه ساده براي توضيح روابط پيچيده در بازار نفت، بهره 
هاي متفاوت براي اثرگذاري بـر بـازار در           توان شماري از بازيگران را با توانايي   در اين الگو مي.  است

اين ساختار به معناي قواعد كالن      .  كنند المللي عمل مي نظر گرفت كه درون يك ساختار ويژه بين
بازي اين بازيگران  است و در اين حال بين ساختار و كارگزار پيوندي دو سويه برقرار است؛ به اين       

ضـمن  )  ويژه بـازيگران بـزرگ      به(بر اين پايه، بازيگران .  معنا كه هريك بر ديگري تاثير متقابل دارد
تاثيرپذيري از قواعد موجود، قادرند در شرايطي ويژه از تنگناهاي قواعد موجود فراتر بروند و حتـي     

كار گرفتـه     هاي مختلف علوم اجتماعي به      كارگزار، در حوزه الگوي ساختارـ.  قواعدي نو را بيافرينند
 .  شده است

شناسي مطرح گرديد، اما به سرعت بـه    كارگزار ابتدا در علوم اجتماعي و جامعه نظريه ساختارـ
رابطـه  «به گفته فريدمن و اسـتار       .  الملل و سياست خارجي كشيده شد      حوزه مطالعات روابط بين

اي   شناختي، يك پايه محوري فراتئوريك بـراي تحليـل مقايـسه            كارگزار به لحاظ هستي   ساختارـ
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رابطـه    8 ».الملل مطرح گـردد     هاي سياست بين    عنوان سنگ بناي نظريه  تواند به كند و مي ارايه مي
توسـط روي   »  گرايـي انتقـادي     واقـع «تر در رويكرد   ي تعاملي ميان ساختار و كارگزار به شكل جد

به گفته اين دو، ساختار و كارگزار را بايد همچون دو فلز درون      .  مطرح گرديد )2 (و جسوب )1 (بسكار
بديـن  .  پـذير نيـست     اند كه تمايزشان از يكديگر امكان  يك آلياژ نگريست كه آنچنان درهم آميخته

معنا كه ساختار و كارگزار به لحاظ نظري از يكديگر قابل تفكيـك هـستند، امـا در عمـل كامـال                     
   9 .اند تنيده درهم

واسطه آن عمـلِ كـارگزار      هايي است كه به در واقع بحث از ساختار به معناي قواعد و چارچوب
هـا و راهبردهايـي       گردد و سخن از كارگزار به معناي تاكيد بـر اراده، سياسـت              محدود و مقيد مي

رويكـرد تعـاملي در     .  سازد بر محيط اطراف و سـاختارها اثـر بگذارنـد      است كه بازيگران را قادر مي
هـاي    درون محيـط  ]  ي بـازيگران  [ها    هرچند كنش «بحث از ساختار و كارگزار بدين معناست كه  

) طـور جزيـي     كـم بـه     دست(گران همگي داراي پتانسيل       يابند، ولي كنش    سازمند شده تحقق مي
اين تاثير كارگزاري بر ساختارها ممكن اسـت  .  باشند هايشان مي تغيير آن ساختارها از طريق كنش
  10 ».آگاهانه و عمدي باشد يا ناخواسته

عنـوان    توان در ارتباط با بازار جهاني نفت بـه   همين رابطه تعاملي ميان ساختار و كارگزار را مي
در ايـن بـازار     .  گذارد، مطرح كرد    ساختار بسيار مهمي كه بر عملكرد بازيگران عرصه نفت تاثير مي    

كم شماري از اين بازيگران قدرتمند، از توانايي الزم براي پيـشبرد اهـداف خـاص خـود در                    دست
بنابرايـن  .  منـد هـستند     حوزه انرژي و فراتر رفتن گهگاه از تنگناهاي سـاختاري بـازار نفـت بهـره              

توان ميان شماري از بازيگران قدرتمند بازار نفت و ساختارهاي كـالن ايـن         اي دوسويه را مي رابطه
هاي است كـه طـي آن ذخـاير نفـت             در اينجا مقصود از ساختار، قواعد و رويه  .  بازار در نظر گرفت

هـاي خـاص بـازار        در اين رابطه دوسويه، قواعد و رويه       11 .خورد جهان با بازارهاي مصرف پيوند مي
گذاري و مصرف نفت در هر دوره، بر عملكرد بـازيگران بـازار تاثيـر          همچون توليد، بازاريابي، قيمت

كننـد    گذارد و در سوي ديگر، بازيگران بسته به توان و موقعيت خود در عرصه نفت، تالش مي         مي

1. Roy Beskar  
2. Jessop 
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اينجاست كه بازيگران بازار نفت از نظـر      .  هاي بازار را در چارچوب منافع خود شكل دهند قواعد و رويه
طـور عمـده،      شـوند و بـه      بندي مي   مراتبي دسته   ها و قواعد بازار در چارچوبي سلسله اثرگذاري بر رويه

  .گردند مند مي هاي بازار بهره دهي به قواعد و ساختار ترين بازيگران بازار از توان اثرگذاري و شكل بزرگ

 ترين بازيگران بازار نفت جهان بزرگ

از آنجا كه عرضه و تقاضا دو عامل اصلي و بنيـادي در هـر بـازار از جملـه بـازار نفـت جهـان                 
طور طبيعي بايد ظرفيـت و امكانـات بـسيار            ترين بازيگران بازار نفت نيز به آيد، بزرگ حساب مي به

بااليي در عرضه يا تقاضا يا هر دو بخش برخوردار باشند؛ بدين معنا كه كميـت نفـت توليـدي يـا          
در ضمن هريك از اين دو عامـل   .  نسبت به ديگر بازيگران در سطح بااليي باشد)  يا هر دو(مصرفي 

پذيرند؛ به طور مثال توانايي توليد و عرضه نفـت    اي ديگر از عوامل تاثير مي بنيادي بازار از مجموعه
هاي مالي و فناورانه      گذاري و قابليت    در هر كشور به حجم ذخاير اثبات شده موجود، ميزان سرمايه 

گذاري در ذخاير، ميزان ظرفيت مازاد توليـد و امـور ديگـري همچـون مـيزان نفـوذ                  براي سرمايه
از سـوي ديگـر،     .  كنندگان اين ماده بـستگي دارد       ترين مناطق عرضه نفت يا تشكل عرضه     مهم در

يـافتگي آن، مـيزان بزرگـي اقتـصاد           ميزان تقاضا براي مصرف نفت يك كشور نيز به سطح توسعه   
نقل، ميزان جمعيت    و هاي پرمصرفي همچون حمل     كشور در سطح جهان، ميزان گسترش بخش 
 . كشور و امور ديگري از اين قبيل بستگي دارد

فراتر از عوامل بنيادي بازار نفت و مجموعه نيروهاي مرتبط با آنهـا، مـساله پيونـد بـازار نفـت            
ويژه نرخ برابري دالر در برابر ديگر ارزهاي معتـبر جهـاني را نـيز بايـد               جهان با بازارهاي مالي و به

پـذيرد و     در شرايط امروز، عمده معامالت در بازار نفت جهان بـا دالر صـورت مـي               .  نظر گرفت در
بديـن  .  دهـد   طور طبيعي به سرعت بر بهاي نفت اثر خود را نشان مي        نوسان ارزش دالر در بازار به

ترتيب افزايش ارزش دالر در برابر ديگر ارزهاي جهاني، بهاي نفت را كاهش و كـاهش ارزش ايـن        
كه طي    1970 ويژه از اوايل دهه      اين ارتباط به.  گردد پولي، سبب افزايش بهاي نفت در بازار ميواحد 

ـار گذاشـت،    )  برتون وودز(گذاري ثابت دالر بر پايه ميزان مشخصي از طال  آن آمريكا نظام ارزش را كن
هاي داخل آمريكا يا خارج از ايـن كـشور          با اين حساب، مجموعه اقدامات و سياست.  پديد آمده است
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ـال،      بـه .  عنوان عوامل مؤثر در بازار نفت منظور كرد        توان به كه بر بهاي دالر تاثيرگذارند را مي طـور مث
ـاي                        سياست ـا افـزايش نـرخ بهـره، انتـشار اوراق قرضـه، اعط ـاهش ي هاي بانك مركزي آمريكا در ك
ـاي نفـت در             كمك هاي مالي دولت به مؤسسات بزرگ اقتصادي و مالي بر بهاي دالر و در نتيجـه به

ـااليي از اوراق قرضـه             از سوي ديگر شماري از كشورها و به  .  گذارند بازار تاثير مي ويژه چيـن، حجـم ب
در نتيجه  .  كنند  داري مي صورت ذخيره ارزي نگه دولت آمريكا را خريداري كرده و دالر اين كشور را به

ـا تغيـير سياسـت      ـاي خـود در حـوزه         رفتارهاي اين كشورهاي اعتباردهنده به آمريكا در استمرار ي ه
  .گذار است طور طبيعي بر بهاي نفت در بازار تاثير مبادالت مالي بر بهاي دالر و به

 آمريكا. 1 

ترين بازيگر دولتي در بـازار        بر پايه معيارهاي مطرح شده در باال، بدون شك آمريكا، بزرگ   
بايد توجه داشت كه صنعت نفت به شيوه امـروزي آن، اساسـا در               .  رود  شمار مي نفت جهان به
گذاري شد و نخستين مبادالت نفتي براي صادرات نفت از طريق كشتي نـيز از       اين كشور پايه

تريـن    گذاري صنعت نفت مدرن، آمريكا همواره بزرگ  همچنين از زمان پايه 12 .آنجا آغاز گرديد
ترين توليدكننـدگان نفـت       ترين و يا جزو بزرگ   كننده نفت جهان بوده و در مقام بزرگ مصرف

ميليون بشكه در روز، در جايگاه  7/5 با توليد  2010 اين كشور در سال .  جهان عمل كرده است
  13 .سومين توليدكننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان و روسيه قرار گرفت

طـور متوسـط هـر        در حال حاضر آمريكا بيش از پانصد هزار چاه توليدي نفت خام دارد كه به    
بـشكه در روز      18 متوسط توليد هر چاه نفت در آمريكا از   .  كنند كدام يازده بشكه در روز توليد مي

  14 .هاي اخير رسيده است بشكه در سال 11 مرتبا كاهش يافته و به حدود  1970 در اوايل دهه 
. طور مرتب رو به افزايش بوده اسـت         ، به1949 ـ  2003 مجموع مصرف نفت در آمريكا در دوره 

رسيد، اما    1973 ميليون بشكه در سال       17/3 به   1943 ميليون بشكه در روز در  5/8 اين مصرف از 
در پـي   .  ميليون بشكه افزايش يافت     20 به حدود  2003 پس از آن رشد مصرف كند شد و در سال 

در آمريكـا   .  به بعد، رشد مصرف در آمريكا بـه شـدت كنـد شـد         1973 افزايش شديد بهاي نفت از 
كل مصرف  )  درصد  66 (بيشترين مصرف نفت متعلق به بخش حمل و نقل است كه حدود دو سوم    



 

 

12
0

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

اين بخش، تنها بخشي بوده كه روند مـصرف در آن سـير صـعودي          .  را به خود اختصاص داده است
  16 .رسد درصد مي 47 در دنيا متوسط اين رقم به  15 .داشته است

ميليون بشكه نفت خام، يك چهارم كل مصرف نفت جهـان       20 آمريكا با مصرف روزانه حدود 
ترين توليدكنندگان ايـن      گونه كه اين كشور از بزرگ    بنابراين همان.  را به خود اختصاص داده است

كـاهش توليـد نفـت در آمريكـا         .  باشـد   كننده آن نيز مي     ترين مصرف   رود، بزرگ  ماده به شمار مي
اي كـه همـواره       معناي افزايش وابستگي بـه واردات نفـت ازخـارج ايـن كـشور اسـت، مـساله                    به

هـاي نفـتي ايـن        گذاران آمريكايي پديد آورده و در طراحي راهبرد    هايي را در ميان سياست نگراني
  17 .اي ايفا كرده است كشور نقش عمده

بنابراين اين كشور حتي اگـر در كوتـاه مـدت از كاهـش             .  هزينه توليد نفت در آمريكا باالست
كاهش شـديد بهـاي نفـت       .  پذيري آن افزايش خواهد يافت      بهاي نفت نفع ببرد، به سرعت آسيب  

اين وضع  .  هاي داخلي توليدكننده نفت در آمريكا شود     تواند سبب تعطيل شدن فعاليت شركت مي
شد كـه    هاي اقتصادي به همراه دارد و هم سبب افزايش وابستگي به نفت وارداتي خواهد    هم زيان

اي كـه بهـاي نفـت         به همين علت آمريكـا در دوره      .  يك از نظر اياالت متحده مطلوب نيست     هيچ
بنا بـر   .  بيش از اندازه كاهش يافت، پس از مدتي خواهان تالش اوپك براي افزايش بهاي نفت شد        

هـزار نفـر در صـنعت نفـت           432 ، بيكار شـدن    1998 گزارشي، كاهش شديد بهاي نفت در سال 
اي تابـع     توان گفت بهاي نفت در بازار جهان تا اندازه         با اين حساب مي 18 .آمريكا را به همراه داشت

 . هاي بازار توليد نفت در آمريكاست هزينه
ها و امكانات آمريكا در هر دو بخـش عرضـه و تقاضـا،            توان گفت مجموعه ظرفيت بنابراين مي

افزون بر اين، اياالت    .  دهد  اين كشور را در موقعيتي ويژه براي اثرگذاري بر بازار نفت جهان قرار مي  
اي در ارتباط با بازار نفت جهان دنبال كرده تا توان اثرگذاري آن بـر ايـن        هاي ويژه متحده سياست

هاي نفتي آمريكا در      در صورتي كه مجموعه رفتارها و سياست    .  بازار هرچه بيشتر افزايش پيدا كند
هاي كالن اين     ها و سياست  توان يك رشته راهبرد سال اخير مورد بررسي قرار گيرد، مي 50 خالل 

در زير به دو راهـبرد بـسيار مهـم كـه بـه             .  كشور را در زمينه مسايل نفت مورد شناسايي قرار داد
 : است كند، اشاره شده توانايي بازيگري اياالت متحده در بازار نفت ارتباط پيدا مي
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درصد ذخايـر     55 خليج فارس به تنهايي حدود   :  اعمال سلطه بر منابع نفت خليج فارس.  الف
درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان را در خود جاي داده است و از نظـر   40 شناخته شده نفت و 

در ضمن بايد توجه داشـت  .  حجم ذخاير انرژي با هيچ منطقه ديگري از جهان قابل مقايسه نيست
واسـطه    درصد از ذخاير اثبات شده نفت جهـان بـود، بـه             60 سهم خليج فارس كه عموما بيش از   

هـاي عميـق برزيـل و آنگـوال كـاهش پيـدا               اضافه شدن ذخاير نفت سنگين ونـزوئال و نفـت آب      
طور نسبي    برداري نيستند، در حالي كه خليج فارس به    ها به سادگي قابل بهره اين نفت.  است كرده

هاي استخراج و حمـل، در اختيـار بازارهـاي            ترين روش   ترين نفت جهان را با ساده     همچنان ارزان
 .     دهد مي مصرف قرار

راهبرد جلوگيري از تسلط دشمنان يا رقبا بر منابع انرژي اين منطقه با آغـاز جنـگ سـرد در            
حساسيت شديد اياالت متحده نـسبت بـه     .  دستور كار دستگاه سياست خارجي آمريكا قرار گرفت
هاي پس از جنگ جهاني دوم در راسـتاي           استمرار حضور نيروهاي شوروي در شمال ايران در ماه   

ها آمريكا همچنين  طرحي سري بـراي انتقـال مـواد منفجـره بـه               در اين سال.  همين راهبرد بود
ويژه در عربستان به اجرا گذاشـت تـا در صـورت تهاجـم              هاي نفتي منطقه خليج فارس و به حوزه

برداري از ايـن منـابع را از بيـن            نيروهاي شوروي پيش از دستيابي آنها به نفت منطقه، امكان بهره
كه يك نـيروي متخاصـم بـر        منطقي كه پشت اين راهبرد قرار داشت، اين بود كه در صورتي.  ببرد

ايـن   منابع نفت خليج فارس مسلط شود به اين واسطه بر قدرت خود به شدت خواهد افـزود و در    
  19 .تري بر دوش آمريكا خواهد گذاشت مراتب سنگين هاي به صورت، دفع خطر ناشي از آن هزينه

آمريكا پس از خروج نيروهاي نظامي انگليس از منطقه خليج فارس، ابتدا تالش كرد بـر پايـه          
رهنامه دو ستوني نيكسون، نظم دلخواه خود را بـا مـشاركت دادن ايـران و عربـستان در منطقـه              

اي   اعمال كند و پس از بروز انقالب در ايران، به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و تـا انـدازه      
به عراق براي مهار قدرت ايران تكيه كرد و در عين حال توانمندي نظـامي خـود را در منطقـه بـا          

هـا    كـش   و سپس اعزام ناوگـان بـراي اسـكورت نفـت          )  در دوره كارتر(ايجاد نيروي واكنش سريع 
پس از اشغال كويت توسط عراق، آمريكا به حضور نظامي مستقيم         20 .افزايش داد)  دوره ريگان در(

در ايـن زمـان هزينـه حـضور نظـامي ايـاالت متحـده               .  تري بخشيد   خود در منطقه جنبه دايمي    
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اين حضور پس از اشغال عـراق   21 .ميليارد دالر در سال افزايش يافت 60 فارس به بيش از  خليج در
اشغال عـراق بـا احتـساب هزينـه         »  هزينه مستقيم «.  هرچه بيشتر تقويت گرديد     2003 در سال  

در   .ميليارد دالر رسيد    802 هاي كنگره آمريكا به      ، با استناد به گزارش2011 اختصاص يافته براي 
كه انقالب اسالمي در ايران به پيروزي رسـيد، آمريكـا كوشـش كـرد از               1970 واقع از اواخر دهه 

چالش كشيده شدن نظم نفتي موجود توسط ايران انقالبي جلوگيري به عمل آورد و سپس اين        به
هاي جنگ دوم خليج فارس       برخي تحليلگران يكي از علت   .  سياست مهار، به عراق نيز سرايت كرد

دستي امريكا در تقويت حضور خود در منطقه پيش از حـضور ديگـر      را نوعي پيش 2003 در سال 
 22 .هـا هميـن تلقـي را دارنـد          خـود چيـني   .  كننـد   رقبا همچون چين، در خليج فارس ارزيابي مي  

طور فزآينـده در خـالل        شود هزينه حفظ سلطه آمريكا بر نفت منطقه، به     ترتيب مشاهده مي بدين
 .  سه دهه گذشته رو به سعود داشته است

نظران بر اين باورند كه چالش آمريكـا بـا ايـران بـر سـر برنامـه             از ديگر سو، گروهي از صاحب
اياالت متحده در واقـع از گـسترش نفـوذ ايـران بـر منطقـه                .  اي، در اصل بر سر نفت است    هسته
آور براي آمريكا جهت حـضور نظامـي          تحمل اين هزينه سرسام . خيز خليج فارس نگران است نفت

پايه اهميت سلطه بر نفت منطقه در حفظ هژموني جهاني اياالت        تواند بر در خليج فارس، تنها مي
نظريه ثبات هژمونيك كه پيـش از       .  متحده و نه صرف ارزش مادي نفت منطقه، توضيح داده شود   

 .دهد اين توضيح داده شد، اين واقعيت را نشان مي
هاي بزرگ و آمريكا بر سر كنترل منافع خليج فـارس بيـش از            در اين چارچوب، رقابت قدرت

رقابـت بـر سـر منافـع        :  گفـت   2005 به همين دليل كيـسينجر در سـال         .  يابد گذشته شدت مي
بر هميـن اسـاس،     .  هاي آتي خواهد بود     المللي در سال  ترين دليل مناقشه بين هيدروكربن محتمل

كننده راهبرد امنيت ملـي       كنترل منابع نفتي خليج فارس بيش از هر زمان ديگري به اصل تعيين    
جايگـاه    امپرياليـسم جديـد   ديويد هاروي در كتاب خود با عنوان    .  اياالت متحده تبديل شده است

گونـه    سپتامبر را اين   11 نفت در اقتصاد جهاني و به تبع آن هژموني اياالت متحده در دوره پس از 
كنـد و هـر كـس         هر كس نفت خاورميانه را كنترل كند، نفت جهان را كنترل مي    «:  كند بيان مي

  23 ».تواند اقتصاد جهاني را، حداقل براي آينده نزديك، كنترل كند نفت جهان را كنترل كند، مي
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در دوره پـس از     :  مديريت نظام مبادالت مالي جهان با پيوند زدن تجارت نفـت بـا دالر         .  ب
عنوان ارز مرجع در نظام مبادالت مـالي جهـان پذيرفتـه شـد و              جنگ جهاني دوم، دالر آمريكا به

اياالت متحده تعهد كرد براي جلب اعتماد شركاي اروپاييش، ارزش پـول خـود را بـر پايـه طـال                    
الملل بـا تـسلط دالر       ترتيب موقعيت هژمون آمريكا در عرصه تجارت و ماليه بين بدين.  تثبيت كند

، اين موقعيت آمريكا با بازسازي اقتصاد غرب و ژاپن به چالـش    1970 تثبيت شد، اما در اوايل دهه 
آمريكا پـس از ايـن دوران در چـارچوب توافـق بـا عربـستان،                .  كشيده شد و دالر تضعيف گرديد   

داري آن    تجارت نفت را به دالر منحصر كرد تـا از ايـن راه تقاضـاي هميـشگي بـراي دالر و نگـه               
المللي تضمين گردد و در ضمن بخش مهمي از دالرهاي نفتي بـه آمريكـا          عنوان ارز ذخيره بين به

صـورت پـشتوانه دالر آمريكـا در          توان گفت در اين زمان، نفت به     از يك منظر مي.  شود بازگردانده
الملـل و     متحده از اين راه به موقعيت مسلط دالر خود در حوزه تجارت و ماليـه بيـن       آمد و اياالت

  24 .مزاياي حاصل از آن تداوم بخشيد
. شدت افـزايش داده اسـت       گذاري آمريكا بر بهاي نفت در بازار را به پيوند نفت و دالر، دامنه اثر

هـاي حـوزه      اي كه اين اثرگذاري از حوزه تحوالت اقتصادي، ديپلماسي خارجي يا سياسـت   گونه به
گرفتـه   هاي حوزه مسايل پولي و مالي آمريكـا را نـيز در بـر          انرژي اين كشور فراتر رفته و سياست

هاي آمريكا در اين حـوزه بـر ارزش پـول ايـن           علت اين امر، آن است كه اقدامات و سياست.  است
نوبه خود كاهش     گذارد و باال يا پايين رفتن ارزش نسبي دالر در برابر ديگر ارزها، به     كشور تاثير مي

 .  يا افزايش بهاي نفت در بازار را به همراه دارد

 سازمان اوپك. 2 

گذار در بازار جهاني نفت است كه در خالل پنـج         ترين نهادهاي فرادولتي اثر اوپك يكي از مهم
درصـد    67 اوپك در زمان تاسيس،     .  دهه فعاليت خود، دوران پرفراز و نشيبي را سپري كرده است    

درصـد بـازار جهـاني را در اختيـار            90 درصد از كل توليد نفت جهـان و           38 ذخاير جهاني نفت،  
درصـد    42 ميليـون بـشكه در روز، حـدود           29/1 ، با توليـد     2010 اين سازمان در سال     25 .داشت

در واقع انگيزه اصلي اوپك در زمان تاسيس، جلوگـيري            26 .توليد نفت جهان را در اختيار داشت از
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اما بعدها با تغييراتي كه در ساختار بازار جهاني نفت پديـد آمـد و           . كاهش بيشتر بهاي نفت بود از
دست آوردند، زمينه افزايش نقـش   واسطه آن كشورهاي توليدكننده كنترل منابع نفت خود را به به

گذار بـر     ترين نهاد اثر  به مهم 1970 ويژه در دهه  كه اوپك به طوري به.  اوپك در بازار نفت فراهم شد
نظـران در تـشريح تحـوالت         بازار نفت جهان تبديل شد و بـه هميـن علـت، گروهـي از صـاحب                

 . كنند ياد مي) 1 (»نظم اوپك«عنوان دهه  به 70 ساختاري بازار نفت، از دهه 
العاده بلوك كشورهاي حـوزه خليـج فـارس را از نظـر حجـم                جدول شماره يك، اهميت فوق

به لحـاظ تـاريخي، سـه كـشور عربـستان، ايـران و             .  دهد ذخاير و توانايي توليد در اوپك نشان مي
 .اند ترتيب بيشترين نفوذ را بر تصميمات اوپك بر جا گذاشته ونزوئال، به

. بازار نفت در طول حيات خود به يك سازوكار خاص براي تنظيم عرضه نفت نياز داشته است       
هاي مختلفـي     هاي مختلف مسئوليت تنظيم عرضه در بازار توسط تشكل    لحاظ تاريخي، در دوره به

بنـدي توليـد نفـت در آمريكـا و            كار سهميه»  آهن تگزاس كميسيون راه«زماني .  انجام شده است
اي ده سـنت سـقوط     داد و سبب شد بهاي نفت كه به حدود بشكه ها را انجام مي نظارت بر سهميه

تدابير اين كميسيون در تنظيم بهاي      .  كرده بود، به بيش از يك دالر در هر بشكه افزايش پيدا كند
هـاي بـزرگ نفـتي كـه           پس از اين تـاريخ شـركت        27 .نقش مهمي بازي كرد   1930 نفت در دهه 

هاي مؤثري در زمينه سقف توليد و قيمت نفت       كردند، توافق صورت يك كارتل در بازار عمل مي به
از اين تاريخ بـه بعـد       .  به قوت خود باقي ماند  1970 به اجرا گذاشتند كه اين ترتيبات تا اوايل دهه 

نيز مسئوليت تنظيم عرضه در بازار عمال بر عهده اوپك قرار گرفـت و ايـن سـازمان نـيز در دهـه            
اي را براي اثرگذاري بـر عرضـه و        بندي ويژه رو شد، نظام سهميه كه بازار با مازاد عرضه روبه 1980 

دهنـده بـه      عنوان لنگر ثبـات     رسد امروز نيز اوپك به      به نظر مي.  بهاي نفت در بازار در پيش گرفت
نظران بر اين باورند كه اوپك با اين كار بيـشتر در    كند و حتي گروهي از صاحب بازار نفت عمل مي

  28 .دارد كننده گام بر مي خدمت منافع كشورهاي مصرف
ويژه چين و     ، عواملي همچون رشد سريع تقاضا در كشورهاي در حال توسعه به  2003 از اواخر 

1. OPEC Order 
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شـده توليـد نفـت،        هـا و قيمـت تمـام        هند، كاهش عرضه توليدكنندگان غيراوپك، افزايش هزينه 
تر از همـه عبـور جهـان از           ثباتي در خاورميانه، كاهش ارزش دالر و مهم افزايش مصرف بنزين، بي

ترتيب بهاي نفـت   بدين.  دنبال داشت مرحله اوج توليد نفت، افزايش مستمر بهاي نفت در بازار را به
. دالر در هر بشكه رسيد      147 دالر پيش رفت و در سال بعد به مرز   100 تا آستانه  2007 در سال 

دالر   40 سابقه جهاني در اين زمان سبب سقوط بهاي نفت به زير           بروز بحران مالي و اقتصادي كم
در محـدوده     2011 دالر قرار گرفت و تـا پايـان      80 در محدوده  2009 ها در  شد، اما دوباره قيمت

 . دالر در هر بشكه در نوسان بود 120 تا  80 
در اين دوره كشورهاي اوپك توليد خود را به حداكثر ميزان ممكن افزايش دادنـد و در عيـن            
حال خاطرنشان كردند بخش مهمي از افزايش بهاي نفت در بازار ناشـي از كـاهش ارزش دالر در         

طور طبيعي اوپك     به  29 .هاي نفتي است  بازانه در بورس هاي سفته برابر ديگر ارزهاي معتبر و فعاليت
پذيرد در اين زمان، افزايش سريع قيمت تا اندازه زيادي به نگرانـي دربـاره عرضـه                 به سادگي نمي

اش بـراي     اوپك در راستاي سياست هميشگي خود، همـواره بـر توانـايي         . نفت ارتباط داشته است
هاي رسمي بعدي از وقوع پديده اوج توليد پيـش   كه گزارش در حالي.  ورزد پوشش تقاضا تاكيد مي

 .   حكايت دارد 2008 از  
. شوك بسيار بزرگـي را تجربـه كـرد          2008 واقعيت اين است كه بازار جهاني نفت در جوالي   

، بـه حـدود     2010 در خالل دومين شوك افزايشي نفت به بهاي دالر سـال          1979 بهاي نفت در 
البتـه ايـن    .  دالر افزايش يافـت     147 كه قيمت نفت در زمان ياد شده، به       دالر رسيد، در حالي 95 

تر از شوك دوم روند رو به كاهش گذاشت، اما بازگـشت سـريع           افزايش شديد قيمت، بسيار سريع
دالر و باالتر، آن هم در ميانه بحران اقتصادي شديد در جهان، حكايـت         80 بهاي نفت به محدوده 

سابقه در عرضـه      ترين علت بروز اين شرايط، بروز مشكل بي    مهم.  از شرايطي تازه در بازار نفت دارد
تـوان سـهمي      البته براي كاهش ارزش دالر نـيز مـي    .  نفت جهان است نه كاهش ارزش بهاي دالر

 . نظر گرفت اما نه سهم درجه اول در
توليد نفت متعارف جهان به نقطه اوج خـود رسـيده و              2006 اكنون روشن شده است كه در   

استمرار بهاي بـاالي      30 .پذير نيست   ديگر پوشش تقاضاي اضافي از محل توليد اين نوع نفت امكان   
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دالر در ميانه بدترين بحران مالي و اقتصادي جهان از زمان ركود بزرگ بـه         100 نفت در محدوده 
بايد توجه داشت كه چهار تا پنج سال قبل كـه اقتـصاد        .  بعد، گواه بسيار خوبي براي اين مدعاست

كرد، هشدار درباره وقوع پديده اوج توليد نفت متعـارف و افزايـش           جهاني رشد بااليي را تجربه مي
 . شد دالر در هر بشكه چندان جدي گرفته نمي 100 بهاي نفت به بيش از 

هـاي متنـاوب بـا        هاي گذشـته، در دوره     دهد كه بازار نفت در دهه جدول شماره دو، نشان مي
اكنون نيز در دوره كمبود نسبي عرضه در بـازار            رو بوده و هم كمبود و مازاد نسبي عرضه نفت روبه

رو   واسطه فرا رسيدن اوج توليد، عرضه نفت با تنگناي جدي روبـه      در شرايطي كه به .بريم سر مي به
ايـن شـرايط    .  كنندگان در بازار رو بـه افـزايش خواهـد گذاشـت         طور طبيعي جايگاه عرضه شد، به

ايـن  .  گذارد  زني فروشنده رو به افزايش مي گيري بازاري است كه در آن توانايي چانه معناي شكل به
البته در آن زمان سهم اوپك در توليد بـازار       .  شباهت دارد 1970 اي به شرايط دهه  شرايط تا اندازه

ضمن اينكه در شرايط امروز، اوپك بـرخالف        .  درصد 40 حدود  2011 درصد بود و در  50 بيش از 
، اقدامي حساب شده براي افزايش شديد بهاي نفت انجام نداده و حتي در مهـار رونـد    1973 سال 

 . ناكام مانده است 2008 و  2007 هاي  رو به افزايش بهاي نفت در سال
هاي عرضه و تقاضا بـوده      در واقع افزايش شديد بهاي نفت در بازار بيشتر ناشي از توازن جريان

با اين همه، واقعيت    .  ها بوده است    گر روند رو به افزايش بهاي نفت در اين سال و اوپك بيشتر نظاره
شده نفت جهان و بيشترين امكـان افـزايش توليـد را در           اين است كه اوپك بيشترين ذخاير اثبات

شرايط امروز در اختيار دارد و در شرايطي كه دنيا براي تقاضاي اضافي خود به توليد اوپك بيـشتر      
 . دوزد، موقعيت اين سازمان در بازار نفت ارتقا خواهد يافت چشم مي

 عربستان. 3 

ميليـارد    264 معادل  (عربستان با دارا بودن حدود يك پنجم ذخاير نفتي شناخته شده جهان       
، مرتبه نخست را در زمينه حجم ذخـاير نفـت بـه          2011 بر پايه گزارش شركت بي پي در )  بشكه

هاي بسيار عظيم نفت در اين كشور، هزينه توليـد      همچنين وجود حوزه. خود اختصاص داده است
ترين ميزان ممكن كاهش داده و به همان ميزان كار افزايش ظرفيت توليد       در عربستان را به پايين
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اي   عنـوان توليدكننـده     سرعت به   به بعد، به 1960 در نتيجه عربستان از دهه .  را تسهيل كرده است
تـرين و     عنوان يكي از بزرگ     بزرگ در سطح جهان ظاهر شد و در مدت چهار دهه اخير، همواره به  

 . ترين توليدكنندگان نفت جهان مطرح بوده است يا بزرگ
حدود نيمي از ذخاير اثبات شده نفت عربستان تنها در هشت ميدان بزرگ در شمال شرقي ايـن    

ـارد بـشكه     70 (هاي نفتي قوار      در اين ميان ميدان.  اند كشور واقع شده ـارد    19 (، عـصفانيه    )ميلي ميلي
  31 .اند نفت را در خود جاي داده) ميليارد بشكه 17 (، و ابقيق )بشكه

وضعيت عربستان از نظر ذخاير و ظرفيت توليد، موقعيت مهمي به اين كشور در بـازار جهانـي    
البته روابط ويژه و پيچيده عربستان با آمريكـا از زمـان كـشف نفـت در ايـن                 .  نفت بخشيده است

هاي آمريكايي در پوشش شركت آرامكـو بـراي توليـد نفـت در عربـستان،             كشور و حضور شركت
 . كند هاي نفتي خود در بازار دشوار مي گيري سياست درك ميزان استقالل راي عربستان را در پي

 : ترين راهبردهاي نفتي عربستان مهم

اي با    عربستان از ابتداي ورود به بازار نفت جهان، روابط ويژه    :  پيماني با غرب در بازار نفت هم. الف
دولـت فـرانلكين روزولـت، در خـالل جنـگ           .  ويژه آمريكا داشته است   كنندگان عمده نفت به مصرف

ـاهي        نامه جهاني دوم موافقت اي با عبدالعزيز بن سعود، پادشاه عربستان، براي حفاظت از خاندان پادش
اي در    نامه، حق ويژه  آمريكا در ازاي اين موافقت.  عربستان در برابر دشمنان داخلي و خارجي امضا كرد

  32 .دست آورد برداري از ذخاير نفت عربستان به زمينه بهره

ـا ادامـه پيـدا كـرده                 از آن زمان تاكنون، چارچوب اساسي روابط رياض و واشنگتن بر همين مبن
رسـد    نظر مـي    ها ميان دو كشور بروز يافت، به  هرچند در پي حوادث يازده سپتامبر برخي تنش.  است

رياض و واشنگتن بـر پايـه ايـن         .  روابط راهبردي آمريكا و عربستان همچنان به قوت خود باقي است     
 . كنند روابط راهبردي، در زمينه تعيين بهاي نفت در بازار با يكديگر همكاري مي

هـاي    روي داد، دامنـه بـازيگري دولـت         1970 اي كه در بازار نفت در دهه     با تحوالت گسترده
آمريكا در اين زمان در راستاي سياسـت دوسـتوني          .  عمده توليدكننده نفت رو به افزايش گذاشت 
هاي نفتي، امنيتي و اقتصادي با تهـران    اي از سياست نيكسون، روابط خود را در چارچوب مجموعه
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تر سياست آمريكـا در منطقـه و در           در پي بروز انقالب در ايران، ستون مهم   . و رياض گسترش داد
ايـن  .  هاي ذكر شده عمال فرو پاشيد و واشنگتن و رياض هرچه بيشتر به هم نزديـك شـدند      حوزه

 . وضع همچنان تا به امروز به قوت خود باقي مانده است
، روابط آمريكا و عربستان وارد مرحله جديدي شد و مقـرر    1975 پس از مرگ ملك فيصل در 

هاي مالي آمريكـا سـپرده شـود يـا از طريـق               ها و مؤسسه گرديد دالرهاي نفتي عربستان به بانك
ارتباط ويژه آمريكـا بـا عربـستان و بعـدها بـا             .  خريدهاي نظامي به اياالت متحده باز گردانده شود

طور عمده از جيب رقباي اروپايي و ژاپني          كويت و امارات، باعث شد دالرهاي نفتي اين كشورها به
خارج شده و به بازارهاي مالي و توليدي آمريكا بازگردد و تسلط اقتصادي ايـن كـشور بـر رقبـاي           

عربـستان يـك    «:  باره خاطرنشان كـرد  آيمن ويليام، مورخ آمريكايي، در اين.  حفظ شودصنعتي خود 
 33 ».هاي نفت آن كشور جزيي از صنعت نفت آمريكاست چاه. توليدكننده مستقل نفت نيست

در .  ميان آمريكا و عربستان، تقريبا همه نفت جهان بر اساس دالر معامله شد     1975 در پي توافق 
تريـن    يكي از مهـم «:  ، سفير پيشين آمريكا در عربستان در كنگره اين كشور چنين گفت2002 سال 

ـام داده                 ها به كارهايي كه سعودي ـا در گذشـته انج ـا آمريك انـد،    عنوان بخشي از رابطه دوستي خود ب
تواند پول چاپ كنـد       داري آمريكا مي از اين رو، خزانه.  گذاري نفت با دالر بوده است پافشاري بر قيمت

 34 ».اين مزيتي است كه هيچ كشور ديگري در اختيار ندارد. و نفت بخرد
ذخاير عظيم نفتي اين    .  پيماني عربستان با غرب در بازار نفت، در عوامل بسياري ريشه دارد   هم

تـرين توليدكننـده نفـت جهـان تبديـل            هزينه آن، رياض را بـه بـزرگ      كشور و توسعه سريع وكم
كند كـه     نسبت كم و حجم باالي صادرات نفت، خزانه دولت را چنان پر مي  جمعيت به.  است كرده

عنـوان    تواند به تر نفت مي هاي پايين در ضمن قيمت.  تر نفت را تحمل نمايد هاي پايين بتواند قيمت
اي   ساختارهاي سـنتي و قبيلـه     .  تضميني براي تداوم وابستگي دنياي صنعتي به مصرف نفت باشد

كند و زمامداران اين كشور، توسـعه       جامعه عربستان، در برابر توسعه يك ارتش ملي مانع ايجاد مي
ساخت حكومتي در عربـستان بـسيار سـاده و          .  كنند  چنين ارتشي را تهديدي عليه خود تلقي مي 

اي و خـانودگي، شـالوده        مبتني بر حكومت اعضاي خاندان آل سـعود اسـت و پيونـدهاي قبيلـه               
اين ساخت حكومتي اگر در داخـل بـا چالـشي           .  دهد  اجتماعي اين ساخت سياسي را تشكيل مي    
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اي و بـروز جنـگ و انقـالب در            هاي منطقه ها و رقابت واسطه تنش رو نبوده، از بيرون به جدي روبه
اين عوامل همگي در نزديك كردن آمريكا و عربستان نقـش     .  كشورهاي همسايه تهديد شده است

ويـژه آمريكـا،      هاي نفتي با غرب و به   سويي در سياست از نظر زمامداران رياض هم. اند مهمي داشته
 . سبب بهبود موقعيت اين كشور در بازار جهاني نفت خواهد شد

ويـژه پـس از پـيروزي انقـالب در ايـران، و تغييـر                 عربستان به :  تالش براي كنترل اوپك   .  ب
در .  هاي نفتي كشورمان در زمينه توليد نفت، نقش مسلطي در سازمان اوپـك پيـدا كـرد        سياست

اي ميـان ايـران و عربـستان بـر سـر              ، رقابت فشرده  1350 ويژه در دهه  هاي قبل از انقالب به سال
در اين زمان ايران با ظرفيت توليد شش       .  گذاري بر تصيمات اوپك وجود داشت ظرفيت توليد و اثر

گـيري سياسـت دفـاع از         كـرد و بـا پـي        عنوان رقيب عربستان عمل مـي      ميليون بشكه در روز، به
هاي باال، كه از حمايت اكثر اعضاي اوپك برخوردار بود، جايگاه مؤثري در رهـبري اقـدامات         قيمت

تـري دربـاره بهـاي نفـت          موضـع معتـدل     1356 البته ايران در سال     .  اوپك در بازار به دست آورد
پـس از انقـالب در ايـران، عوامـل          .  درپيش گرفت و به همكاري بيشتري بـا عربـستان پرداخـت           

متعددي از جمله كاهش شديد سقف توليد ايران، سبب ارتقاي جايگاه عربـستان در اوپـك شـد،            
  35 .شود عنوان سازمان تحت رهبري عربستان ياد مي كه امروزه از اوپك به طوري به

عربستان در چارچوب روابط خود با كشورهاي ديگر عضو اوپك، هـدف بـه حـداكثر رسـاندن         
در اين راستا، ريـاض     .  كند  درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و افزايش عمر ذخاير خود را دنبال مي   

با اين حال، از ديدگاه رياض      . دنبال آن است كه بهاي نفت در بازار را تا جاي ممكن باال نگه دارد به
بهاي نفت نبايد آنقدر باال رود كه بر تقاضاي نفت اثر منفي بگذارد و يـا اسـتفاده از منـابع انـرژي              

همچنين از ديدگاه رياض، بهاي نفت نبايد بـه آن مـيزان كاهـش             .  رقيب را ترغيب و تشويق كند
ترتيـب،    بـدين .  هـاي درآمـدي خـود دسـت يابـد           يابد كه دولت اين كشور نتواند به حداقل هدف  

سياست خارجي عربستان درباره بهاي نفت اين است كه بهاي آن را در بازار در محـدوده معقولـي    
تر از    جلوگيري از روند نزولي بهاي نفت در بازار به پايين      . حفظ كند) البته از نظر زمامداران رياض(

محدوده حداقل آن، نيازمند همكاري رياض با ديگر كـشورهاي عـضو اوپـك و گـاهي اوقـات بـا                   
همچنين، جلوگيري از باال رفتن بيش از حد بهاي نفت در بازار نيـز  .  توليدكنندگان غيراوپك است
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نيازمنــد حفــظ مــيزان كــافي از ظرفيــت اضــافي توليــد اســت كــه درمواقــع ضــروري از آن                  
  36 .شود گيري بهره

هزينه آن، به اين كشور امكان داده است بيـن دو تـا          حجم عظيم ذخاير عربستان و توسعه كم
اين مـيزان ظرفيـت توليـد اضـافي،         .  سه ميليون بشكه ظرفيت توليد اضافي براي خود ايجاد كند     

بدين معناست كه در صورت خارج شدن يك توليدكننده بزرگ از بازار نفت و يا كاهش توليـد آن    
. منظور افزايش بهاي نفت، عربستان قادر خواهد بود كمبود ايجاد شده در بـازار را مرتفـع كنـد                 به

گيري از اين ابزار، نقش مهمي در تعيين بهاي نفت در حد دلخـواه خـود     ترتيب رياض با بهره بدين
ظرفيت توليد اضافي عربستان نقش مهمـي در ديپلماسـي نفـتي ريـاض در                .  كند  در بازار ايفا مي 

 . كننده و توليدكنندگان غيراوپك دارد روابط با توليدكنندگان عضو اوپك، كشورهاي عمده مصرف
ظرفيت توليد اضافي عربستان، به لحاظ تاريخي كشورهاي ديگر عضور اوپك را به همكاري بـا    
اين كشور ترغيب و يا وادار كرده است؛ زيرا در صورت بروز جنگ نفتي ميان ديگر توليدكننـدگان      
اوپك و عربستان، رياض قادر خواهد بود با بازكردن شيرهاي اضافي نفت، بهـاي نفـت در بـازار را                

دو (عليـه ونـزوئال       1992 از اين حربه عليـه ايـران و در           1986 عربستان در .  شدت كاهش دهد به
كه اجالس اوپك به رياست ايران      2011 همچنين در .  بهره گرفت)  رقيب عمده عربستان در اوپك

تنهايي توليد خود     با درخواست عربستان براي افزايش توليد مخالفت كرد، اين كشور اعالم نمود به     
المللي انرژي خواهان افـزايش توليـد اوپـك           در اين زمان غرب و آژانس بين     . را افزايش خواهد داد

در عين حال، بايد توجه داشت به احتمال زيـاد ظرفيـت توليـد اضـافي عربـستان در            .  شده بودند
 . هاي نخست هزاره جديد رو به كاهش گذاشته است سال

عربستان جزييات آمار مرتبط با حجم ذخاير و ظرفيت توليد خـود را امـوري محرمانـه تلقـي          
. وجـود آورده اسـت      همين امر ترديدهايي درباره ميزان واقعي توان توليد ايـن كـشور بـه           . كند مي

گزارشـي ترديـدآميز دربـاره تـوان عربـستان در             2011 در آوريل   نيويورك تايمز   ازجمله روزنامه   
هـاي    گفته برخي كارشناسـان، عربـستان در خـالل سـال            به  .افزايش توليد نفت خود منتشر كرد     

ميليون بشكه در روز نفت توليد كنـد و توليـد بيـش از ايـن مـيزان              10 گذشته نتوانسته بيش از 
 37 .اي غيرصيانتي و غيرپايدار خواهد داشت جنبه
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 چين. 4 
گـذار ظاهـر      اي تاثير   صورت وزنه   هايي است كه به تازگي در بازار انرژي جهان به   چين از قدرت

. سـرعت ارتقـا بخـشد       شده، اما گويا بر آن است از اين پس بماند و موقعيت خود را در اين بازار به       
علت عمده اين امر، رشد باالي اقتصاد چيـن و تبـديل شـدن آن بـه دوميـن قـدرت اقتـصادي                        

با وجود توليـد قابـل توجـه         1990 رشد سريع اقتصادي چين اين كشور را در اوايل دهه . دنياست
 . نفت، به واردكننده اين ماده تبديل كرد

ـال داشـته،      رشد سريع اقتصادي چين، رشد شديد تقاضا براي مصرف نفـت در چيـن را بـه                دنب
هاي نخست هزاره جديد به رشد اقتـصادي      طوري كه يكي از علل عمده افزايش بهاي نفت در سال به

چيـن در   .  اين  روندي است كه درآينده همچنان ادامه خواهـد داشـت          .  چين نسبت داده شده است
اي   ميليون بـشكه  9/5 ميليون بشكه نفت توليد كرد، اما ناگزير شد باقيمانده نياز   4 ، روزانه 2010 سال 

ـال                  38 .خود را از خارج وارد كند ـال حاضـر زغ با وجود رشد بسيار سريع مصرف نفت در چين، در ح
ترين انرژي مصرفي در چين است و اين كشور از نظر مصرف زغال سنگ در رتبه نخست          سنگ مهم

  39 .به خود اختصاص داد 2003 درصد مصرف زغال سنگ كل جهان را در  31 چين . جهان قرار دارد
ـاي خـود بـه انـرژي را از سـوخت                      بايد توجه داشت چين به  طور سنتي بخـش مهمـي از نيازه

جدول شماره سه سهم عظيم زغال سنگ در تامين نيازهاي چين را نشان  .  كند سنگ تامين مي زغال
آمار جدول شماره سه حاكي از آن است كه با وجود افزايش سريع مصرف نفت در چيـن،  .  دهد مي

درصـد    هاي مورد نظر حتي به ميزان يـك        سهم اين نوع انرژي در سبد مصرفي اين كشور در سال
 . كاهش پيدا كرده است

آور چين، دسترسي به منابع كافي انرژي را به اولويت اساسي اين كشور در        رشد اقتصادي شگفت
ـاز اصـالحات اقتـصادي در ايـن كـشور، رشـد و                   .  المللي تبديل كرده است     عرصه بين  ـا آغ در واقع ب

بنابراين، هر نوع   .  شكوفايي اقتصادي به بنيان مشروعيت چين نو و حزب كمونيست تبديل شده است
ـام سياسـي ايـن                تهديدي نسبت به شكوفايي اقتصادي چين، مشروعيت و در نتيجه موجوديـت نظ

از اين رو رهبران چين، وابستگي اين كشور به نفت وارداتـي را      .  دهد كشور را در معرض خطر قرار مي
   40 .كنند  كشور خود تلقي مي» پذيري راهبردي آسيب«عنوان  به
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 ترين راهبردهاي نفتي چين مهم
درصد در سـال رشـد كـرده و          9 طور متوسط حدود  اقتصاد چين در خالل دو دهه گذشته به

چيـن بخـش    .  شدت افـزايش داده اسـت       همين مساله تقاضاي اين كشور براي مصرف انرژي را به 
با اين حال، اين كـشور در حـال حاضـر           .  كند  سنگ تامين مي    اعظم انرژي مورد نيازش را از ذغال 

تـرين صـادركننده      چين زمـاني بـزرگ    .  كننده نفت دنيا پس از اياالت متحده است   دومين مصرف
المللـي    آژانـس بيـن   .  به واردكننده نفت تبـديل شـد       1993 آمد، اما از  نفت در آسيا به حساب مي

ميليـون    13/1 بـه    2006 ميليون بشكه در سال  3/5 انرژي برآورد كرده است واردات نفت چين از 
چين در حـال حاضـر حـدود نيمـي از نفـت وارداتـي خـود را از                    .  خواهد رسيد   2030 بشكه در   

بخشي به واردات خود را مد نظـر قـرار داده و در ايـن راسـتا                   چين تنوع. كند خاورميانه تامين مي
شده نفت جهان را      درصد از ذخاير اثبات     9 آفريقا حدود  . اي داشته است ويژه به آفريقا توجه ويژه به

البته امكان پيدا شـدن     .  درصد است 60 كه اين رقم براي خاورميانه حدود  در اختيار دارد، در حالي
اكنون حدود يك سوم نيازهاي نفـتي خـود را از         چين هم.  ذخاير جديد در اين قاره نيز وجود دارد

تريـن    در اين ميان آنگوال، جمهوري كنگو، گينه اسـتوايي و سـودان بـزرگ              .  كند  آفريقا تامين مي
  41 .آيند صادركنندگان آفريقايي نفت به چين به حساب مي

ونقل در مركز توسعه اقتصادي در هر كشور قرار دارد و هر دو بخش در دنيـاي      صنعت و حمل
اهميـت نفـت در بخـش       .  هاي هيـدروكربني وابـسته اسـت        امروز به دسترسي مستمر به سوخت   

هاي فسيلي همچـون      توان از ديگر انواع سوخت      براي توليد برق مي  . ونقل بسيار حياتي است حمل
صنعت نيـز   .  ونقل چنين امكاني در شرايط حاضر وجود ندارد       سنگ استفاده كرد اما در حمل ذغال

توان انتظـار   با اين حساب مي 42 .هاي نفتي وابسته است طور گسترده به مصرف فرآورده همچنان به
داشت رشد مصرف نفت در چين، همچنان به موازات رشد اقتصادي و افزايش نسبي سـطح رفـاه         

 . ادامه پيدا كند
ـال آينـده دو برابـر         20 المللي انرژي مصرف نفت چيـن در حـدود            بر پايه گزارش آژانس بين س

. خواهد يافـت    افزايش  2030 ميليون بشكه در      16/3 به   2008 ميليون بشكه در  7/7 خواهد شد و از 
ميليـون    3/8 در همين حال روند توليد در اين كشور شيب نزولي ماليمي را طـي خواهـد كـرد و از         
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ايـن امـر سـبب خواهـد شـد          .  كاهش خواهد يافت    2030 ميليون بشكه در  3/2 به  2008 بشكه در 
ترين واردكننده نفت خام تبديل گردد و از اين نظر آمريكا را نيز پشت       ، چين به بزرگ2030 سال  در

چين در هزاره جديد، بـا        ).ميليون بشكه آمريكا   12/7 ميليون بشكه در برابر 13/5 واردات (سر بگذارد
اي از    المللـي مجموعـه     توجه به روند فزآينده نياز به واردات نفت و شـرايط متحـول عرصـه بيـن                 

 : ترين آنها عبارتند از ها را براي تامين امنيت انرژي خود در پيش گرفت كه مهم سياست
كننـدگان نفـت بـراي خريـد نفـت و امـضاي               مدت با عرضـه    توسل به قراردادهاي طوالني.  1 

 شود؛  قراردادهاي مشاركت در توليد كه متضمن مالكيت بخش مهمي از نفت توليدي مي
 المللي؛  هاي فعال در عرصه بين هاي نفتي چيني براي تبديل شدن به شركت پشتيباني از شركت. 2 
ازاي توسـعه     طور مثال، دريافت نفـت بـه        گذاري؛ به  ارايه پيشنهادهاي متنوع مالي و سرمايه.  3 

 كننده يا دريافت نفت به ازاي ارايه وام؛ زيرساخت كشور عرضه
 آوري پيشرفته در حوزه انرژي؛  هاي فني با شركاي غربي براي دستيابي به فن تقويت همكاري. 4 
تنوع بخشيدن به منابع عرضه نفت با تاكيـد بيـشتر بـر آفريقـا، روسـيه، آسـياي ميانـه و               . 5 

 آمريكاي التين؛ 
 ونقل نفت به اين كشور؛ و  هاي ترانزيت و حمل تنوع بخشيدن به راه.  6 
   43 .گذاري در اين ذخاير هاي مالي به ذخاير زيرزميني از طريق سرمايه تبديل بخشي از دارايي. 7 

بـرآورد  .  روشن است رشد اقتصادي چين تاثير زيادي بر نرخ اقتصادي بقيه جهان داشته است      
درصد به رشـد اقتـصادي       0/5 ، ساالنه به ميزان 2020 شده كه رشد سريع اقتصادي چين تا سال 

ايـن رقـم بـراي روسـيه و         .  درصد به رشد اقتصادي اتحاديه نفتا كمـك كنـد   0/29 اتحاديه اروپا و 
بر اين پايه، رشد اقتصادي چين سهم بزرگي در      .  درصد برآورد شده است 0/6 خاورميانه نيز حدود 

درصـد افزايـش      90 يك برآورد اين تاثير را تـا        .  هاي آتي خواهد داشت  افزايش بهاي نفت در سال
  44 .قيمت نشان داده است

 المللي انرژي آژانس بين . 5 

كننده را نمايندگـي   المللي انرژي، نهادي فرادولتي است كه كشورهاي عمده مصرف آژانس بين
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ايـن نهـاد در     .  توان گفت در بازار نفت در مقابل اوپك قـرار گرفتـه اسـت        كند و از اين نظر مي مي
در پـاريس رسـما       )1 (با شركت كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسـعه        1974 نوامبر 

عنـوان نهـادي در داخـل سـازمان همكـاري اقتـصادي               اين نهاد، در واقع به.  اعالم موجوديت كرد
المللـي انـرژي      آژانـس بيـن   .  توسعه پديد آمد و اعضاي اين سازمان به عضويت آژانس نيز درآمدند 

هدف عمده آژانس، تامين امنيـت عرضـه انـرژي بـه كـشورهاي              .  عضو است   28 اكنون داراي     هم
المللي انرژي در واكنش به شـوك نفـتي سـال             در واقع آژانس بين  .  كننده اعالم شده است مصرف
كننده در افزايش شديد بهاي نفـت    پديد آمد تا با بحران ايجاد شده براي كشورهاي مصرف 1973 

  45 .مقابله كند
زماني براي مقابله با بحران وارد عمل شـد كـه عمـال               1974 المللي انرژي در سال  آژانس بين

بنابراين، آژانس يك رشته اقدامات اصولي را بـراي كاهـش           .  هاي ناشي از آن از بين رفته بود  تنش
نامـه    يـك نظـام     1976 آژانس در سـال     .  هاي آتي در عرصه نفت مدنظر قرار داد زمينه بروز بحران

كه يك يا تعداد بيشتري از        مديريت اضطراري را به تصويب رساند كه بر اساس آن مقرر شد زماني  
رو شـود، ديگـر اعـضا بـه           درصد يا بيشتر از نياز مصرفي خود روبه       7 اعضا با كمبود نفت به ميزان 

در اين چارچوب، اقداماتي از قبيل محدود كردن تقاضا و برداشت كنترل شـده      .  كمك آن بشتابند
از ذخاير اضطراري و تخصيص مجدد نفت عرضه شده به اعضا بـه عمـل خواهـد آمـد تـا بحـران             

در واقع يكي از اهداف اعالم نشده سازوكار مشاركت اضطراري، بازداشتن كـشورهاي    . برطرف شود
 . صادركننده از تحميل هر گونه تحريم نفتي عليه كشورهاي غربي است

 : سازوكار مشاركت اضطراري آژانس بر سه اصل عملي زير متكي است
روز از    90 هر يك از كشورهاي عضو آژانس موظـف هـستند معـادل           :  سازي نفت ذخيره.  الف

 صورت ذخيره نگهداري كنند؛  موجودي نفت مصرفي خود را به
كـشورهاي عـضو بايـد در صـورت بـروز بحـران در عرضـه، برنامـه                  :  جويـي   برنامه صرفه. ب
در چارچوب ايـن برنامـه،      .  جويي خاصي را براي محدود كردن مصرف انرژي به اجرا بگذارند      صرفه

1. Organization for Economic Cooporation and Development (OECD) 
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درصد شـود،     12 درصد كاهش يابد و اگر كسري تامين نفت بيش از      7 مصرف نفت بايد به ميزان 
 درصد كاهش پيدا كند؛  10 مصرف بايد در حد 

فرماندهي ملي در صورت بـروز بحـران مكلـف اسـت            :  فرماندهي ملي در حالت اضطراري.  ج
وظيفـه  .  كننده قرار دهـد    هاي مصرف ميزان نفت موجود را بر اساس ضابطه خاصي در اختيار گروه

آوري اطالعـات دربـاره مـيزان نفـت در انبارهـا،            آژانس در پاريس، جمع» واحد اضطراري«اصلي 
سـاعت، گـزارش     24 هاي شناور موجود است تا بتواند ظرف  كش هاي نفت و نفت ها، لوله پااليشگاه

آژانـس همچنيـن      46 .دقيقي در مورد وضع موجود در اختيار همه كشورهاي عضو آژانس قرار دهد 
كننده و سپس طرح توزيع دوباره        هاي نفتي و كشورهاي مصرف تشكيل جبهه متحد ميان شركت

گـيري در     نظام تـصميم  .  نفت ميان كشورهاي عضو در صورت بروز تحريم را مورد بررسي قرار داد     
هـا    درصدي، تـصميم    60 آژانس بر پايه سهم وزني راي هر يك از اعضاست كه در صورت اكثريت       

ارزش راي هر عضو بستگي به ميزان مصرف نفـت توسـط آن كـشور                .  گيرد مورد تصويب قرار مي
  47 .طور طبيعي وزن راي آمريكا بسيار بيشتر از ديگر اعضاست دارد كه به

. عنوان سياست انـرژي خـود برگزيـد         المللي انرژي يازده اصل را به     ، آژانس بين1977 در سال 
 : بندي كرد گونه دسته توان اين محورهاي اين اصول را مي

 سازي نفت براي مقابله با شرايط كمبود موقت عرضه نفت؛  ذخيره. 1 
حركت در مسير افزايش قيمـت انـرژي در داخـل كـشورهاي عـضو از راه سـازوكارهايي                    .  2 

 هاي جايگزين؛  گيري از انرژي همچون وضع ماليات بر واردات به منظور تشويق بهره
اي بـراي     سنگ و گاز طبيعي و انـرژي هـسته          ها، همچون زغال    افزايش مصرف ديگر انرژي.  3 

 توليد برق و گرما؛ 
گـيري از     سازي مـصرف انـرژي و بهـره       هاي پژوهشي در زمينه بهينه گذاري افزايش سرمايه.  4 
 هاي جايگزين؛  انرژي
 هاي اكتشاف نفت در مناطق خارج از اوپك؛ و  ترغيب فعاليت. 5 
  48 .المللي اعضا در تبادل اطالعات و امور فني و مالي در حوزه انرژي همكاري بين. 6 

تـوان    ترين سازوكار آژانس براي مقابله با كمبود نفـت و مـديريت عرضـه را مـي                   در واقع مهم
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بر اساس اين نظام، بـه جـاي اينكـه        . نفت مشاهده كرد» نظام مشاركت اضطراري«بيني  پيش در
يك يا دو كشور واردكننده نفت به حال خود رها شوند تا از آثار مربـوط بـه كمبـود عرصـه زيـان          

اين همان سـازوكاري بـود        49 .ببينند، كمبود نفت بايد در ميان همه كشورهاي عضو، تقسيم شود      
. هاي چندمليتي نفت در هنگام تحريم نفتي اعراب عليه آمريكا و هلند در پيش گرفتند      كه شركت

بنابرايـن  .  درصد صادرات نفـتي جهـان را در اختيـار داشـتند             90 هاي نفتي    در اين زمان، شركت
كه نفت صادراتي خليج فارس به مقصد آمريكا و هلند كاهش يافت، آنهـا ايـن كـاهش را از              زماني

  50 .جا كردن منابع ديگر جبران كردند طريق جابه
المللي انرژي از ابتداي تاسيس تاكنون، در زمينه برآورده كردن هدف عمـده خـود؛     آژانس بين

. يعني تامين امنيت عرضه براي كـشورهاي عـضو، موفقيـت قابـل توجهـي كـسب كـرده اسـت                     
نظر از ناكارآمدي نسبي آژانس در برخورد بـا نخـستين بحـران پيـش روي خـود در سـال                   صرف

كننده نسبت بـه نوسـانات        پذيري كشورهاي مصرف   هاي بعدي آن، كاهش آسيب ، سياست1979 
هاي آژانس، تقاضا بـراي مـصرف       واسطه سياست به.  در عرضه و قيمت نفت را به همراه آورده است

همچنيـن،  .  نفت در كشورهاي صنعتي ظرف سه دهه اخير رشـد انـدكي را تجربـه كـرده اسـت                 
سـنگ، گـاز      هاي جـايگزين همچـون ذغـال        هاي توصيه شده آژانس به اعضا، سهم انرژي    سياست

تبع آن    اي را در تامين نيازهاي مصرفي كشورهاي صنعتي افزايش داده و به        طبيعي و انرژي هسته
هـاي مؤثـري در كـشورهاي صـنعتي در            تحت نظارت آژانس، سياست   .  از سهم نفت كاسته است  

كـه شـاخص شـدت انـرژي          طـوري   هاي فسيلي به اجرا درآمده، به   زمينه استفاده بهينه از سوخت
هـاي    در راستاي توصيه  .  طور ساالنه در طول سه دهه گذشته در اين كشورها كاهش يافته است   به

كننـده افـزايش يافـت و يـا اساسـا در كـشورهايي                آژانس، توليد نفت دركشورهاي عمده مصرف     
 . همچون نروژ آغاز شد

ـا بـراي نفـت اوپـك بـوده اسـت                  يكي از نتايج عمده سياست     . هاي آژانس، كاهش شـديد تقاض
ميليون بـشكه در روز در        16 به حدود     1979 ميليون بشكه در روز در    31 كه توليد اوپك از  طوري به

ـا كـشورهاي          هاي آژانس، ارتباط شركت     در پي اين سياست . كاهش يافت 1985  هاي بزرگ نفـتي ب
ـا در ايـن دوره بخـش عمـده           اين شـركت  .  به بعد كاهش پيدا كرد      1970 عضو اوپك از دهه  اي از    ه
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يكـي از   .  هاي خود را در مناطق غيراوپك متمركز كردند تا توليد نفت غيراوپك افـزايش يابـد      فعاليت
المللي انرژي در مقابله با بحـران عرضـه، آزادسـازي ذخـاير راهـبردي                  كارهاي مهم آژانس بين  راه

تواند تقاضاي داخلي كشورهاي عضو را براي مدتي كاهش           با اين كار مي. كشورهاي عضو آن است
آژانـس تـاكنون    .  ها جلوگيري به عمل آورد دهد و با اثرگذاري بر بازار نفت، از افزايش شديد قيمت

در پي    1991 سه بار خواهان برداشت از ذخاير راهبردي كشورهاي عضو شده است؛ يكي در سال       
پس از توفان معروف كاترينـا كـه بـه تاسيـسات           2005 آغاز عمليات آزادسازي كويت؛ ديگري در 

توليد نفت در خليج مكزيك آسيب زد و بهاي نفت به سرعت در حال افزايش بود؛ و سـرانجام در             
  51 .پس از تصميم جلسه اوپك به رياست ايران در حفظ سقف توليد نفت 2011 

هاي آژانس به بروز تغييراتي اساسي در بـازار           توان گفت سياست  بندي نهايي، مي در يك جمع
بـا  .  هاي مهم اين تغييرات، تضعيف قدرت اوپك در بازار بود   جهاني نفت كمك كرد و يكي از جنبه

صورت شمشيري دولبه براي      اين حال بايد توجه داشت تضعيف اوپك در خالل بيش از دو دهه به 
غرب عمل كرده است؛ چرا كه كاهش تقاضا بـراي نفـت اعـضاي اوپـك در ايـن مـدت، كاهـش                  

هاي نفتي در كشورهايي را به همراه داشته است كه بيـشترين حجـم ذخـاير نفـت          گذاري سرمايه
، نـشان داد كـه كاهـش        2004 هـاي تقاضـا در بـازار در           جريـان .  انـد   جهان را در خود جاي داده    

عبارتي ديگر بـه حاشـيه رانـدن اوپـك،            گذاري براي توليد در كشورهاي عضو اوپك و يا به سرمايه
المللي انرژي را     كننده را كه هدف اصلي آژانس بين      ممكن است امنيت عرضه به كشورهاي مصرف

 . دهد، به خطر اندازد تشكيل مي

 گيري  نتيجه

بازيگران بازار انرژي از نظر اثرگذاري بر روند تحوالت بازار، تفاوت بسياري با يكـديگر دارنـد و               
شود   اين وضع سبب مي   .  توان نيروهاي موجود در شكل دادن به تحوالت بازار بسيار نامتوازن است

هـاي متفـاوت و       بازيگران بازار نفت از نظر توانايي اثرگذاري بر تحوالت بازار و بهاي نفت موقعيـت       
جدول شماره چهار، پنج بازيگر اصلي بازار نفـت جهـان را بـه همـراه           .  حتي متغيري داشته باشند

طور كلي شرايط بازار      به.  دهد  ترين ابزارهاي اثرگذاري هريك از بازيگران بر بازار نفت نشان مي    مهم
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كننـدگان، ابزارهـاي موثرتـر و         كنندگان نـسبت بـه مـصرف        اي است كه در آن عرضه  گونه نفت به
بـه هميـن علـت اسـت كـه رتبـه            .  تري براي اثرگذاري بر بازار و بهاي نفت در اختيار دارند        فوري

 . كنندگان بزرگ، بيشتر است كنندگان بزرگ نسبت به مصرف اثرگذاري عرضه
شوند؛ چراكـه   توليدكنندگان نفت از بابت ذخيره سازي كاالي خود متحمل هزينه خاصي نمي

استفاده ماندن نفت در      عالوه، نفت فاسد شدني نيست و بي  به.  نفت از ابتدا در دل زمين وجود دارد
كـه محـصوالت كـشاورزي را         زير زمين ظرف چند سال بر كيفيت آن تـاثيري نـدارد، در حـالي               

 . توان براي مدتي طوالني ذخيره كرد نمي
. هاي فراواني را متحمـل شـوند        سازي هزينه   كنندگان ناچارند براي ذخيره در اين حال، مصرف

آيـد و بنـابراين سـطح توليـد را            افزون بر اين، توليد نفت در اساس فعاليتي كاربر به حساب نمـي      
همچنين از آنجـا كـه      .  توان بدون نگراني از اثر منفي بر نيروي كار كشور كاهش داد        سادگي مي به

مدت جايگزيني براي مصرف نفت وجود ندارد، تغيير در عرضه به شدت بر قيمت اثرگـذار     در كوتاه
ضمن اينكه تقاضا براي مصرف نفت حساسـيت زيـادي نـسبت بـه قيمـت نـدارد؛ چراكـه                .  است
 . هاي مختلف از محل نفت، گريزناپذير است حال، تامين نيازهاي موجود به انرژي در بخش هر در
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 اعضا
 توان صادرات

ميليون بشكه (
 )در روز

 حجم ذخاير
 )ميليارد بشكه( 

)   2010سال (
ظرفيت توليد 

ميليون بشكه (
 )روز در

درآمد حاصل از 
 صادرات نفت

 )ميليارد دالر(

  
كشورهاي 

خليج 
 فارس

 عربستان
 ايران
 عراق
 كويت
 امارات
 قطر

4/64 
2/24 
1/89 
1/43 
2/1 

0/587 

264/5 
137 
115 

101/5 
97/8 
25/9 

10 
4/24 
2/46 
2/5 
2/84 
1/56 

196/1 
71/5 
51/1 
61/6 
74 

29/2 

كشورهاي 
 آفريقايي

 ليبي
 نيجريه
 آنگوال
 الجزاير

1/1 
2/46 
1/68 

0/709 

46/4 
37/2 
13/5 
12/2 

1/65 
2/40 
1/85 
1/8 

41/8 
61/8 
47/2 
38/3 

كشورهاي 
آمريكاي 
 التين

 ونزوئال
  

 اكوادور

1/56 
  

0/339 

211/2 
  

6/2 

2/47 
  

0/495 

62/3 
  

9/6 

 موقعيت اوپك در زمينه حجم ذخاير و توليد نفت به تفكيك اعضا و مناطق. 1جدول 

Source: BP  Statistical Review Of  World  Energy, 2011 and OPEC Bulletin, 
2011. 
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بهاي نفت در بازار در 
 )دالر امريكا(بشكه  هر

عوامل عمده تاثيرگذار 
 بر وضعيت بازار

وضعيت عرضه نفت در 
 بازار

 دوره زماني

رشد سريع استفاده از  دالر 3-2
 خودرو به ويژه در امريكا

 1920دهه  كمبود عرضه

سقوط قيمت نفت تا زير 
 يك دالر

كشف ميدان هاي جديد 
نفتي در تگزاس و اوكالهاما و 

 ها توليد سريع از اين ميدان
 مازاد عرضه

 تا اواسط 1930دهه 
 1940دهه 

بازگشت به قيمت حدود 
 دالر 2/5

جنگ جهاني دوم مازاد 
 .عرضه را ازميان برد

رشد سريع اقتصادي پس 
 .داد ازجنگ،تقاضا را افزايش

 تا 1940اواسط دهه  كمبود عرضه
 اواخر اين دهه

كاهش متوسط بهاي نفت 
 دالر 2به زير 

نفت خاورميانه به طور 
 .گسترده وارد بازار شد

و  1950دهه هاي  مازاد عرضه
1960 

افزايش بهاي نفت تا حدود 
دالر در پي بروز دو  35

 شوك نفتي

زمان اوج توليد نفت در 
 .امريكا فرا رسيد

رشد تقاضا دربازار بر رشد 
 .عرضه پيشي گرفت

تا  1970اوايل دهه  كمبود عرضه
 1980اوايل دهه 

كاهش متوسط قيمت نفت 
 دالر 20به زير 

كاهش رشد تقاضا به داليل 
مختلف شامل ركود 

اقتصادي وبهينه سازي 
مصرف به همراه افزايش 

 توليد غير اوپك

تا  1980اوايل دهه  مازاد عرضه
 اوايل هزاره جديد

افزايش متوسط بهاي نفت 
 دالر 70به باالتر از 

فرا رسيدن اوج توليد نفت 
متعارف درسطح 

رشد سريع تقاضا  ـ جهان
به سبب رشد اقتصادي 
 سريع كشورهاي آسيايي

 كمبود عرضه
اوايل دهه نخست 

 هزاره جديد
 ادامه دارد –

 .هاي آماري شركت بي پي درباره بازار نفت و گزارش 1376برگرفته از كتاب يرگين،: منبع
 .هاي نفت در هر دوره جنبه تقريبي دارد هاي زماني ذكر شده در جدول و قيمت دوره: توضيح

 هاي تناوبي كمبود و مازاد عرضه نفت در بازار نفت جهان دوره. 2جدول   
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 2007 1980 نوع انرژي مصرفي

 70 72 زغال سنگ

 20 21 نفت

 4 3 گاز طبيعي

 7 4 انرژي برق آبي

Source: China Statictial Year book, 2008 

 ترين منابع مصرفي انرژي در چين تركيب مهم. 3جدول 

 ترين ابزارهاي تأثيرگذار بر بازار نفت مهم بازيگر
رتبه 

 اثرگذاري

 امريكا

 رابطه نفت ودالر
 ترين اقتصاد دنيا بزرگ

 )حدود يك چهارم(ترين بازار مصرف نفت جهان بزرگ
 سلطه بر منطقه نفت خيز خليج فارس

 وضعيت هزينه توليد در كشور

1 

 اوپك

 ترين ذخاير نفت دنيا در اختيار داشتن بزرگ
 هزينه پايين توسعه ذخاير ودر اختيار داشتن ظرفيت توليد اضافي

 امكان كاهش يا افزايش توليد براي اثرگذاري بر بهاي نفت
 )دهنده به بازار لنگر ثبات(

 درصد نفت جهان 40توليد حدود 

2 

 عربستان

 در اختيار داشتن حدود يك پنجم ذخاير نفت جهان
 امكان توسعه كم هزينه ذخاير وايجاد ظرفيت مازاد

 درصد نفت جهان 10توليد حدود 
 موقعيت مؤثر در هدايت اوپك

3 

 چين

 در اختيار داشتن بيشترين سهم در رشد تقاضاي حال وآينده براي مصرف نفت
 دومين اقتصاد دنيا كه به سرعت درحال رشد است

 كننده و واردكننده بزرگ نفت جهان دومين مصرف
 ترين ذخاير ارزي جهان وتوانايي تأثيرگذاري بر ارزش دالر در اختيار داشتن بزرگ

4 

آژانس 
المللي  بين

 انرژي

 كنندگان نفت نمايندگي تشكل بزرگ مصرف
 هاي جايگزين سازي مصرف واستفاده از انرژي سازي نفت، بهينه تشويق ذخيره

 تشويق توليد نفت در مناطق غير اوپك براي افزايش مراكز عرضه نفت
5 

 ترين بازيگران بازار نفت جهان بندي مهم رتبه. 4جدول 
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