
  

  

  

  

  

  امنیت انرژي

 بازارهاي نفت و گاز و تحوالت آینده

مسعود درخشان


  

  چکیده

هـاي گـازي    هاي نفتی و شـیل  برداري تجاري از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل پذیري بهره امکان

گـذاري کشـورهاي بـزرگ     اسـت. سیاسـت سـرمایه    امنیت انـرژي مطـرح کـرده   ابعاد جدیدي در مسئله 

کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهاي صاحب ذخایر بزرگ بـه منظـور تـأمین     مصرف

است. وابستگی فزاینده اروپا به نفـت و گـاز      امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده

ویژه پنج کشور بـزرگ تولیدکننـده    مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به روسیه در میان

توسط قطر از  LNGهاي تهاجمی تولید و صادرات  فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست نفت در خلیج

ا، روسیه، مریکا، کانادتوسعه شبکه خطوط لوله در ا هاي است. برنامه عوامل کلیدي امنیت انرژي در آینده 

تواند  می ،اي و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد هاي منطقه آسیاي مرکزي و اروپا که نقش مهمی در بازار

رغـم   گیري پایانی مقاله ایـن اسـت کـه علـی     تأثیر قرار دهد. نتیجه  امنیت عرضه انرژي را در آینده تحت

)، 2035مـدت و بلندمـدت (   ف در میـان آمارهاي خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضاي نفت و گاز متعـار 

ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژي در بلندمـدت   کننده به کشورهاي مصرف

 دارند.  قرار

  کلیدي گانواژ

  فارس. امنیت انرژي، نفت و گاز نامتعارف، وضعیت انرژي در اروپا، روسیه، چین، خلیج 
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  مقدمه

ــانی و   ــارت جه ــادي، تج تحــوالت اقتص

ــرن   رویــدادهاي سیاســی در دو دهــه آخــر ق

ــه   بیســتم و دهــه اول قــرن بیســت و یکــم ب

شده نفت و گاز از  موازات کاهش ذخایر اثبات

پذیري تولید تجاري از ذخـایر   سو و امکان یک

ــدر ــارفهی از ســوي دیگــر،  )1(وکربوري نامتع

ــازار جهــانی انــرژي را ترســیم  دورنمــایی از ب

تـوان بـه    کند که برخی روندهاي آن را می می

بینی نمود. داللتی  بخشی پیش صورت رضایت

هـاي ملـی و    گذاري روندها بر سیاست  که این

هـا و امنیـت    گـذاري  اي انرژي، سرمایه منطقه

نفـت و گـاز    عرضه در سطح جهانی و جایگاه

از  ،فارس در تجـارت جهـانی دارد   حوزه خلیج

  اي برخوردار اسـت. در کنـار ایـن    اهمیت ویژه

هـایی   قطعیـت   بینی، عدم روندهاي قابل پیش

نیز وجـود دارد کـه نقـش مهمـی در فرآینـد      

کنـد   تحوالت آینده بازار جهانی انرژي ایفا می

هـا را بایســتی   بینــی و لـذا اســتنتاج در پـیش  

اي از  سناریوهاي ممکن بـا درجـه   مشروط به

  احتمال بدانیم.

شـده نفـت و گـاز     کاهش ذخـایر اثبـات  

ــوق  ــیم و ف ــادین عظ ــارف در می ــیم،  متع عظ

اکنون بازار جهانی نفـت   حقیقتی است که هم

و گاز آن را پذیرفته است. روند اکتشـافات در  

دهـد   خالل سه دهه اخیر به خوبی نشان مـی 

لحاظ حجم که احتمال کشف میادینی که به 

هــاي  نفــت درجــا در ردیــف اکتشــافات دهــه

بسـیار نـاچیز    ،میالدي باشـد  1950و  1940

پژوهـی در بـازار    است و لذا در مطالعات آینده

کشف میادین عظیم   جهانی نفت و گاز، امکان

شـود و هـیچ    عظیم نفتـی مطـرح نمـی    و فوق

بینانـه در نفـت و گـاز     سیاست راهبردي واقع

ــاب    ــد حس ــه بتوان ــت ک ــژهنیس ــراي  وی اي ب

ــان ــره   امک ــاف و به ــذیري اکتش ــرداري از  پ ب

ذخــایر گونـه میـادین بــاز کنـد. کـاهش      ایـن 

هایی کـه بـار اصـلی     شده نفت در حوزه اثبات

 -تولید جهـانی را سالهاسـت بـر دوش دارنـد    

حقیقتی اسـت کـه    -فارس ویژه حوزه خلیج به

در جانب عرضه کامالً پذیرفتـه شـده اسـت و    

ثیرات نـامطلوب خـود را   طبعاً در بلندمدت تأ

ــراي    ــانی ب ــوازن عرضــه و تقاضــاي جه ــر ت ب

هاي فسیلی نشان خواهد داد. با وجود  سوخت

مـدت   هـایی در میـان   قطعیـت   این، هنوز عدم

ــم  ــه حج ــبت ب ــره نس ــایر   به ــرداري از ذخ ب

توانـد   شده نفت عراق وجود دارد که می اثبات

ــدم    ــا ع ــادل ی ــاد تع ــزایی در ایج ــهم بس  س

اي و جهــانی بــازار نفــت  هــاي منطقــه تعــادل 

  داشته باشد.

در جانب عرضه، توجه به ظرفیت بـالقوه  

پذیري افزایش سریع تولید تجـاري از   و امکان

اي  ذخایر نفت و گاز نامتعارف از اهمیت ویـژه 
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برخوردار اسـت. نااطمینـانی در رشـد دانـش     

فنی به منظور کاهش هزینـه بسـیار سـنگین    

دارد، امـا  تولید از چنین میادینی هنوز وجود 

به هر حال وجود ایـن ذخـایر عظـیم قطعـی     

محیطـی   هر چند که مالحظات زیسـت  ؛است

هـاي اصـلی در توسـعه     تواند از محدودیت می

بـرداري تجـاري از ایـن ذخـایر باشـد. از       بهره

رو، نظر به اینکه تولیـد، انتقـال و پـاالیش     این

ــودگی   ــارف آلـ ــاز نامتعـ ــت و گـ ــاي  نفـ هـ

ي در مقایسـه  محیطی به مراتب بیشتر زیست

ــات     ــارف دارد، مالحظ ــاز متع ــت و گ ــا نف ب

ــد در   زیســت ــتانداردهاي جدی محیطــی و اس

هـاي   هـاي ناشـی از سـوخت    مبارزه با آلودگی

ــب     ــود را در قال ــامطلوب خ ــار ن ــیلی، آث فس

برداري  هاي شدیدتر قانونی در بهره محدودیت

چندان  اي نه هاي نامتعارف در آینده از سوخت

  دور ظاهر خواهد داد.

تحوالت آتی در بازارهاي نفت و گـاز در  

هـاي بسـیار    قطعیـت  جانب تقاضا نیز با عـدم 

رو اسـت. رشـد اقتصـادي چـین،      هجدي روبـ 

تـرین متغیـر در جانـب تقاضاسـت. اگـر       مهم

ســناریوي اســتمرار رشــد اقتصــادي چــین را 

تـرین   آنگاه اقتصاد این کشور بـزرگ  ،بپذیریم

هـاي فسـیلی در آینـده     کننـده انـرژي   مصرف

ــوازن عرضــه و   ــذا ت ــود و ل نزدیــک خواهــد ب

هـاي فسـیلی را بـه     اي انـرژي  تقاضاي منطقه

تأثیر قرار خواهـد داد. پیامـدهاي    شدت تحت

این امر در کمبـود عرضـه نفـت و گـاز بـراي      

اروپاي غربی و نیز بـراي کشـورهاي در حـال    

توسعه آسیایی و آفریقایی بسیار جدي اسـت.  

ادي چـین  بدیهی است اگر استمرار رشد اقتص

هاي فسیلی بـراي اروپـاي    سبب کمبود انرژي

شـده در بـازار   ایجادتعـادل   عـدم  ،غربی شـود 

هـاي   تواند به صـورت تـنش   جهانی انرژي می

بسیار جدي در روابط سیاسی ظاهر شود کـه  

بینی  داللت و پیامدهاي آن چندان قابل پیش

  باشد. نمی

هـاي   از سوي دیگر، امکان ظهـور بحـران  

هـاي   و تأثیر آن در سیاست اجتماعی در چین

داخلی و بر تولیدات صـنعتی و لـذا تقاضـاي    

هاي فسیلی این کشور نبایـد مغفـول    سوخت

بماند. تاریخ تحوالت سیاسی در قـرن بیسـتم   

به خوبی این نکته را معلـوم کـرده اسـت کـه     

اي در مسیر رشد  هرگاه کشور در حال توسعه

هاي مناسب  زمینه ،سریع اقتصادي قرار بگیرد

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی فـراهم     براي بحران

زیـرا تحـوالت فرهنگـی و اجتمـاعی      ،شود می

پـذیرد و لـذا    معموالً به آهستگی صـورت مـی  

ــت ــراي درون  ظرفی ــاي مناســب ب ــدن  ه زا ش

پیامدهاي غیراقتصادي رشد اقتصادي معموالً 

شود. بدین  همگام با رشد اقتصادي ایجاد نمی

تقیم ترتیب شکاف طبقـاتی کـه نتیجـه مسـ    
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ــع در حــال   رشــد ســریع اقتصــادي در جوام

ــت  ــعه اس ــران ،توس ــا    بح ــاعی ب ــاي اجتم ه

هاي سیاسی را به دنبال خواهد داشـت   بازتاب

تواند بـه سـرعت تبـدیل بـه تهدیـدي       که می

براي ثبات نظام سیاسـی شـود. حاصـل آنکـه     

رشــد ســریع اقتصــادي چــین و تــأثیر آن در 

یدي تواند تهد تنها می جانب تقاضاي انرژي، نه

ــراي تــوازن عرضــه و تقاضــاي انــرژي  هــاي  ب

بلکه چه  ،چندان دور باشد فسیلی در آینده نه

تواند نظام سیاسی چین را در معـرض   بسا می

هاي بسیار جدي قرار دهد که بـه نوبـه    بحران

خود آثار نامطلوبی در بازار جهانی انـرژي بـه   

  همراه خواهد داشت.

مریکاي شمالی براي نفت اتقاضاي آینده 

ــب   و گــاز از دیگــر متغیرهــاي اصــلی در جان

ــته،   تقاضاســت. ــه گذش ــد ده ــالل چن در خ

مریکاي شـمالی بـراي واردات نفـت    تقاضاي ا

) LNGویژه بـه صـورت    خام و گاز طبیعی (به

مرتباً افـزایش یافتـه اسـت. یکـی از سـؤاالت      

کلیدي در تحلیـل تحـوالت آینـده بازارهـاي     

نـد  رو جهانی نفت و گاز این است که آیـا ایـن  

افزایشی در تقاضا همچنان ادامه خواهد یافت 

از ذخـایر نفـت و گــاز   بــرداري  یـا آنکـه بهـره   

مریکاي شمالی موجـب خواهـد   نامتعارف در ا

شد که رشد واردات تا حـدي تعـدیل شـود؟    

هاي دو دهه گذشـته ایـاالت متحـده     سیاست

مریکا مبنی بر کـاهش وابسـتگی بـه واردات    ا

هـاي   سیاستنفت و گاز که همچنان در صدر 

این فرضیه  راهبرد انرژي این کشور قرار دارد،

ــی  ــت م ــه ا  را تقوی ــد ک ــام  کن ــا در مق مریک

کننـده انـرژي در جهـان،     ترین مصـرف  بزرگ

ــانی   نقــش پیشــتاز خــود را در تقاضــاي جه

چنـدان دور از   هاي فسیلی در آینده نه سوخت

دست داده و در تحـوالت آتـی بـازار جهـانی     

ـ  نفت و گاز با رقابت سرس رو  هختانه چـین روب

خواهد شد. اگر ایـن فرضـیه را بپـذیریم کـه     

مریکـا و نیـز کانـادا مسـتمراً     ایاالت متحـده ا 

سطح تولید از ذخایر گازهاي نامتعـارف خـود   

کـه تجربیـات    چنـان  -را افزایش خواهنـد داد 

آنگـاه   -دهه اخیر مؤید این فرضیه بوده است

 LNGاي بر تجارت جهـانی   این امر تأثیر ویژه

زیـرا تقاضـاي ایـاالت متحـده      ،واهد داشتخ

روند صـعودي گذشـته را    LNGبراي واردات 

بیشـتر   LNGحفظ نخواهد کرد و لذا تجارت 

با محوریت بازارهاي اروپایی و آسیایی توسعه 

  خواهد یافت.

ــوص    ــال درخص ــه اجم ــه ب ــر آنچ ــا ب بن

متغیرهاي جانب عرضه و جانب تقاضـا گفتـه   

وپــا بــا تــوان نتیجــه گرفــت کــه ار مــی ،شــد

هــاي  اي در تــأمین انــرژي مشــکالت فزاینــده

رو خواهد  هفسیلی مورد نیاز خود در آینده روب

ویژه کشورهاي  زیرا کشورهاي اروپایی به ،شد
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بایسـتی بـا    صنعتی اروپاي غربی ضـرورتاً مـی  

ویـژه چـین و    واردکنندگان بزرگ آسیایی بـه 

هند رقابت کنند تا جایگاه مناسـبی در بـازار   

ــدتاً  صــادرات  ــزي (عم ــیاي مرک ــیه، آس روس

فـارس بــه   قزاقسـتان)، غـرب آفریقـا و خلـیج    

فـارس،   دست آورند. از کشورهاي حوزه خلیج

عـراق بــاالترین ظرفیـت بــالقوه صـادرات بــه    

اروپاي غربی را دارد هرچند نیازهاي اروپا، بـا  

توجه به تقاضاي فزاینده چین و هنـد، آنقـدر   

میزان جدي است که تأمین نفت و گاز به هر 

فـارس بـراي اروپـا     و از هر کشور حوزه خلیج

دهـد کـه    ته نشان میباشد. این نک حیاتی می

مریکا بـه کشـورهاي اروپـایی    فشارهاي اخیر ا

در کــاهش و یــا توقــف واردات نفــت خــام از 

جمهوري اسالمی ایران تا چه حد در تعـارض  

هاي بازار نفت و گاز اسـت و لـذا در    با واقعیت

شکست خواهـد بـود. بـه     بلندمدت محکوم به

ــوال     ــاع و اح ــرایط و اوض ــر، ش ــارت دیگ عب

اقتصـادي اروپـا نهایتـاً حاکمیـت خـود را بــر      

 مالحظات سیاسی و فشارهاي یک کشور غیر

هـاي   روي اروپایی تحمیل خواهد کرد و دنباله

مریکـا دیـر یـا    ا جانبه هاي یک اروپا از سیاست

هاي بازار جهانی نفـت   تأثیر واقعیت زود، تحت

  گاز، به پایان خواهد رسید.و 

ایـن نکتـه    ،از آنچه بـه اجمـال گذشـت   

شود که بازارهاي جهانی نفت و گاز  معلوم می

و رفتار بازیگران اصلی در این بازارهـا چـه در   

جانب عرضه و چـه در جانـب تقاضـا و نقـش     

المللی نفتی،  هاي ملی و بین ها و شرکت دولت

ــذاري   در معــرض تغییــرات اساســی و تأثیرگ

ت که درك صحیح از رونـد ایـن تغییـرات    اس

ــاً در تـــدوین سیاســـت ــه  قطعـ ــاي بهینـ هـ

برداري از ذخـایر نفـت و گـاز کشـور مـا       بهره

  تواند مؤثر باشد. می

مسئله امنیـت انـرژي در پرتـو تحـوالت     

عرضه و تقاضاي جهانی نفت موضـوع بخـش   

گذاري کشورهاي  دوم این مقاله است. سرمایه

ــزرگ کننــده در کشــورها بــزرگ مصــرف ي ب

هاي گذشـته   الل دههصاحب ذخایر، که در خ

کننـدگان بـراي    شده مصـرف  سیاست پذیرفته

تأمین امنیت عرضه بوده است، در بخش سوم 

این مقاله تجزیه و تحلیـل و ناکارآمـدي ایـن    

سیاست به اجمال روشن شـده اسـت. توجـه    

کننـده بـه بازارهـاي     کشورهاي بزرگ مصرف

ه تجـاري بـه   هاي بهین جهانی و اتخاذ سیاست

منزله راهبـردي در تـأمین امنیـت انـرژي در     

چارچوب تحوالت آتی بازارهـاي نفـت و گـاز    

ــت.     ــه اس ــن مقال ــارم ای ــش چه ــوع بخ موض

شده، بخش پایانی این  بندي نکات مطرح معج

  دهد. مقاله را تشکیل می
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ــاي  .1 ــه و تقاض ــوالت عرض تح

جهانی نفت خام و مسئله امنیت 

  انرژي

ن مقالـه مالحظـه   چنانکه در مقدمـه ایـ  

تحوالت آتی بازارهاي جهانی نفت و گـاز   ،شد

ویژه چـین در   به سمتی است که وزنه آسیا به

تر  هاي فسیلی سنگین فرآیند تقاضاي سوخت

خواهد شد و لذا وابستگی بیشتري بـه واردات  

ضـمن   ،نفت خام و گاز طبیعی خواهد داشت

آنکه ایاالت متحده و کانادا سیاست جلوگیري 

ایش وابستگی به واردات نفت خام و گاز از افز

طبیعی را همچنان دنبال خواهنـد کـرد و بـا    

برداري از ذخایر گازهاي نامتعارف خـود،   بهره

هــاي الزم بــراي تغییــرات اساســی در  زمینــه

را فــراهم خواهنــد   LNGتجــارت جهــانی  

شود که اروپـا بـا    ساخت. این همه موجب می

 ،شـود تهدید امنیت عرضه نفت و گاز مواجـه  

زیرا به اجبار بایستی با چین در دسـتیابی بـه   

فـارس،   منابع عرضه نفت و گاز روسیه، خلـیج 

غرب آفریقـا و آسـیاي مرکـزي رقابـت کنـد.      

اي  بنــابراین مســئله امنیــت انــرژي در آینــده

چنـدان دور در صـدر مالحظـات راهبـردي      نه

کشورهاي واردکننده نفت و گاز قـرار خواهـد   

ه در سناریوي وقـوع  گرفت. اهمیت این مسئل

هــاي سیاســی در   هــا و کشــمکش  بحــران

ــیج ــه خل ــارس، ب ــوال   ف ــاع و اح ــژه در اوض وی

ــالمی در    ــداري اس ــل بی ــه حاص ــدي ک جدی

زیـرا   ،باشـد  خاورمیانه اسـت، دو چنـدان مـی   

هرگونـه تحــول اجتمـاعی در خاورمیانــه کــه   

هـاي سیاسـی در برخـی     تعـادل  منجر به عدم

ــزرگ صــادرکننده نفــت شــود   ،کشــورهاي ب

احتمال کاهش ناگهانی عرضـه نفـت خـام را    

قطعیت در امنیت عرضـه    افزایش داده و عدم

مدت به شدت تقویت  مدت و میان را در کوتاه

  )2(کرد. خواهد

در چنین وضعیتی، سیاسـت کشـورهاي   

بزرگ واردکننده نفت و گاز و نهادهاي مرتبط 

ــا  ــونب ــا همچ ــاري آنه ــازمان همک ــاي  (س ه

OECD اقتصـــادي و توســـعه) 
(آژانـــس  ،1

IEA المللــی انــرژي) بــین
(اداره اطالعــات  و 2

EIA انرژي امریکا)
همواره این بوده است که  3

که با ارائه آمار و اطالعاتی که از مبانی قوي و 

تصـویر   ،صحت کارشناسی برخـوردار نیسـت  

اي از توازن عرضه و تقاضاي نفت  کننده گمراه

و  2030، 2020خام و گـاز طبیعـی در افـق    

هـاي   رسیم کنند. برخی کاستیت 2035حتی 

هـایی کـه ایـن نهادهـا از      بینی جدي در پیش

ــازار جهــانی نفــت و گــاز منتشــر   وضــعیت ب

حجــم ذخــایر ایــن اســت کــه اوالً  ،انــد کـرده 

ویـژه در   شده نفت خام و گاز طبیعی بـه  اثبات

                                       
1. Organization of Economic Co-operation 
and Development 
2. International Energy Agency 
3. Energy Information Administration 
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کشــورهاي عضــو اوپــک را بــاالتر از واقعیــت 

 هـاي  ثانیاً با تأکید بـر سیاسـت   .اند نشان داده

ــزرگ     ــورهاي ب ــرژي کش ــش ان ــج در بخ رای

هاي مـدیریت   کننده در اجراي سیاست مصرف

کننـد ایـن ذهنیـت را ایجـاد      تقاضا سعی می

نمایند که روند رو به رشد مصرف نفت خام و 

تـوان بــه نحــو   گـاز طبیعــی در آینـده را مــی  

اي مدیریت نمود و لذا بازار جهانی نفت  بهینه

ـ  رو نخواهـد   هو گاز با افزایش شدید قیمت روب

کوشند حجم ذخایر نفـت و گـاز    ثالثاً می .شد

نامتعارف و تولید آینده از این ذخایر را بـیش  

ــر    ــه ب ــا تکی ــاً ب ــرآورد کننــد و رابع ــع ب از واق

آمارهــایی کــه نوعــاً توســط مهندســان و نــه 

سـعی   ،اقتصاددانان انرژي تولیـد شـده اسـت   

دارند این نکته را به اثبات برسانند کـه سـهم   

هـاي   اي تجدیدپـذیر همچـون انـرژي   ه انرژي

ــادي و بــه ــژه ســوخت خورشــیدي، ب هــاي  وی

در کل عرضـه جهـانی انـرژي رو بـه      4زیستی

گیرنـد   مـی   افزایش است. بدین ترتیب نتیجـه 

رو نخواهد شـد   هکه جهان با کمبود انرژي روب

ها سیر طبیعی و منطقی خود را طـی   و قیمت

هـا، در   گـذاري  خواهد کرد و فرآینـد سـرمایه  

رایطی که عرضه و تقاضا در تعـادل خواهـد   ش

هــا از جملــه اکتشــاف،  بــود، در همــه زمینــه

توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و کاهش شدت 

                                       
4. Bio-fuels 

ضـمن آنکـه    ؛داشـت  خواهـد    انرژي اسـتمرار 

محیطی نیز به دقت رعایـت   مالحظات زیست

  شد. خواهد 

به همراه   تدابیر فوق اي از اتخاذ مجموعه

المللی انـرژي   و بین هاي ملی طراحی سیاست

بخشی بـه واردات نفـت    مبتنی بر راهبرد تنوع

خام و گاز طبیعی و احداث و توسـعه ذخـایر   

هاي سیاسـی و مـالی از    استراتژیک و حمایت

ــرکت ــین  ش ــی ب ــاي نفت ــام   ه ــی در انج الملل

بـرداري از   هاي سنگین در بهـره  گذاري سرمایه

مخـازن کشـورهاي صـاحب ذخـایر و نیـز در      

انتقـال و نظـایر آن همـه در    احـداث خطـوط   

بخشــی از  راســتاي ترســیم تصــویر اطمینــان

امنیت انرژي و القـاي تـداوم و پایـداري ایـن     

ــا،    ــم از خانواره ــازار اع ــاالن ب ــه فع ــت ب امنی

رغم این  هاست. علی ها و دولت ها، شرکت بنگاه

پـردازي، آنچـه عمـالً     دستگاه عظـیم ذهنیـت  

 اي در کاهش وابسـتگی بـه   کننده نقش تعیین

فارس  ویژه در حوزه خلیج ذخایر نفت و گاز به

در  وجود ذخـایر نفـت و گـاز نامتعـارف     ،دارد

مریکاي شمالی است کـه تـا حـدي توانسـته     ا

مانع از افزایش شدت وابستگی ایاالت متحـده  

و کانـادا بــه واردات شـود و یــا آنکـه حــداقل    

نویــدبخش کــاهش ایــن وابســتگی در آینــده 

  است.
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کشــورهاي  هــاي راهبــردي در سیاســت

ــرژي و   ــت ان ــأمین امنی ــزرگ صــنعتی در ت ب

کوشش آنها براي کاهش وابستگی بـه واردات  

نفت خام و گاز طبیعی ضـروري اسـت بـه دو    

نکته توجه شود: اول آنکه وابسـتگی تـاریخی   

ویژه  کشورهاي صنعتی به واردات نفت خام به

فارس موجـب شـده اسـت کـه      از حوزه خلیج

به درآمـدهاي  کشورهاي صادرکننده نفت نیز 

ارزي حاصل از صـدور نفـت خـام بـه شـدت      

هـــاي  رو، سیاســـت وابســته شـــوند. از ایــن  

ریـزي بـراي    بخشی به واردات و یا برنامه تنوع

فـارس در واقـع    کاهش واردات از حوزه خلیج

امنیت جریان کسـب درآمـدهاي ارزي بـراي    

کشورهاي صادرکننده را در معرض خطر قرار 

هاي راهبردي این  دهد که طبعاً با سیاست می

ویـژه کشـورهایی    به ؛کشورها در تعارض است

که به لحاظ سیاسی وابسته به غرب بوده و از 

بهره هستند. این نکته  هاي مردمی بی حمایت

ــی ــع  را مـ ــوان در موضـ ــی   تـ ــري برخـ گیـ

ــاً   ــزرگ اوپـــک مخصوصـ ــدگان بـ تولیدکننـ

عربستان سعودي مالحظه کرد. عبـدا... سـالم   

ر دوازدهمین نشست دبیرکل اوپک د ،البدري

IEFوزراي مجمع جهـانی انـرژي   
در مـارس   5

گویـد:   میالدي در مکزیک چنـین مـی   2010

ــراي      « ــت تقاضــا بــه همــان انــدازه ب امنی

                                       
5. International Energy Forum 

تولیدکنندگان نفـت مهـم اسـت کـه امنیـت      

کننـدگان اهمیـت دارد ...    عرضه براي مصـرف 

گـذاري در   توان انتظـار افـزایش سـرمایه    نمی

ی را داشـت و در  بـرداري از مخـازن نفتـ    بهره

ــرف آن   ــاهش مص ــرورت ک ــین حــال از ض ع

ــه  ــرد و یاران ــت ک ــد   حمای ــراي تولی ــا را ب ه

هاي جایگزین نفت خـام افـزایش داد و    انرژي

ــی را    ــاطق معین ــت از من ــاهش واردات نف ک

تـوان گفـت    از این دیدگاه می )3(»توصیه کرد.

که سیاست غرب در تأمین امنیـت انـرژي در   

حاکم در بسیاري هاي  برخی موارد با سیاست

از کشـورهاي بـزرگ صــادرکننده نفـت خــام    

 فارس همسویی ندارد. ویژه در خلیج به

ــه  ــین ن ــه چ ــرد   دوم آنک ــه راهب ــا ب تنه

ــوع ــرژي  تن ــت ان ــاي  بخشــی واردات و تقوی ه

 ،جایگزین نفت خام و گاز طبیعی توجـه دارد 

ــی     ــوء برخ ــار س ــران آث ــدت نگ ــه ش ــه ب بلک

هاي رایج در کشـورهاي غربـی اسـت     سیاست

یقات مـالی بـراي کشـورهاي    یتنها تضـ  که نه

بلکه زمینه  ،صادرکننده نفت را به همراه دارد

هاي سیاسی در منطقـه   برخوردها و کشمکش

سازد. در واقع چین  خاورمیانه را نیز فراهم می

هـا را خطـر جـدي بـراي امنیـت       این سیاست

المللی بایـد   جامعه بین«کند:  عرضه تلقی می

هـاي متقابـل    ارياز طریق معاضـدت و همکـ  

بکوشد که ثبات در کشورهاي تولیدکننـده و  
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ویژه در خاورمیانـه را   صادرکننده نفت خام به

المللـی   فراهم سازد تا امنیت مسـیرهاي بـین  

انتقال انرژي تأمین و از برخوردهاي سیاسـی  

تواند عرضه جهانی انـرژي را   اي که می منطقه

  )4(»تأثیر قرار دهد جلوگیري شود. تحت

هاي راهبردي چین بـه شـرحی    سیاست

هـاي انــرژي   کـه گذشـت اساســاً در سیاسـت   

مریکا، اروپاي غربی و یا حتـی  ایاالت متحده ا

شود و لـذا ایـن فرضـیه را     ژاپن مالحظه نمی

کند که سیاست امنیت انرژي چین  مطرح می

مریکا، اروپاي غربـی  متفاوت از ایاالت متحده ا

ظـر  . امـا بـه ن  (Mitchell,2010)و ژاپن است 

ها نیازمنـد   گونه فرضیه رسد که آزمون این می

تأمل بیشتري است. باید دید منظور چـین از  

در کشـورهاي تولیدکننـده و   » ثبـات «تأمین 

ــه   ــت ب ــادرکننده نف ــه   ص ــژه در خاورمیان وی

هـاي   چیست؟ اگر منظور، حفظ و تثبیت نظام

سیاسی وابسته به غرب در برخـی کشـورهاي   

ــادرکنند  ــده و ص ــزرگ تولیدکنن ــت در ب ه نف

آنگـاه سیاسـت راهبـردي     ،فارس اسـت  خلیج

هاي راهبـردي   چین دقیقاً در راستاي سیاست

ــوي  ا ــا و متحــدان او در اروپاســت. از س مریک

کـه  » هاي سیاسی ثباتی بی«دیگر، اگر چنین 

هـاي   چین نگران آن اسـت، ناشـی از حرکـت   

آنگـاه   ،انقالبی مـردم در ایـن کشـورها باشـد    

این تحوالت سیاسی  توان انتظار داشت که می

هـاي سیاسـی حـاکم در     منجر به سقوط نظام

این کشـورهاي وابسـته شـود. در آن صـورت     

هاي آینـده ایـن کشـورها ایجـاب      منافع نسل

هاي مردمی و انقالبی، بـا   کند که حکومت می

هاي صحیح مـدیریت مخـازن و    اجراي برنامه

تولید صیانتی، برداشـت از مخـازن را کـاهش    

ــد  تصــادي حجــم ذخــایر   تــا ارزش اقدهن

شده حداکثر شود. بـدیهی اسـت اتخـاذ     اثبات

هایی موجب کـاهش صـادرات    چنین سیاست

هـا خواهـد    نفت خام و افزایش شـدید قیمـت  

بود. بدین ترتیب، کشورهاي صادرکننده نفت 

خام قادر خواهنـد بـود بـا حجـم کمتـري از      

صادرات، درآمدهاي ارزي مـورد نیـاز خـود را    

همـه بـه معنـاي بــه     تـأمین کننـد، امـا ایــن   

مخاطره افتـادن امنیـت عرضـه انـرژي بـراي      

کشورهاي غربی، چین و ژاپن خواهـد بـود. از   

هـاي   شود که سیاست این دیدگاه مالحظه می

چین در قبال صاحبان مخازن بزرگ نفتی در 

هـاي   داري با سیاست فارس تفاوت معنی خلیج

مریکا و متحدان او ندارد. شاید بتـوان گفـت   ا

هاي روسیه احتمـاالً اسـتثنایی در    که سیاست

زیـرا اوالً ایـن کشـور     ،باشـد  این خصوص می

یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام است و 

ثانیاً هر تحولی در خاورمیانـه کـه منجـر بـه     

بـه سـود ایـن     ،افزایش قیمت نفت خام شـود 

هـاي   زیرا کـه قیمـت   ،کشور تمام خواهد شد
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پایین نفـت خـام تهدیـد جـدي بـراي ثبـات       

هاي اقتصادي و سیاسی روسیه محسوب  نظام

  شود. می

گـذاري   هاي سرمایه سیاست .2

در کشورهاي صـاحب ذخـایر و   

  راهبرد امنیت انرژي

از زمانی که نفت خام به صـورت کـاالي   

اي در فرآیند تولیدات  استراتژیک جایگاه ویژه

صنعتی مغرب زمین به دست آورد، منافع این 

هاي نفتـی   کتکرد که شر کشورها اقتضاء می

ــه در     ــد ک ــت کنن ــویق و حمای ــود را تش خ

هاي اکتشـاف، توسـعه و تولیـد مخـازن      حوزه

ــت   ــاحب نفــ ــورهاي صــ ــی در کشــ نفتــ

گذاري کنند. متأسفانه سرآغاز داستان  سرمایه

نفت در قریب بـه اتفـاق کشـورهاي در حـال     

توسعه نفتی این حقیقت است کـه بـه لحـاظ    

 جغرافیایی، ذخـایر عظـیم نفتـی در منـاطقی    

است که از حیث اقتصادي، صنعتی نیستند و 

کشورهاي بزرگ صـنعتی نوعـاً فاقـد ذخـایر     

باشند. بدیهی اسـت کـه ایـن     بزرگ نفتی می

تـوان   توزیع نامتناسب جغرافیایی را عمالً نمی

امــا سیاســتگذاران کشــورهاي    ،تغییــر داد

صنعتی با اتخاذ تدابیري که نوعـاً اسـتعماري   

یریت آن مخـازن  اند مد موفق شده ،بوده است

بنـدي   نفتی را در دست بگیرند و این تقسـیم 

طـور طبیعـی بـه سـود      جغرافیایی را کـه بـه  

ــه کمــک  ،کشــورهاي صــاحب مخــزن بــود ب

هاي راهبردي به سود خود تغییـر   ریزي برنامه

  دهند.

ــا  ــاریخ صد آی ــالل ت ــت  در خ ــاله نف س

ــا    ــنعتی ب ــزرگ ص ــورهاي ب ــه، کش خاورمیان

عمه نفت را از هماهنگی و توافق با یکدیگر، ط

المللی نفتی بین خـود   هاي بین طریق شرکت

اند یا آنکه رقابتی پنهانی و آشکار  کرده تقسیم

بین آنها وجود داشته است؟ این سـؤال البتـه   

ــت   ــی اس ــب و اساس ــیار جال ــد   ،بس ــر چن ه

پاسخگویی به آن از حوصله این مقالـه خـارج   

است. با وجـود ایـن، عملکـرد چنـدین سـاله      

ــواهران ن  ــت خـ ــیهفـ ــر   )5(فتـ ــت بـ داللـ

ــاهنگی ــیاري از   همـ ــانی در بسـ ــاي پنهـ هـ

هاي نفتی از جملـه اکتشـاف و تولیـد     فعالیت

دارد. در وضعیت کنونی که بازار جهانی نفـت  

از انحصار هفت خواهران خارج شـده اسـت و   

ها مالحظه  الظاهر رقابتی بین این شرکت علی

شــود، اهمیــت و ضــرورت دسترســی بــه  مــی

أمین امنیـت انـرژي   ذخایر بـزرگ نفتـی و تـ   

، بلکـه بـه علـت کـاهش     تنها کمتـر نشـده   نه

شده نفت، به مراتب افزایش یافته  ذخایر اثبات

  است.

ــات   ــته، اطالع ــون گذش ــفانه همچ متأس

هـاي   هـاي داخلـی شـرکت    دقیقی از سیاست

المللـی نفتـی و راهبردهـاي بلندمـدت و      بین
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ارتبـاط آنـان بــا یکـدیگر و بـا سیاســتگذاران     

کننـده و   اي صنعتی مصـرف انرژي در کشوره

ــت  ــا دول ــز ب ــورهاي   نی ــاکم در کش ــاي ح ه

صادرکننده در دست نیست و لذا رویکردها و 

اي از ابهـام   ها در هالـه  راهبردهاي این شرکت

دانیم کـه بعـد از    قرار دارد. اما همین قدر می

ــازار جهــانی نفــت،   رقــابتی شــدن ظــاهري ب

ــین سیاســت شــرکت ــی نفتــی و  هــاي ب الملل

هاي مربوط  گذاري بی در سرمایههاي غر دولت

به اکتشاف و توسعه و تولید میـادین یکـی از   

هـاي نفتـی و    راهکارهاي حضور فعال شـرکت 

هاي غربی در کشورهاي صاحب ذخیـره   دولت

بوده و هست و این بـاور عمـومی وجـود دارد    

گذار حـق تقـدمی    که شرکت یا دولت سرمایه

هـا   هاي نفتی یـا دولـت   نسبت به سایر شرکت

مندي از ذخایر خواهد داشـت کـه در    بهره در

تواند اقدام مؤثري در راستاي تـأمین   واقع می

امنیت انـرژي بـراي کشـور مزبـور محسـوب      

  شود. می

مریکـا و  البته در همه کشـورها بـه جـز ا   

، مالکیت و حاکمیت دولت بر مخـازن  )6(کانادا

نفتــی بــه منزلــه یــک اصــل حقــوقی، کــامالً 

ــد   ــذا ص ــت و ل ــده اس ــه ش ــوز پذیرفت ور مج

هاي اکتشاف، توسعه و تولید میـادین   فعالیت

صرفاً در چـارچوب قراردادهـاي نفتـی انجـام     

هـاي حقـوقی    شود که نوعاً به صورت رژیم می

گذاري مشترك، مشارکت در  امتیازي، سرمایه

 ؛گیرد تولید، پیمانکاري و نظایر آن صورت می

هـاي حقـوقی بـر     ضمن آنکه تمامی این رژیم

المللـی   د دارند که شرکت بـین این نکته تأکی

نفتی موظف به مدیریت بهینه مخازن است و 

بایسـتی منـافع کشـور     در عملکرد خـود مـی  

. 6صاحب مخزن را به دقت مد نظر قـرار دهـد  

المللـی   هاي بـین  با وجود این، عملکرد شرکت

نفتی در کشورهاي در حال توسعه نفتی ایـن  

دهـد کـه آنچـه     حقیقت را به خوبی نشان می

 ،ها بـه دنبـال آن بـوده و هسـتند     شرکت این

بـــا   7حداکثرســـازي ارزش دالري مخـــزن 

 ؛گذاري اسـت  هاي سرمایه سازي هزینه حداقل

در حالی که منافع ملـی کشـورهاي صـاحب    

کنـد کـه ارزش اقتصـادي     مخزن اقتضـاء مـی  

بایستی حداکثر شود تا بـدین وسـیله    8مخزن

هاي آینـده از طریـق    منافع نسل فعلی و نسل

تـأمین   9صیانتی یا حداکثر تولیـد کـارا   تولید

  ).1381گردد (درخشان، 

ــازن،     ــدیریت مخ ــش م ــاس دان ــر اس ب

حداکثرســازي ارزش دالري مخــزن مســتلزم 

حداکثرسازي تولید در زمان از طریـق اتخـاذ   

 10جایی نفت هایی است که حداکثر جابه روش

                                       
6. Mindful Practice 
7. Maximization of Dollar Value of Reserves 
8. Maximization of Economic Value of Reserves 
9. MER: Maximum Efficient Rate 
10. Displacement 
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 ؛در مخزن را در حداقل زمان بـه دنبـال دارد  

ارزش اقتصـادي   در حالی کـه حداکثرسـازي  

مخزن در طول زمان مستلزم طراحی فرآینـد  

بهینه تولیـد از مخـزن و پرهیـز از شـتاب در     

هـاي   ضمن آنکه اتخـاذ سیاسـت   ؛تولید است

و در  11صحیح ازدیاد برداشت و تولیـد ثانویـه  

هاي صحیح افـزایش و بهبـود    یک کلمه روش

EORبازیافــت نفـــت  
IORو  12

از طریـــق  13

دو به مخزن (بسته بـه  تزریق گاز یا آب یا هر 

هـاي سـنگ مخـزن و سـیال درجــا)،      ویژگـی 

برداري از مخزن  بایستی از همان آغاز بهره می

نظـر مـدیران    ) مـد 14(در مقطع بازیافت اولیه

 ،مخزن قرار گیرد. با توجه بـه آنچـه گذشـت   

هـاي   توان نتیجه گرفت که منافع شـرکت  می

بـرداري از مخـازن    المللـی نفتـی در بهـره    بین

ر کشـورهاي در حـال توسـعه منطقـاً     نفتی د

تواند همسـو بـا منـافع بـین نسـلی ایـن        نمی

هـاي   کشورها باشـد. نحـوه عملکـرد شـرکت    

المللـی نفتـی در مـدیریت مخـازن بـراي       بین

حداکثرسازي ارزش دالري مخزن در حـداقل  

ناپذیري بر مخازن  زمان طبعاً خسارات جبران

کند. متأسفانه به سـبب کمبـود    نفتی وارد می

هاي بـزرگ   پروژه  انش فنی و ضعف مدیریتد

ــرکت ــک   در ش ــت از ی ــی نف ــاي مل ــو و  ه س

                                       
11. Secondary Recovery 
12. EOR: Enhanced Oil Recovery
13. IOR: Improved Oil Recovery
14. Primary Recovery or Natural Depletion 

ــدم ــن   ع ــتقالل سیاســی در بســیاري از ای اس

کشورها از سوي دیگر، معموالً آثـار زیانبـاري   

ــرکت    ــب ش ــاي نامناس ــه عملکرده ــاي  ک ه

 ،المللی نفتی بر مخازن نفتی داشته اسـت  بین

نده هاي آی رو منافع نسل مغفول مانده و از این

  است. تا حد بسیار زیادي از دست رفته

سـؤال مهمـی بـه     ، با توجه به نکات فوق

ــراي کشــورهاي در حــال   لحــاظ راهبــردي ب

ــی  ــرح مـ ــی مطـ ــعه نفتـ ــر  توسـ ــود. اگـ شـ

المللـی و   هاي نفتی بین گذاري شرکت سرمایه

هاي غربی در اکتشاف و توسعه و تولیـد   دولت

از میادین نفت و گاز در کشـورهاي در حـال   

یکی از راهکارهاي اساسـی در تـأمین    ،عهتوس

ــه  ــرژي ب ــت ان ــورهاي    امنی ــراي کش ــژه ب وی

آیـا نهادهـایی در سـطوح     ،گذار اسـت  سرمایه

دارنـد کـه متکفـل     المللـی وجـود    ملی و بین

نظـــارت، هـــدایت و همسوســـازي ایـــن     

هــا بــا منــافع نســل فعلــی و  گــذاري ســرمایه

هـاي آینـده باشـند؟ در پاسـخ بـه ایـن        نسل

تـرین   به نقش اوپک که بـزرگ سؤال، نخست 

 ،سازمان نفتی کشورهاي در حال توسعه است

کنیم و سپس بـه جایگـاه    به اجمال اشاره می

هاي ملـی نفـت در برخـی کشـورهاي      شرکت

  پردازیم. اصلی تولیدکننده نفت خام می
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سـازمان کشـورهاي   «دانیم اوپک یـا   می

مـیالدي   1960در سـال   15»صادرکننده نفت

و با موافقت کشورهاي ایران،  به ابتکار ونزوئال

عربستان سعودي، عراق و کویت تأسیس شد. 

انگیزه اصلی این پنج کشور مؤسس ایـن بـود   

که جبهه واحدي تشکیل دهند تـا در مقابـل   

ــدرت   شــرکت ــد ق ــی بتوانن ــزرگ نفت ــاي ب ه

بیشتري براي دریافت بهره مالکانه و افـزایش  

مالیات به دست آورند. تاریخچه اوپـک نشـان   

هـاي زیـادي در عملکردهـا و     راز و نشیباز ف

هـاي اوپـک دارد (عاطفـه     توفیقات و ناکـامی 

). امـا بـه   2011و علی بـاقري   1389تکلیف، 

کـه بـه    1973هر حـال، شـوك نفتـی سـال     

دنبال تحریم نفتـی اعـراب روي داد و شـوك    

که در پی انقـالب اسـالمی    1979نفتی سال 

موجب شـد کـه دوران    ،ایران به وقوع پیوست

هاي خارجی عمالً بـه   اعطاي امتیاز به شرکت

ــط     ــدي در رواب ــل جدی ــد و فص ــان برس پای

ــرکت    ــا ش ــک ب ــو اوپ ــورهاي عض ــاي  کش ه

المللی نفتی آغاز شد که نقـش اوپـک در    بین

بندي و کاهش  مدیریت تولید از طریق سهمیه

یا افزایش حجم تولید در اجالس وزراي نفت، 

وجــود ایــن، نــه در  بســیار برجســته شــد. بــا

هـاي اوپـک    اساسنامه اوپک و نـه در اجـالس  

گــذاري   هیچگــاه از کــم و کیــف ســرمایه   

                                       
15. OPEC: Organization of Petroleum 
Exporting Countries 

هاي بزرگ نفتـی در کشـورهاي عضـو     شرکت

اي بـه ایـن    سخنی به میان نیامـده و مسـئله  

درجه از اهمیت، مورد توجه جدي کشورهاي 

اي که  صادرکننده قرار نگرفته است. تنها نکته

ــل ذ   ــوص قابـ ــن خصـ ــت در ایـ ــر اسـ  ،کـ

هایی است که به لحاظ حقوقی بعد  محدودیت

هــاي  از جریانــات ملــی شــدن نفــت در دهــه

گـذاري   میالدي، براي سرمایه 1980و  1970

هاي بزرگ نفتـی در کشـورهاي عضـو     شرکت

ــن    ــه هــر حــال، ای ــد. ب ــه وجــود آم اوپــک ب

هـاي سیاسـی در    ها حاصل کوشش محدودیت

ــازار  کشــورهاي صــاحب ذخــایر و تحــوالت ب

نی نفت بوده و اساساً ربطی به تصـمیمات  جها

  آگاهانه اوپک نداشته است.

هاي ملی  اکنون به اجمال جایگاه شرکت

(دولتی) نفـت در امنیـت عرضـه انـرژي را از     

هـا در فرآینـد    دیدگاه نقشی که ایـن شـرکت  

المللی نفتـی و   هاي بین گذاري شرکت سرمایه

برداري از ذخایر نفتی  هاي غربی در بهره دولت

  کنیم. بررسی می ،ارندد

هاي ملی نفت در کشورهاي  نقش شرکت

نفتی در تأمین امنیت عرضـه   هدر حال توسع

ــائز    ــده، ح ــورهاي واردکنن ــراي کش ــرژي ب ان

ــل    ــور تحلی ــه منظ ــت. ب ــراوان اس ــت ف اهمی

کنـیم   تطبیقی، مقدمتاً به این نکته اشاره مـی 

در  که تمامی عملیات در زنجیره ارزش نفـت 
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کا، کانادا، بریتانیا و استرالیا مریایاالت متحده ا

پـذیرد و   توسط بخش خصوصـی صـورت مـی   

اساســاً هــیچ شــرکت نفتــی دولتــی در ایــن  

کشورها وجود ندارد. البته نظارت و مـدیریت  

ــت ــرمایه  دول ــد س ــا در فرآین ــذاري ه ــاي  گ ه

اکتشاف، توسعه و تولیـد از میـادین صـرفاً از    

طریق مدیریت اعطاي قراردادهاي امتیازي به 

خصوصــی و نیــز تعیــین نــرخ بهینــه   بخــش

هـا و چگـونگی اعطـاي مجـوز توسـعه       مالیات

شود. در کشـورهاي درحـال    میادین انجام می

ــرمایه  ــی حجــم س ــعه نفت ــذاري توس ــاي  گ ه

هاي نفتی خارجی در  شده توسط شرکت انجام

اکتشاف، توسعه و تولید دقیقاً تابعی از میزان 

ــن   مشــارکت شــرکت ــی نفــت در ای هــاي مل

سـو و   هاي خـارجی از یـک   ا شرکتکشورها ب

هاي ملـی بـه لحـاظ دانـش      توانمندي شرکت

فنی، تجربه و حجم منابع مالی آنهـا از سـوي   

هـاي نفتـی    اکنون شرکت دیگر بوده است. هم

خصوصی در کشورهاي درحال توسـعه نفتـی   

نیـز نقــش قابــل توجــه و رو بــه افزایشــی در  

هاي نفـت و گـاز در چـارچوب     گذاري سرمایه

هـاي ملـی دارنـد. حضـور      با شرکتهمکاري 

هاي نفتی خصوصی در زنجیـره ارزش   شرکت

نفت، تابعی از دانش فنی، تجربه، توان مالی و 

هاي حقوقی هر کشور است. به هر حال،  نظام

ــی در کنــار    حضــور شــرکت  هــاي خصوص

هاي ملی در بخش گاز به مراتب بیش  شرکت

هـاي ملـی    زیـرا شـرکت   ،از بخش نفت اسـت 

بـه سـوابق تـاریخی، حضــور     نفـت، بـا توجـه   

ضمن آنکه  ؛اند تري در بخش نفت داشته فعال

ــرژي و     ــش ان ــد بخ ــدیران ارش ــدگاه م از دی

ــال    ــورهاي در ح ــی در کش ــئوالن سیاس مس

توسعه نفتی، معموالً بخـش نفـت بـه لحـاظ     

تجارت خـارجی و کسـب درآمـدهاي ارزي از    

اهمیت راهبردي بیشتري نسبت به بخش گاز 

  برخوردار است.

هاي  توان گفت که شرکت موع میدر مج

ملی نفت در همه شرایط از امتیازات بیشتري 

هـاي نفتـی خـارجی یـا      در مقایسه با شرکت

هاي نفتی خصوصی برخـوردار بـوده و    شرکت

هـاي ملـی    هستند. نگاهی به وضعیت شرکت

نفـت در کشـورهاي درحــال توسـعه نفتــی و    

برخی کشورهاي توسـعه یافتـه نفتـی نشـان     

هـا در تولیـد    ش ایـن شـرکت  دهد که نقـ  می

بسیار اساسی بوده و هسـت. در واقـع، میـزان    

هاي نفتی خارجی و نقش آنهـا   حضور شرکت

در جریـــان تـــأمین امنیـــت انـــرژي بـــراي 

کنندگان بزرگ نفـت خـام بـه شـدت      مصرف

هاي فنی و مالی و  تأثیر مدیریت، توانایی تحت

  هاي ملی نفت است. تجربیات شرکت
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نفـت مکزیـک در    به عنوان مثال، تولیـد 

اســت. در  16انحصــار شــرکت دولتــی پمکــس

ــل نــروژ، شــرکت نفتــی دولتــی اســتات   17اوی

ــد   ــعه و تولی ــاف، توس ــلی اکتش ــدیریت اص م

هاي  میادین را در دست دارد و حضور شرکت

المللی صرفاً از طریق اعطـاي مجـوز    نفتی بین

 18پذیر است. روزنفت اویل امکان توسط استات

در روسیه، تنها شرکت نفتی دولتی است کـه  

بـرداري از مخـازن نفتـی ایــن     مـدیریت بهـره  

هـاي   کشور را در دست دارد و حضور شـرکت 

نفتــی خصوصــی و خــارجی صــرفاً از طریــق  

باشد. حتی  پذیر می مشارکت با روزنفت امکان

خطــوط انتقــال نیــز توســط شــرکت دولتــی  

  پذیرد. صورت می 19ترانزنفت

ز مخازن نفتی در کشورهاي برداري ا بهره

آسیاي مرکزي و آذربایجان، الجزایر، نیجریـه،  

آنگوال، برزیل، ونزوئال، چین و هند نیز توسـط  

پذیرد و حضـور   هاي دولتی صورت می شرکت

هاي نفتی خصوصی داخلی و خـارجی   شرکت

پـذیر   هاي دولتی امکان با اعطاي مجوز شرکت

فتی است. اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن ن

در جمهوري اسالمی ایران، عربستان، کویت و 

هـاي نفتـی    قطر به ترتیب در انحصار شـرکت 

هر چند که به شرکتهاي نفتی  )7(دولتی است

                                       
16. Pemex 
17. Statoil
18. Rosneft 
19. Transneft

ــاي   خصوصـــی تحـــت شـــرایطی، قراردادهـ

شـود و در برخـی مـوارد     پیمانکاري اعطا مـی 

هاي نفتی خارجی در چارچوب  حضور شرکت

ــع   ــاري و بیـ ــاي پیمانکـ ــل  قراردادهـ متقابـ

  پذیر است. امکان

ــی ــی   مالحظــه م ــه دوران طالی ــود ک ش

هـاي   کننده شرکت حضور فعال و نقش تعیین

نفتی خارجی در کشورهاي بزرگ صادرکننده 

ــان رســیده اســت و اســتفاده از   نفــت بــه پای

هاي نفتی خارجی براي تأمین امنیـت   شرکت

ــزرگ   ــراي کشــورهاي ب عرضــه نفــت خــام ب

 صنعتی کـه واردکننـدگان اصـلی نفـت خـام     

طــور اساســی از  کــارایی خــود را بــه ،هسـتند 

دست داده است. اکنـون بـه بررسـی راهکـار     

دیگــري بــراي تــأمین امنیــت عرضــه انــرژي 

پردازیم که به لحاظ تـاریخی همـواره مـد     می

نظر سیاستگذاران بخش انرژي در کشـورهاي  

  بزرگ واردکننده نفت خام بوده است.

هاي تجاري و راهبرد  سیاست .3

  انرژي تأمین امنیت

در بخش دوم ایـن مقالـه دیـدیم کـه از     

کننـده نفـت    دیدگاه کشورهاي بزرگ مصرف

خـام کــه نوعـاً کشــورهاي صـنعتی هســتند،    

توزیع جغرافیایی نامتناسب مخـازن نفتـی در   

ترین تهدید علیه امنیت انرژي این  جهان مهم

کشورها بوده و هسـت. مخـازن بـزرگ نفتـی     
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بـه لحـاظ    اکثراً در کشورهایی قرار دارند کـه 

ــتند و    ــرفته نیسـ ــنعتی پیشـ ــدات صـ تولیـ

کشورهاي پیشرفته صـنعتی یـا اساسـاً فاقـد     

ذخایر نفتی هسـتند، ماننـد ژاپـن و یـا آنکـه      

تولیــد داخلــی نفــت خــام مطلقــاً جوابگــوي  

ایـاالت  نیازهاي صـنعتی آنهـا نیسـت، ماننـد     

هاي اخیر، چین و هند  مریکا. در سالمتحده ا

که گفته  اند. چنان نیز به گروه دوم اضافه شده

شد، کشـف مخـازن عظیمـی از نفـت و گـاز      

پـذیري   مریکا و کانـادا و امکـان  در ا نامتعارف

تولید گسترده تجاري از این ذخایر عظـیم در  

و اسـتمرار   سـو  چندان دور از یـک  اي نه آینده

ــدین  ــت چن ــاله ا سیاس ــاهش  س ــا در ک مریک

وابستگی بـه واردات نفـت خـام از خاورمیانـه     

، تصـویر امنیـت انـرژي در    )PG5()8(عمدتاً از 

اي تغییـر داده   قابل مالحظـه  جهان را به نحو

ــزرگ   اســت. توجــه روزافــزون پــنج کشــور ب

فارس بـه سـمت    تولیدکننده نفت و گاز خلیج

زدیـک بـه   ویژه چـین کـه در آینـده ن    آسیا به

مریکـا رقابـت   لحاظ مصـرف نفـت و گـاز بـا ا    

موجــب شــده اســت کــه      ،خواهــد کــرد  

ري اروپاي غربی براي تـأمین  هاي تجا سیاست

امنیت عرضه انرژي بیشتر متمایل به روسـیه  

شود و این در حالی است که ابزارهاي سـنتی  

تأمین امنیت عرضه انـرژي بـراي کشـورهاي    

بـــزرگ صـــنعتی همچـــون حضـــور فعـــال 

هــاي  هــاي نفتــی خــارجی در حــوزه شــرکت

اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهاي صاحب 

) خش سوم مقاله دیـدیم که در ب چنان(ذخایر 

یی گذشته خود را به کلی از دسـت داده  کارآ

هـاي جدیـد تجـاري،     رو، سیاست است. از این

راهبرد دیگري است که بـراي تـأمین امنیـت    

ــط کشــورهاي بــزرگ      ــه انــرژي توس عرض

ضـمن آنکـه    ؛کننده اتخاذ شـده اسـت   مصرف

برخی کشورهاي بزرگ صاحب ذخایر نفـت و  

تقاضاي نفـت و گـاز   گاز نیز که نگران امنیت 

انــد.  بــه ایــن راهکــار متوســل شــده ،هســتند

، که در ادامه ایـن بخـش خـواهیم دیـد     چنان

  باشد. یی این راهبرد نیز بسیار محدود میکارآ

ــوم   ــه را معل در مباحــث قبلــی ایــن نکت

هـاي نفتـی خـارجی     کردیم که حضور شرکت

در کشورهاي صاحب ذخایر اطمینان خاطري 

زیرا  ،کرد ایجاد می را براي کشورهاي صنعتی

در صورت وقوع بحرانی در بازار جهانی نفـت،  

هـاي نفتـی    رفـت کـه ایـن شـرکت     انتظار می

بتوانند منافع کشور متبـوع خـود را بـه نحـو     

ویژه  مناسبی تأمین نمایند. اما تحوالتی که به

از اواخر قـرن بیسـتم در اقتصـاد جهـانی بـه      

وقوع پیوسـت و انحصـار چنـد کشـور بـزرگ      

ر تولیدات صنعتی و تجارت جهـانی را  غربی ب

هاي جـدي مواجـه کـرد و حتـی در      با چالش

بسیاري موارد این قدرت انحصـاري را درهـم   
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هـاي نفتـی    شکست، موجب شد کـه شـرکت  

هـاي بـزرگ،    خارجی همچـون سـایر شـرکت   

بیش از آنکه به منافع کشورهاي متبوع خـود  

به فکر منافع تجاري خود باشند و  ،بیندیشند

دهند کـه سـود    ارهایی را هدف قرار میلذا باز

بیشتري را عاید آنهـا کنـد. ایـن فرضـیه کـه      

ــی خــارجی دســت از زد و   شــرکت ــاي نفت ه

اند و ارتباطات پیچیده  بندهاي سیاسی شسته

انـد و   را کنار گذاشـته  با مراکز قدرت سیاسی

انــد کــه صــرفاً  هــایی تبــدیل شــده بــه بنگــاه

 تجـاري هسـتند و بـه جـز تـأمین      -اقتصادي

منافع سـهامداران خـود آن هـم در بازارهـاي     

ــب     ــري را تعقی ــدف دیگ ــابتی، ه ــامالً رق ک

با شواهد موجود قابل قبول نیست.  ،کنند نمی

حقیقت این است که ماهیـت صـنایع نفـت و    

هاي بازار جهانی نفـت   سو و ویژگی گاز از یک

ویژه استراتژیک بودن کـاالي نفـت و    و گاز به

مقتضــیاتی را گــاز از ســوي دیگــر، شــرایط و 

هاي بزرگ نفتـی   فراهم کرده است که شرکت

توانند خود را از فضاي سیاسی  المللی نمی بین

و تعـامالت پنهــان و آشــکار بــا دولتمــردان و  

طراحان سیاست خـارجی در سـطوح ملـی و    

ویژه با کشورهاي درحال توسـعه   اي به منطقه

نفتی جدا کنند. بحث بیشتر در این خصوص، 

امـا بـه هـر     ،این مقاله اسـت خارج از موضوع 

اي اسـت کـه در تحلیـل امنیـت      حال، مسئله

  انرژي نبایستی مغفول بماند.

شـــده در آژانـــس  هـــاي انجـــام توافــق 

در برداشـت از ذخـایر   20IEAالمللی انرژي بین

بـا   IEAاستراتژیک و همکاري بسیار نزدیـک  

ــرژي در   ــت ان ــأمین امنی ــا در ت ــه اروپ اتحادی

ــی و  ــروز شــرایط بحران اضــطراري،  صــورت ب

داللت بر ایـن نکتـه دارد کـه مـدیران ارشـد      

سیاسی در کشورهاي غربی بـر ایـن حقیقـت    

اند کـه امنیـت ملـی کـه تـابعی از       واقف شده

تواند صـرفاً بـا    نمی ،امنیت عرضه انرژي است

هاي نفتـی خـارجی فعـال در     تکیه بر شرکت

  کشورهاي صاحب ذخایر تأمین شود.

هـاي   تاز سوي دیگر، تأمین منافع شرک

نفتی خارجی که در کشورهاي صاحب ذخایر 

دستی فعال  هاي باالدستی و پایین و در بخش

هـا   کنـد کـه ایـن شـرکت     اقتضاء می ،هستند

ضــرورتاً تعــامالت بیشــتري بــا دولتمــردان و 

ریزان سیاست خارجی کشورهاي متبوع  برنامه

ــروز  ،خــود داشــته باشــند ــرا در صــورت ب زی

اي بـزرگ  هرگونه تحول سیاسـی در کشـوره  

صاحب ذخایر، استمرار منافع اقتصـادي ایـن   

هاي سیاسی  هاي نفتی در گرو حمایت شرکت

هاي غربـی اسـت. بنـابراین بـه      از سوي دولت

توان ایـن فرضـیه را پـذیرفت کـه      زحمت می

                                       
20. International Energy Agency 
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المللــی، تبــدیل بــه  هــاي نفتــی بــین شــرکت

انـد   تجاري شـده  -هاي کامالً اقتصادي شرکت

اري خود را در هاي اقتصادي و تج که سیاست

ــاي    ــهامداران در بازاره ــافع س ــارچوب من چ

دهنـد. امـا بـه هـر حـال،       رقـابتی شـکل مـی   

هـاي   مالحظات اقتصادي در تـدوین سیاسـت  

تجاري واقعیتی است که در تجزیـه و تحلیـل   

هاي نفتی خارجی در شـرایط   عملکرد شرکت

 نظـر گرفتـه   بایسـتی بـه دقـت در     میکنونی 

  شود. 

ــانی   ــاد جهـ ــوالت اقتصـ ــور تحـ و ظهـ

اقتصادهاي رو به رشد در آسیا خاصـه چـین،   

چنـدان   اي نـه  حکایت از آن دارد که در آینده

هـاي نفتـی    هاي تجاري شـرکت  دور، سیاست

خارجی و کشورهاي صـاحب ذخـایر، بیشـتر    

تأثیر ضوابط و مقررات و اوضاع و احـوال   تحت

پاســیفیک شــکل  -اقتصـادي در حــوزه آسـیا  

مریکــا و ا و نقــش ایــاالت متحــده گیــرد مــی

تر  رنگ اروپاي غربی در این خصوص مرتباً کم

خواهد شد. ایـن حقیقتـی اسـت کـه از دیـد      

برخــی کشــورهاي بــزرگ تولیدکننــده نفــت 

مغفول نمانـده اسـت. عربسـتان سـعودي در     

هاي سنگینی در بخـش   گذاري گذشته سرمایه

دستی نفت مخصوصاً در حـوزه پـاالیش    پایین

بـی انجـام داده   در ایاالت متحده و اروپـاي غر 

ظاهراً بدین امیـد کـه امنیـت تقاضـاي      ،است

نفت را براي خود تا حدي تأمین کند. چنـین  

هایی توسط کویـت و ونـزوئال نیـز در     سیاست

سطح گسترده اتخاذ شده است. با وجود ایـن،  

رشد تقاضاي بالفعـل و بـالقوه نفـت خـام در     

آسیا موجب شـد کـه عربسـتان سـعودي بـه      

ــرمای  ــمت سـ ــه سـ ــرعت بـ ــذاري در  هسـ گـ

ــوبی  هــاي ژاپــن، چــین و کــره پاالیشــگاه جن

بخشـی بـه سیاسـت     حرکت کند تـا بـا تنـوع   

تجارت خارجی نفت بتواند امنیت تقاضا براي 

  صادرات نفت خود را تا حدي تأمین نماید.

ــورها    ــین کش ــاري ب ــط تج ــعه رواب توس

هــاي مناســبی بــراي توســعه  همــواره زمینــه

. اسـت   هـاي سیاسـی فـراهم نمـوده     همکاري

اي  تجارت نفت و گاز البتـه جایگـاه برجسـته   

ها و تعامالت سیاسـی و   دارد. تقویت همکاري

المللـی از ثمـرات    تفاهم بیشتر در روابط بـین 

امـر   توسعه تجارت نفـت و گـاز اسـت و ایـن     

عمـدتاً بــه دلیــل اهمیـت و ضــرورت امنیــت   

رو، بـا توجـه بـه     باشد. از این عرضه انرژي می

قتصاد جهـانی ایجـاد   تحوالتی که در صحنه ا

شده و شرح مختصر آن گذشت، تمایل اروپـا  

به گسترش تجـارت نفـت بـا روسـیه ایجـاب      

هـاي   کند کـه در آینـده شـاهد همکـاري     می

تري بین روسیه و کشـورهاي   سیاسی گسترده

ــ   ر صـنعتی اروپــاي غربــی باشـیم و همــین ام

مریکـا و  توانـد تـوازن معـادالت سیاسـی ا     می
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تغییر دهد. به ترتیبی روسیه را به نفع روسیه 

ــورهاي بــزرگ      ــتر کش ــه بیش ــابه، توج مش

فارس بـه آسـیا ضـرورتاً     تولیدکننده در خلیج

تر سیاسـی بـین چـین و     هاي نزدیک همکاري

  فارس را رقم خواهد زد. حوزه خلیج

سیاست دیرینه ایاالت متحده امریکـا در  

حمایت بدون چون و چرا از رژیم صهیونیستی 

هـاي امنیتـی و    یـت که همـواره در صـدر اولو  

سیاست خارجی این کشور بوده است، در واقع 

هاي بسیار جدي در توسعه  موانع و محدودیت

مناسبات صحیح و پایدار سیاسی با کشورهاي 

فـارس ایجـاد    صادرکننده نفت در حوزه خلیج

کرده اسـت. چـین، بـرعکس امریکـا، چنـین      

هـاي سیاسـی را در قبـال رژیـم      گیري موضع

و لذا توسعه تجارت نفت و  صهیونیستی ندارد

تواند به  فارس با چین می گاز کشورهاي خلیج

سرعت فضاي مناسبی براي توسـعه تعـامالت   

سیاسی فـراهم آورد. بـدین ترتیـب، بایسـتی     

بینـی،   آینـده قابـل پـیش    انتظار داشت که در

سلطه تاریخی امریکا بر بسیاري از کشورهاي 

هـاي جـدي از    فارس بـا چـالش   منطقه خلیج

رو شود، هر چند نبایسـتی از   چین روبه سوي

نقشی که روسیه در این تحوالت ایفا خواهـد  

  کرد غافل ماند.

جایگاه روسیه، چـین، عربسـتان، قطـر و    

ــده از    ــاز در آین ــت و گ ــارت نف ــراق در تج ع

دیدگاه تغییرات قیمت جالـب توجـه اسـت و    

الملـل و امنیـت    تواند در تحلیل روابط بین می

والت آتـی بازارهـاي   انرژي در چـارچوب تحـ  

کـه   نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد. چنان

رود وابسـتگی اروپـاي    انتظار مـی  ،قبالً گفتیم

غربی به نفـت و گـاز روسـیه در آینـده رونـد      

در حالی که چین توجه  ،صعودي داشته باشد

فـارس خواهـد    اي به نفـت و گـاز خلـیج    ویژه

داشت. اما نکته مهم این است که روسـیه بـه   

بال افزایش قیمت نفت خام و گـاز طبیعـی   دن

ــت ــه    ،اس ــیه ب ــاد روس ــتگی اقتص ــرا وابس زی

دالرهاي حاصـل از صـدور نفـت خـام و گـاز      

بینـی همچنـان    طبیعی تا آینـده قابـل پـیش   

در حـالی کـه افـزایش     ،ادامه خواهـد داشـت  

قیمت نفت خام براي چین به معناي افـزایش  

هزینـه تولیــد و کـاهش قــدرت رقـابتی ایــن    

ر صحنه تجارت خارجی است. شواهد کشور د

هاي تولیـد   دهد که سیاست تاریخی نشان می

گاه  و تجارت نفت براي عربستان سعودي هیچ

با هدف افزایش قیمت طراحـی نشـده اسـت.    

استدالل عربستان سعودي براي اتخاذ چنـین  

سیاستی همواره چنین بوده است که افـزایش  

گذاري  قیمت نفت خام موجب تشویق سرمایه

هــاي جــایگزین نفــت خــام  ر تولیــد انــرژيد

خواهد بود که طبعاً کاهش تقاضاي نفت خام 
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را به دنبال دارد و لذا تهدیـدي بـراي امنیـت    

  رود. تقاضاي نفت عربستان به شمار می

هـاي بسـیار جـدي در     رغم کاسـتی  علی

اي  اســتدالل عربســتان کــه تحلیــل جداگانــه

طلبد، همسویی چین و عربستان سـعودي   می

وند تغییرات آتی قیمت نفت خام قطعـی  در ر

تواند مشوقی بـراي چـین    است. همین امر می

هاي گسـترده در عربسـتان    گذاري در سرمایه

براي حفظ سطح تولید فعلی نفـت خـام ایـن    

کشور و یا احتمـاالً انـدك افـزایش در تولیـد     

باشد. از سوي دیگر، حضور چـین در صـنایع   

تی بـا  بایسـ  نفت و گاز عربسـتان معمـوالً مـی   

اي  باشد. مواضـع خصـمانه  مریکا همراه تأیید ا

مریکا در قبال جمهوري اسالمی ایران در که ا

، خالل سه دهـه گذشـته اتخـاذ کـرده اسـت     

مریکـا نسـبت بـه رونـد     کنـد کـه ا   ایجاب می

هـاي اقتصـادي و    تعمیـق و توسـعه همکـاري   

سیاسی بین جمهوري اسالمی ایـران و چـین   

شد و لذا ایـن  هاي منفی داشته با گیري موضع

هـاي چـین در قبـال جمهـوري      امر سیاسـت 

اسالمی ایـران را بـا تنگناهـایی مواجـه کنـد.      

هاي خارجی عربسـتان   واگرایی برخی سیاست

در  ویـژه  سعودي و جمهوري اسالمی ایران بـه 

ــال مواضــع ا ســو و بیــداري  مریکــا از یــکقب

هـا   اسالمی در منطقه از سوي دیگر این تنش

توجه به اینکه عربسـتان   کند. با را تشدید می

درصـد از تجـارت جهـانی     15سعودي حدود 

کند کـه   و ادعا می )9(نفت خام را برعهده دارد

توانـد در   با داشتن مازاد ظرفیت تولیدي، مـی 

بینــی نشــده در  صــورت بــروز حــوادث پــیش

ــا مــرز    5/1منطقــه، تولیــد روزانــه خــود را ت

)، 2010 -میلیون بشکه افزایش دهد (نعیمـی 

ن کشور در تحوالت آتی بازار جهـانی  نقش ای

ــه ــت و بـ ــل در   نفـ ــرات محتمـ ــژه تغییـ ویـ

هــاي تجــاري نفــت و گــاز نیازمنــد  سیاســت

ــر اســت هــاي دقیــق ارزیــابی هرچنــد کــه  ،ت

ادعاهاي این کشور درخصوص مازاد ظرفیـت  

زیـرا افـت    ،تولید را نباید چندان جدي گرفت

عظیم این کشور  تولید از میادین عظیم و فوق

آغاز شده و کمبود گاز براي تزریق به مخـازن  

نفتی به منظور افزایش ضریب بازیافت، یکـی  

از تنگناهاي بسیار جـدي در اسـتمرار سـطح    

فعلی تولیـد نفـت ایـن کشـور در بلندمـدت      

  است.

از سوي دیگر، سیاست عربستان سعودي 

سیه براي جلوگیري از افـزایش  در مقابله با رو

قیمت نفت خام از کارایی چنـدانی برخـوردار   

شـده   ، زیرا کـاهش ذخـایر اثبـات   نخواهد بود

نفت در همه کشورهاي تولیدکننـده، موجـب   

گذاري در میادین پرهزینه  شود که سرمایه می

گـذاري بـراي    ضمن آنکه سرمایه ،افزایش یابد

خصوصاً تولید از مخازن نفت و گاز نامتعارف م
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مریکا، کانـادا و روسـیه غیرقابـل اجتنـاب     در ا

هـا فقـط در صـورتی     گذاري است. این سرمایه

توجیه اقتصادي دارد کـه قیمـت نفـت خـام     

افزایش یابد که با سیاست تـاریخی عربسـتان   

توان بـا   رو، می سعودي همسویی ندارد. از این

بینی کرد که واقعیات بـازار   احتمال زیاد پیش

ــت و   ــانی نف ــر    جه ــود را ب ــرایط خ ــاز ش گ

هاي عربستان سعودي تحمیل خواهد  سیاست

  کرد.

ز در نقش قطر در تحوالت آینده بازار گـا 

، جالـب توجـه اسـت.     چارچوب تحلیـل فـوق  

تـرین   دسترسی این کشور کوچک بـه بـزرگ  

میدان گازي جهان (ناحیـه گنبـد شـمالی در    

همسایگی میـدان گـازي پـارس جنـوبی) بـا      

ســو و   م از یــک هزینــه تولیــد بســیار کــ   

یـن کشـور   هاي بسیار سنگین ا گذاري سرمایه

LNGشـده یـا    در تولید گاز طبیعـی مـایع  
21 ،

تأثیر بسزایی در پاسخگویی به تقاضاي رو بـه  

ــاي   ــان و تقاض ــاز طبیعــی در جه ــزایش گ اف

پرشتاب براي گاز طبیعی در آسـیا مخصوصـاً   

ــرآورد    ــن دارد. براســاس ب ــین و ژاپ اداره  چ

، سـهم قطـر در   EIAکـا  مریاطالعات انـرژي ا 

پاسـیفیک در   -در حـوزه آسـیا   LNGتجارت 

درصد بوده است کـه   30بیش از  2010سال 

هاي توسـعه ظرفیـت تولیـد     با توجه به برنامه

                                       
21. Liquefied Natural Gas (LNG) 

LNG تواند در آینده نزدیک افـزایش نیـز    می

داشته باشد. قطر بـا جمعیتـی کمتـر از یـک     

میلیون نفر و ذخایر ارزي کـافی، قـادر اسـت    

خود را چنان مدیریت  LNGتولید هاي  برنامه

 LNGکند که با تأثیرگذاري بر رونـد قیمـت   

گذاري در تولید گـاز طبیعـی و    حجم سرمایه

LNG   تـأثیر قـرار     در سایر کشـورها را تحـت

بـرداري از ذخـایر    دهد. بـا وجـود ایـن، بهـره    

مریکـا و کانـادا و تـأثیر    در ا گازهاي نامتعارف

قطـر را  وارداتی از  LNGآن بر کاهش قیمت 

هاي اخیر عمالً  نباید فراموش کرد که در سال

  مالحظه شده است.

دانیم که در حال حاضر گاز طبیعی و  می

بازار جهانی ندارد و لـذا سـاختار    LNGحتی 

تجارت جهانی گاز طبیعی اساساً قابل مقایسه 

رو،  با تجارت جهانی نفت خام نیسـت. از ایـن  

عـاً بـا   بلکه نو ،گاز طبیعی قیمت جهانی ندارد

شـود. قیمـت    اي معامله می هاي منطقه قیمت

در معامالت گاز طبیعی در بازارهـاي آسـیا و   

اروپا معموالً بر اساس فرمولی است که بر پایه 

هاي نفتی  قیمت جهانی نفت یا برخی فرآورده

شود، اما قیمت گـاز در بازارهـاي    محاسبه می

مریکاي شمالی و بریتانیا براساس قیمت گـاز  ا

شود. با وجود  هاي کاالیی تعیین می سدر بور

توسـط   LNGاین، به موازات افـزایش واردات  

بسیاري از کشورهاي اروپایی، سازوکار تعیین 
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قیمت گاز طبیعی در اروپا در معرض تغییرات 

چنــدان دور قــرار دارد.  اساســی در آینــده نــه

قیمــت جهــانی نفــت خــام معمــوالً براســاس 

در  )10(ارقیمت نفت خام مخلوط برنت موعـدد 

در  WTI 22انگلستان و یا قیمـت نفـت خـام    

هـاي   رو تفـاوت  شود، از ایـن  مریکا تعیین میا

ســاختاري در تعیــین قیمــت گــاز طبیعــی و 

LNG    ــأثیر آن در ــام و ت ــت خ ــا قیمــت نف ب

هاي تجاري گـاز طبیعـی    گیري سیاست شکل

  در مقایسه با نفت خام کامالً روشن است.

هـاي   نکته دیگري که در مبحث سیاست

بایســتی در تحلیــل  تجـاري نفــت و گــاز مــی 

 ،مسئله امنیت انرژي مورد توجـه قـرار گیـرد   

هــاي موجــود در بازارهــاي آســیا  محــدودیت

ویژه بازار چین براي صـادرکنندگان بـزرگ    به

نفت خـام ماننـد عربسـتان و صـادرکنندگان     

اروپاي  مانند قطر است. بازارهاي LNGبزرگ 

کمیـــت مریکــا نوعـــاً تحــت حا  شــمالی و ا 

هاي نفتـی خصوصـی قـرار دارد و لـذا      شرکت

ــه   صــادرکنندگان بزرگــی چــون عربســتان ب

هـاي متنـوع در    توانند وارد فعالیت راحتی می

هـا و توزیــع   ایـن بازارهـا از جملـه پاالیشـگاه    

هـاي   بشوند. اما بازار چین تحت سلطه شرکت

نفتی دولتی است که حضـور عربسـتان را در   

ایـن کشـور بـا    دسـتی نفـت در    صنایع پایین

                                       
22. West Texas Intermediate 

اشکاالت جدي مواجه کرده و خواهد کـرد. از  

رسد که سیاسـت راهبـردي    رو، به نظر می این

عربستان براي تأمین امنیت تقاضا که مبتنـی  

هـاي   ها و شبکه گذاري در پاالیشگاه بر سرمایه

توزیـــع و بازاریـــابی در کشـــورهاي بـــزرگ 

باشد، در افـق جدیـدي کـه     کننده می مصرف

است با موانع اجرایی متعـددي  چین باز کرده 

  رو خواهد شد. هروب

ــراي      ــرژي ب ــه ان ــت عرض ــئله امنی مس

کنندگان و امنیت تقاضاي انرژي بـراي   مصرف

ــارچوب سیاســت  ــدگان در چ ــاي  تولیدکنن ه

تجاري نفت و گـاز، تـابعی از الگـوي احـداث     

ویژه بـراي گـاز طبیعـی     خطوط لوله انتقال به

فت یـا  نیز هست. احداث خطوط لوله انتقال ن

گاز طبیعـی منطقـاً وابسـتگی صـادرکننده و     

واردکننده بـه یکـدیگر را بـه شـدت افـزایش      

دهد و امنیت انرژي را در جانـب عرضـه و    می

اکنون  کند. هم می در جانب تقاضا بهتر تأمین 

تقـال بـین   هاي خطـوط ان  ترین شبکه گسترده

سـو و   مریکـا از یـک  کانادا و ایـاالت متحـده ا  

سوي دیگر است. کشـورهاي  روسیه و اروپا از 

آســیاي مرکــزي کــه قــبالً بخشــی از اتحــاد  

ــد   ــوروي بودنـ ــاهیر شـ ــبب   ،جمـ ــه سـ بـ

شـده در گذشـته، در    هاي انجام گذاري سرمایه

محدوده شبکه خطـوط انتقـال شـوروي قـرار     

اکنون عمدتاً به خطوط انتقال  داشته و لذا هم



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

181  

روســیه متصــل هســتند کــه در انحصـــار     

باشـد. بـدین    مـی  24و ترانس نفـت  23گازپروم

ترتیب صادرات نفـت و گـاز آسـیاي مرکـزي     

بایستی با هماهنگی این دو شـرکت   عمدتاً می

و یا از طریق کنسرسـیوم خطـوط لولـه خـزر     

CPC 25    صورت پذیرد. البته احـداث خطـوط

ــین   ــه چ ــه از قزاقســتان و ترکمنســتان ب لول

راهکار مناسب دیگـري بـراي تـأمین امنیـت     

است. با وجـود  عرضه و تقاضاي انرژي در آسی

ــریع صــنایع   ــعه س ــن، توس موجــب  LNGای

هاي موجود در انتقـال   شود که محدودیت می

گاز طبیعـی از طریـق خطـوط لولـه تـا حـد       

زیادي کاهش یابد. و لذا قطر کـه بـه سـرعت    

 ،اسـت  LNGدر حال توسعه ظرفیـت تولیـد   

چندان دور سـهم مهمـی    تواند در آینده نه می

  در این تحوالت داشته باشد.

شـود   آنچه گذشت این نکته معلوم می از

 LNGهاي تجارت گـاز طبیعـی و    که سیاست

هـاي تجـاري در    ساختاري متفاوت با سیاست

بازار جهانی نفت خام دارد. بعید اسـت بتـوان   

بینـی،   تصور کـرد کـه در آینـده قابـل پـیش     

هاي سـنگینی کـه در    گذاري رغم سرمایه علی

LNG    ــارت ــد، تج ــد ش ــده و خواه  LNGش

زیـرا   ،مشابه نفـت خـام داشـته باشـد     بازاري

                                       
23. Gasprom 
24. Transneft 
25. Caspian Pipeline Consortium 

هــاي عظـیم و گســترده خطـوط لولــه    شـبکه 

طـور طبیعـی    به ،انتقال که احداث شده است

شرایط و اقتضائات خود را به بازار گاز طبیعی 

کنـــد کـــه مـــانع جـــدي در  تحمیــل مـــی 

  رود. شمار می سازي این بازار به یکپارچه

هاي فنـی در تولیـد تجـاري از     پیشرفت

نامتعــارف، عامــل دیگــري در  مخــازن گــازي

که قبالً اشـاره   باشد. چنان اختالل بازار گاز می

در ایاالت متحده  شد، تولید گازهاي نامتعارف

هــاي اخیــر در ســطحی کــه  مریکــا در ســالا

بینـی نبـود    اساساً تا چند سال قبل قابل پیش

آمریکـا از قطـر    LNGموجب شد کـه واردات  

به شدت کاهش یابـد کـه کـاهش چشـمگیر     

را به دنبال داشت. با وجود ایـن،   LNGقیمت 

هاي راهبـردي امنیـت    آنچه به لحاظ سیاست

تـوان   ،شـود  عرضه و تقاضاي انرژي مطرح می

هـاي   غیرقابل انکار قطـر در مقابلـه بـا تکانـه    

دانیم قطر کشور بسیار  است. می LNGقیمت 

عظـیم ارزي و گـازي اسـت    کوچکی با ذخایر 

بینـی   تواند هر تغییر نامطلوب و پـیش  که می

ضمن آنکه  ،نشده در بازار را به راحتی بپذیرد

و یـا قیمـت گـاز     LNGبا تغییر دادن قیمـت  

طبیعی صادراتی از طریق خطوط انتقال، کـه  

در آینده در سطح وسیعی در منطقه احـداث  

خواهد شد، توان تأثیرگذاري بسیار جدي بـر  

  ازار گاز طبیعی را دارا خواهد بود.ب
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تـوان در تـدوین    الذکر می از حقایق فوق

برداري از ذخایر نفت و گـاز   راهبرد بهینه بهره

ــور درس ــوري    کش ــت جمه ــت. رقاب ــا گرف ه

اسالمی ایران با قطر، بـا توجـه بـه مختصـات     

ــاز و   ــی، ذخــایر نفــت و گ اقتصــادي، جمعیت

مواضـع سیاســی هـر یــک از ایـن دو کشــور،    

ساً توجیه علمی، اقتصادي و تجاري ندارد. اسا

جمهـوري اسـالمی ایـران نبایسـتی نگـران از      

ــت    ــه عل ــاز طبیعــی ب ــازار گ ــتن ب دســت رف

هـاي سـنگین قطـر در احـداث      گذاري سرمایه

سـازي گـاز    خطوط لوله یا در تأسیسات مـایع 

هـاي   زیرا در رقابت بـا سیاسـت   ،طبیعی باشد

ــادي و   ــادگی اقتص ــاً آم ــاجمی قطــر اساس ته

تجاري ندارد. آنچه بـراي جمهـوري اسـالمی    

توجـه بـه    ،ایران حائز اهمیت راهبردي اسـت 

هاي دورتر است. مجموع ذخـایر نفـت و    آینده

گاز کشور ما، بـه شـرط آنکـه بتـوان ضـریب      

درصـد   10بازیافت از مخازن نفتـی را حـدود   

چنـدان دور بـیش از    افزایش داد، در آینده نـه 

ان خواهد بود مجموع ذخایر نفت و گاز عربست

و از این حیث، مقام اول را در منطقه خواهیم 

داشت. اما شرط الزم و کافی براي تحقق ایـن  

میلیـون   560هدف، تزریق روزانه دست کـم  

مترمکعب گاز به مخازن نفتی براي یـک دوره  

). در 1385سـاله اسـت (درخشـان     30زمانی 

این شرایط، رقابت بـا قطـر و اتخـاذ سیاسـت     

بیعی به مقاصـد دور و نزدیـک   صادرات گاز ط

با  LNGاز طریق احداث خطوط لوله یا تولید 

تولید صیانتی از مخازن نفتی کشـور منافـات   

کنیم که در محاسـبات   دارد. البته تصدیق می

تـوان ثمـرات سیاسـی حاصـل از      نهایی نمـی 

صدور گاز طبیعی به برخی کشورها را نادیده 

ضـمن آنکـه افـزایش سـطح تولیـد از       ؛گرفت

یدان پارس جنوبی بـراي مصـارف داخلـی و    م

تزریق به میـادین نفتـی بـه شـرط آنکـه بـه       

در اولویـت قـرار    ،صورت صیانتی انجام شـود 

. تدوین راهبرد انرژي کشور، مسـتلزم  )11(دارد

دقت نظر و انجام محاسـبات دقیـق در همـه    

جهات اعم از فنی، اقتصادي، تجاري، امنیتـی  

  و سیاسی است.

  فرجام

انــــرژي بــــراي    امنیــــت عرضــــه  

کنندگان بزرگ نفـت و گـاز و امنیـت     مصرف

تقاضــاي انــرژي یــا امنیــت بــازار بـــراي      

صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز همواره از اهم 

مسائل راهبردي بوده و خواهد بـود. تحـوالت   

آینده بازار جهـانی نفـت و گـاز اهمیـت ایـن      

مسئله را دوچندان کرده است. این تحوالت را 

  دسـته کلـی تقسـیم کـرد:    توان به چهـار   می

برداري تجاري  هاي فنی در بهره پیشرفت )الف

  ؛از ذخــــایر نفــــت و گــــاز نامتعــــارف   

تغییــر الگــوي وابســتگی تــاریخی برخــی  ب)
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کننده بـه کشـورهاي    کشورهاي بزرگ مصرف

؛ فارس ویژه در خلیج بزرگ صادرکننده نفت به

ــارایی سیاســــت ج) ــاي  تغییــــر در کــ هــ

کننـده در   گـذاري کشـورهاي مصـرف    سرمایه

اکتشاف، توسعه و تولید میادین در کشورهاي 

هـاي   تغییـر در سیاسـت   د)صاحب ذخـایر و  

کننده و صادرکننده  تجاري کشورهاي مصرف

نفت و گاز. در این مقاله، تأثیر هر یک از ایـن  

تحوالت در بازار جهانی نفت و گاز بـر امنیـت   

عرضه و تقاضاي نفت خام و گـاز طبیعـی بـه    

  است.  دهاجمال بررسی ش

کشف ذخایر عظیم نفت و گاز نامتعـارف  

در  ویـژه  هـاي نفتـی و گـازي بـه     مانند شـیل 

ــعه    ا ــان توس ــیه و امک ــادا و روس ــا، کان مریک

برداري تجاري از این ذخایر در آینده بـه   بهره

شرط افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعـی،  

است که تصویر اقتصـاد سیاسـی     شده  موجب

ز در سطح جهـانی  عرضه و تقاضاي نفت و گا

اکنـون ظـاهر    تغییر کند. این تغییرات از هـم 

مدت و بلندمدت خـود را   شده و تأثیرات میان

بر آرایش جدید بازیگران بازار جهـانی نفـت و   

سازد. در این مقاله سعی شـده   گاز نمایان می

هـایی از ایـن تحـوالت بـراي      است کـه درس 

مدیریت بهینه مخـازن نفـت و گـاز کشـور از     

تدوین راهبردهاي تجـارت خـارجی    سو و یک

  نفت و گاز کشور از سوي دیگر استنتاج شود.

ــاالت متحــده   راهبــرد چنــدین ســاله ای

مریکا در کاهش وابستگی به نفت خاورمیانـه  ا

ــژه پــنج کشــور بــزرگ تولیدکننــده و  (بــه وی

ــیج  ــارس) و  صــادرکننده نفــت خــام در خل ف

توفیقات نسبی ایـن راهبـرد بـه همـراه آغـاز      

اري از ذخایر گازهاي نامتعارف در این برد بهره

کشور فضاي مناسبی را ایجاد کرده است کـه  

مدت و بلندمدت، نفـت و   چین بتواند در میان

گاز مورد نیاز خود را که به سـرعت در حـال   

تـا حـدي از کشـورهاي حـوزه      ،افزایش است

فارس تأمین کنـد. همـین امـر موجـب      خلیج

گویی خواهد شد که اروپاي غربی براي پاسـخ 

هاي هیـدروکربوري خـود،    به تقاضاي سوخت

بیشتر به روسیه اتکاء کند. کشورهاي آسـیاي  

مرکزي براي صدور نفت و گاز خـود ضـرورتاً   

باید از شبکه خطوط انتقـال روسـیه اسـتفاده    

رو، روســیه در تحــوالت آینــده  کننــد. از ایــن

بازارهــاي انــرژي از موقعیــت بــه مراتــب     

د کـه قطعـاً   بو تري برخوردار خواهد مستحکم

ــده ا   ــاالت متح ــی ای ــدم نگران ــا را از ع   مریک

  دهد. هاي سیاسی افزایش می تعادل

ایم که نگرانـی از   در این مقاله نشان داده

عدم امنیـت عرضـه انـرژي بـراي کشـورهاي      

صنعتی ریشه در توزیع جغرافیایی نامتناسـب  

ذخایر نفت و گاز دارد. ذخـایر عظـیم نفـت و    

فارس  اً در حوزه خلیجگاز خاورمیانه که عمدت
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متعلـق بـه کشـورهایی اسـت کـه       ،قرار دارد

صنعتی نیستند و کشـورهاي بـزرگ صـنعتی    

اي از نفت و گاز  نوعاً فاقد ذخایر قابل مالحظه

هاي راهبـردي کشـورهاي    باشند. سیاست می

صنعتی براي مقابله با آثـار نـامطلوب چنـین    

تطـابق طبیعـی ذخـایر نفـت و گـاز بــا        عـدم 

نعتی معمـوالً بـه دو دسـته کلـی     نیازهاي ص

شود. راهبردهاي دسته اول مربوط  می  تقسیم

گذاري در اکتشاف، توسعه و تولیـد   به سرمایه

از میادین نفتی و گازي در کشورهاي صاحب 

ذخایر است تا بدین ترتیب اطمینان خـاطري  

حاصل شود که در صورت بروز بحران یا اتفاق 

ه کشـور  بینی نشده، جریان صدور نفت ب پیش

داشـت.   گذار همچنان استمرار خواهد  سرمایه

با توجه به تحوالت بازار جهـانی نفـت و گـاز،    

ایم که این راهبرد سـنتی، کـارایی    نشان داده

خود را در تأمین امنیت عرضه انرژي از دست 

  داده است.

ــوان در  راهبردهــاي دســته دوم را مــی ت

ــت  ــاذ سیاس ــاري در    اتخ ــب تج ــاي مناس ه

ی نفـت و گـاز خالصـه نمـود.     بازارهاي جهـان 

تحوالت بازارهاي جهـانی نفـت و گـاز، نقـش     

تـأثیر   بازیگران اصلی در این بازارهـا را تحـت  

هــاي نفتــی  قــرار داده و خواهــد داد. شــرکت

هـا و   هاي ملـی نفـت، دولـت    خارجی، شرکت

المللی همچـون اوپـک و آژانـس     نهادهاي بین

المللی انرژي، هر یک به تنهـایی و یـا در    بین

رتباط با یکدیگر، امنیت عرضـه انـرژي بـراي    ا

کنندگان و امنیت تقاضاي انرژي بـراي   مصرف

تولیدکنندگان را متأثر کرده و خواهنـد کـرد.   

چین، روسیه و عربستان سعودي، هر یـک بـا   

تصوري که از سطح بهینه قیمـت نفـت خـام    

ــد ــت و     ،دارن ــانی نف ــازار جه ــوالت ب ــر تح ب

گـذار   تأثیرهاي تجاري دیگر بازیگران  سیاست

هستند. وابستگی شـدید اقتصـاد روسـیه بـه     

درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خـام و  

کند که ایـن کشـور در    گاز طبیعی ایجاب می

پی تحقـق سـطوح بـاالتري از قیمـت باشـد.      

عربستان سعودي با داشتن باالترین حجـم از  

ظـاهر از رشــد  بـه  شـده نفــت،   ذخـایر اثبـات  

تجـاري از ذخـایر   گذاري بـراي تولیـد    سرمایه

ضمن آنکـه   ؛نفت و گاز نامتعارف نگران است

هـاي تجدیدپـذیر را همسـو بـا      توسعه انـرژي 

رو  بینـد. از ایـن   هاي نفتی خـود نمـی   سیاست

هاست که سیاست جلـوگیري از افـزایش    سال

هرچنـد   ،قیمت نفت خام را دنبال کرده است

دهـد هرگـاه    که شـواهد تـاریخی نشـان مـی    

ر زمینه افزایش قیمت نفت عوامل بنیادین بازا

عربسـتان سـعودي نــاتوانی    ،را فـراهم نمـوده  

خــود را در جلــوگیري از افــزایش قیمــت بــه 

خــوبی نشــان داده اســت. چــین نیــز نگــران  

اما نه به همان  ،افزایش قیمت نفت خام است
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دالیلی کـه بـراي عربسـتان سـعودي مطـرح      

  است.

هایی کـه در خـالل چنـد     گذاري سرمایه

خطـوط لولـه انتقـال     احـداث  دهه گذشته در

مریکا، کانادا، آسـیاي مرکـزي،   نفت و گاز در ا

روسیه و اروپاي غربی انجام شـده و در آینـده   

نزدیک مخصوصاً در خطوط لوله انتقـال گـاز   

موجـب شـده    ،شتاب بیشتري خواهد گرفـت 

ــاظ       ــه لح ــاز ب ــانی گ ــازار جه ــه ب ــت ک اس

پـذیري و رقـابتی بـودن اساسـاً قابـل        انعطاف

با بازار جهانی نفت نباشد و همین امر مقایسه 

ــاز   ــت عرضــه و تقاضــاي گ ــاي امنی راهبرده

 LNGطبیعی چه به صورت خطوط لوله و یـا  

تأثیر قرار داده  اي تحت را به نحو قابل مالحظه

و خواهد داد. شبکه خطوط لولـه انتقـال گـاز    

روسیه به اروپا و وابسـتگی شـدید و فزاینـده    

ه اسـت کـه   اروپا به گاز روسـیه موجـب شـد   

امنیت عرضـه انـرژي اروپـا در بلندمـدت بـه      

هــاي داخلــی و  تــأثیر سیاســت  شــدت تحــت

  خارجی روسیه قرار گیرد.

توجه به این نکته حـائز اهمیـت فـراوان    

اکنون بسـیاري از مخـازن نفتـی     است که هم

روسیه در نیمه دوم عمـر خـود قـرار دارنـد و     

کاهش فشار در اکثر میادین نفتی این کشور، 

دار  هاست بـار اصـلی تولیـد را عهـده     سالکه 

اي رسـیده اسـت    کننده هستند، به مرز نگران

هـاي ازدیـاد    تر برنامه که اجراي هر چه سریع

ــی    ــت را الزام ــت نف ــود بازیاف برداشــت و بهب

ساخته است. برخالف عربستان سـعودي کـه   

اي از گـاز طبیعـی    فاقد ذخایر قابـل مالحظـه  

می ایـران  است، روسیه همانند جمهوري اسال

ــار   ــاز طبیعــی در کن داراي مخــازن عظــیم گ

رو، بـرخالف   مخازن عظیم نفت اسـت. از ایـن  

هـاي ازدیـاد برداشـت از     عربستان کـه برنامـه  

میادین نفتـی خـود را متکـی بـر تزریـق آب      

روسیه با تزریـق گـاز بـه     ،طراحی کرده است

توانـد بـا افـزایش ضـریب      میادین نفتـی مـی  

فت درجا را قابـل  بازیافت، درصد بیشتري از ن

و بدین ترتیب حجـم ذخـایر    استحصال نماید

شده خود را افزایش دهد. بـدیهی اسـت    اثبات

شـده بـر عهـده     برداري از گاز تزریـق  که بهره

هاي آینده این کشور خواهـد بـود تـا در     نسل

هـاي   زمان مناسب آن را استخراج و با قیمـت 

  هاي جاري صادر کنند. بسیار باالتر از قیمت

ــرورت ــه  ض ــراي برنام ــاد   اج ــاي ازدی ه

برداشت از مخازن نفتی روسـیه، اجبـاراً ایـن    

کشور را به سمت تزریق گاز به مخازن نفتـی  

زیـرا در غیـر ایـن     ،کـرد  خود هدایت خواهـد 

صــورت افــت تولیــد نفــت روســیه در آینــده 

هـاي   چندان دور قطعی است. اجراي برنامـه  نه

ازدیاد برداشت از مخازن نفتـی روسـیه طبعـاً    

کمبود گاز براي صادرات بـه اروپـا را تشـدید    
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ــی ــی   م ــدگاه م ــن دی ــذا از ای ــد و ل ــوان  کن ت

بینـی نمـود کـه اروپـا در بلندمـدت در       پیش

ت عرضـه گـاز طبیعـی قـرار     معرض عدم امنی

داشت. واردات گاز طبیعی از جمهـوري   خواهد

توانـد   اسالمی ایران از طریق خطوط لوله مـی 

به شرط آنکه  ،راهکار مناسبی براي اروپا باشد

ــا تحــریم  ــد ب ــا بتوان ــاي ا اروپ ــه ه ــا علی مریک

جمهوري اسالمی ایران به نحو مناسبی مقابله 

  کند.

بـازیگران  جایگاه عراق به منزله یکـی از  

اصلی در تأمین امنیت عرضه انرژي به اروپا و 

ــژه  ــت وی ــیا از اهمی ــت.   آس ــوردار اس اي برخ

هاي ضربتی ایـن کشـور بـراي توسـعه      برنامه

میادین نفتی و افزایش سطح تولید به میزانی 

 ،که فراتر از تولیـد عربسـتان سـعودي باشـد    

ــط چــین،   قطعــاً مســائل متعــددي را در رواب

توانـد   کند و مـی  طرح میروسیه و عربستان م

امنیت عرضه انرژي در اروپا را به نحو مطلوبی 

تأثیر قرار دهد. هرچند نباید از این نکته  تحت

اصلی غافل ماند که چند برابـر شـدن سـطح    

تولید نفت در عراق در فاصله زمـانی کوتـاه و   

آمـادگی اقتصـاد ایـن کشـور در جـذب        عدم

و  سـو  حجم عظیمی از درآمدهاي ارزي از یک

ــور در     ــن کش ــی ای ــات سیاس ــش مقام کوش

حداکثرسازي تزریق دالرهاي نفتی به اقتصاد 

هاي الزم براي  ملی از سوي دیگر، قطعاً زمینه

هاي اجتماعی و سیاسی در این کشـور   بحران

ــاریخی    ــت ت ــاخت. رقاب ــد س ــراهم خواه را ف

ــت و    ــانی نف ــازار جه ــراق در ب عربســتان و ع

در پیامــدهاي جریــان بیــداري اســالمی کــه  

ــان ــی     می ــاي سیاس ــدت و بلندمــدت فض م

نشان  ،تأثیر قرار خواهد داد خاورمیانه را تحت

دهد که تجزیه و تحلیل جایگاه نفت عراق  می

ــه و   ــرژي در منطق ــت ان ــاي امنی در راهبرده

اي  جهـان نیازمنــد مطالعـه جداگانــه و مقالــه  

  مستقل است.

رغم  توان گفت که علی طور خالصه می به

ــاي بین هـــاي خـــوش گـــزارش انـــه و آمارهـ

کننده از توازن عرضـه و تقاضـاي نفـت     دلگرم

مـدت و بلندمـدت    خام و گاز طبیعی در میان

که توسط اکثر نهادهاي انرژي در کشـورهاي  

شـود، کشـورهاي    بزرگ صنعتی منتشـر مـی  

ــه  ــنعتی ب ــن و    ص ــی و ژاپ ــاي غرب ــژه اروپ وی

همچنین چین در معرض عدم امنیت عرضـه  

  ند.انرژي در بلندمدت قرار دار
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 ها پانوشت

1- Unconventional Hydrocarbons   مانند شـیل

ــی ( ــازي (Shale Oilنفت ــیل گ )، Shale Gas)، ش

 Gas)، هیدرات گـازي ( Oil Sandsهاي نفتی ( ماسه

Hydrate) بستر زغال سنگ حاوي متان ،(Coal-bed 

Methane  یاCBMهاي متراکم گازي  ) و ماسه سنگ

)Tight Gas.(  

اي کـه در   در مقالـه  John Deutschجـان دویـچ    -2

هـاي سیاسـی    تـأثیر نظـام   ،منتشـر کـرد   2010سال 

ضد آمریکایی حاکم  فارس و جو کشورهاي حوزه خلیج

بر این کشورها را بر امنیت عرضه انرژي بررسی کـرده  

  است.

  بنگرید به؛  -3

www.opec.org/opec_web/en/1712.htm 

  بنگرید به؛  -4

China´s Energy Conditions and Policies 

(2007), 

http://www.china.org.cn/english/environme

nt/236955.htm 

-هـاي نفتـی ایـران    هـا شـامل شـرکت    این شرکت -5

ــیس ( ــا (Anglo-Persian Oil Companyانگل ) ی

)، اسـتاندارد  Gulf Oil) فعلی؛ گلف اویل (BPپی ( بی

 Standard Oil of Californiaاویــل کالیفرنیــا (

(Socal)) و تگزاکو (Texaco) یا شورون (Chevron (

) یا شـل  Royal Dutch Shellشل ( فعلی؛ رویال داچ

)Shell) فعلی؛ استاندارد اویل نیوجرسی (Standard 

Oil of New Jersey (Esso) و اســتاندارد اویــل (

 Standard Oil Company of Newنیویـورك ( 

York (Socony)ن موبیـل ( ) یا اگزاExxonMobil (

  باشد. فعلی می

مالکیت و حاکمیت دولتی بر نفت و گاز در این دو  -6

اي از مخزن است که در  کشور فقط منحصر به محدوده

  هاي متعلق به دولت واقع شده است. زمین

در جمهـوري اسـالمی    NIOCشرکت ملـی نفـت    -7

ــو  ــران، آرامک ــتان،  ARAMCOای در  KPCدر عربس

  قطر. در QPکویت و 

8- Persian Gulf Five :PG5   ــوري ــامل جمه ش

اسالمی ایران، عربستان، عراق، کویت و امـارات اسـت.   

در ذخـایر اثبـات شـده و     PG5براي بررسـی جایگـاه   

  ) مراجعه شود.1381تولید جهانی نفت به درخشان (

9- BP Statistical Review of World Energy, 

2010.  

10- Dated Brent Blend نفت خـام برنـت   . قیمت

مخلوط در واقع قیمت یک محموله نفـت خـام برنـت    

تحویل اسـت.    است که در تاریخ معینی در آینده قابل

به صورت روزانـه   Plattsقیمت برنت را نشریه پالتس 

) در بـورس  Futuresهاي برنـت (  کند. آتی منتشر می

ICE )Inter-Continental Exchange در لنــدن و (

شـود و   فتـی جهـان معاملـه مـی    هاي ن در سایر بورس

اي که در بورس انجـام   ها به ازاي هر معامله قیمت آتی

اي به سراسـر جهـان مخـابره     شود به صورت لحظه می

  گردد. می

در صورتی که فرآیند تولید از میدان گازي پارس  -11

جنوبی شتاب بگیـرد و فشـار مخـزن از نقطـه شـبنم      

)Dew pointرد فـاز  مخزن اصـطالحاً وا  ،) کمتر شود

Retrograde  درصد از کندانسه قابل  30شده و حدود
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استحصال از مخزن از دست خواهد رفت. با توجـه بـه   

حجم زیاد کندانسه در این مخزن و قیمت بسیار خوب 

هاي تولید  کندانسه نسبت به نفت خام، اعمال سیاست

جنوبی خسارات سنگینی به دنبال  غیرصیانتی از پارس

  خواهد داشت.

  

  فارسی  نابعم
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  .57نظام، شماره استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت 
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نامه  ویژه، »برداري از منابع نفت و گاز هاي بهره سیاست

، 34، شـماره  مجلـس و پـژوهش   نفت و منافع ملی،

  سال نهم.

بررسی وضعیت ذخـایر  )، 1385درخشان، مسعود ( .4

سنجی  اولیه و ثانویه مخازن نفتی کشور و امکان

دیاد برداشت از طریق تزریـق گـاز در   تولید و از

، طـرح پژوهشـی، دفتـر    ه.ش) 14.4انداز ( افق چشم

هاي فناوري ریاست جمهوري، معاونت انرژي،  همکاري

  اسفند.

ــان، مســعود (  .5 ــتان درخش مالحظــات «)، 1389زمس

هاي باالدستی نفت  استراتژیک در تدوین سیاستگذاري

، پژوهشی راهبـرد  -فصلنامه علمی، »و گاز کشـور 

مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشـخیص مصـلحت   

 .57نظام، شماره 
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