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تعامـل میـان انـرژی و سیاسـت را بـه بهتریـن وجـه میتـوان در سیاسـتهای مداخلهگرایانـه ایـاالت
متحـده آمریـکا در عرصـه انرژی مشـاهده کـرد .ایاالت متحـده سیاسـتهای متنوعی طـی دورههای
مختلـف بـرای کاهش آسـیبهای ناشـی از وابسـتگی فزاینده به منابع انـرژی اتخاذ کـرده و در نتیجه
آن ،در سـالهای اخیـر وابسـتگی ایـن کشـور بـه واردات انـرژی بـه طـرز چشـمگیری کاهـش پیـدا
کـرده اسـت؛ افزایـش تولیـد داخلی انـرژی بهدنبال توسـعه صنعت نفـت و گاز نامتعارف(شـیل) و نیز
صرفهجویـی در مصـرف انـرژی از عمدهتریـن دالیـل این کاهش وابسـتگی بوده اسـت .بررسـیهای
ایـن تحقیـق بـر اسـاس رویکـرد تحلیلـی و توصیفی نشـان میدهـد ،حرکت به سـوی اسـتقالل انرژی
بهواسـطه پیشـرفتهای فنـی در صنعـت نفـت و گاز شـیل ،چهـره اقتصـاد سیاسـی حـوزه انـرژی را
دگرگـون کـرده و قـدرت مانـور آمریـکا در بـازار انـرژی را بهنحـو چشـمگیری افزایش داده اسـت.
در ایـن راسـتا تسـهیل سـرمایهگذاری در صنعـت نفـت ،توسـعه صنایـع تکمیلـی نفـت و گاز ،تولیـد
کاالهـای بـا ارزش افـزوده بیشـتر و اجتنـاب از خامفروشـی از جمله راههای مقاومسـازی صنعت نفت
و اقتصـاد در مقابـل بحـران کاهـش قیمتهـای جهانـی بهشـمار میرود.
تاریـخ رشـد و شـکوفایی صنعتـی و اقتصادی بشـر بهوضـوح حکایت از
نقـش کلیـدی منابع انـرژی در این فراينـد دارد .بهدنبـال انقالب صنعتی،
فراينـد گسـترش کارخانههای مجهز به موتورهای سـوخت زغالسـنگ
بـه وقـوع انقالبـی عظیـم در روابـط اقتصـادی و اجتماعی انسـانها منجر
شـد .انقالب صنعتی از انگلسـتان آغاز و سـپس به آمریکا و برخی نقاط
دیگـر اروپـا تسـری یافت که بهمـوازات این فراينـد ،میزان تولید سـاالنه
زغالسـنگ از حـدود  15میلیـون تـن در سـال  1800بـه حـدود 700
میلیـون تـن در سـال  1900افزایـش یافـت .انگلسـتان و سـپس آمریکا و
آلمـان قدرتهـای صنعتـی نوظهوری بودنـد که مصرف سـوخت مورد
نیازشـان بهسـرعت افزایـش مییافت[.]1
در پــی کشــف نفــت در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم (بــا نخســتین عملیــات
اســتخراج در ایالــت پنســیلوانیا آمریــکا در ســال  )1859تحــول شــگرف
دیگــری در احاطــه انســان بــر طبیعــت پدیــدار شــد؛ در حالــی کــه
تقاضــای جهانــی نفــت در ســال  1900تنهــا حــدود  500هــزار بشــکه
در روز بــود ،امــا از دهههــای پیــس از جنــگ جهانــی دوم ســرعتی
چشــمگیر یافــت بهگونــهای کــه طبــق آمــار اداره اطالعــات انــرژی
آمریــکا ،میــزان تولیــد نفــت جهــان در ســال  2014بــه حــدود 92
میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت[ .]2اگرچــه بــه مــوازات گســترش
وابســتگی جهانــی بــه نفــت ،توســعه منابــع انــرژی دیگــری از قبیــل گاز
طبیعــی ،ســوخت هســتهای و هیدروالکتریســیته مــورد توجــه جــدی قرار
گرفــت ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ســوختهای فســیلی و بهطــور
*
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واژگان کلیدی:
ایاالت متحده ،سیاســـت ،اســـتقالل انرژی،
صنعت نفت و گاز شـــیل

خــاص نفــت همچنــان جذابیــت و اهمیــت حیاتــی خــود را در توســعه
صنعــت و اقتصــاد جوامــع حفــظ کــرده اســت.
امــروزه انــرژی و مباحــث پیرامــون آن ارتبــاط تنگاتنگــی بــا امنیــت
ملــی جوامــع صنعتــی پیــدا کــرده اســت .تعامــل میــان انــرژی و سیاســت
را بــه بهتریــن وجــه میتــوان در سیاس ـتهای مداخلهگرایانــه ایــاالت
متحــده آمریــکا در عرصــه انــرژی مشــاهده کــرد .از همــان روزهــای
آغازیــن شــکلگیری صنعــت نفــت ،ایــاالت متحــده آمریــکا در
رده بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت جهــان قــرار داشــته اســت،
امــا آنچــه کــه مســئله امنیــت انــرژی را بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا
حســاس و پراهمیــت میســازد ،وابســتگی جهانــی ایــن کشــور بــه
اســتفاده از منابــع نفــت و گاز ،حداقــل تــا آینــدهای قابــل پیشبینــی
اســت؛ آمریــکا هماکنــون بــا مصــرف حــدود یکپنجــم نفــت جهــان
بهعنــوان بزرگتریــن مصرفکننــده طــای ســیاه شــناخته میشــود.
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی طــی دورههــای مختلــف ،بخــش عمــدهای
از سیاس ـتهای انــرژی و نیــز جهتگیریهــای سیاســی و امنیتــی ایــن
کشــور در جهــت تنوعبخشــی بــه تأمیــن انــرژی و حرکــت در راســتای
کاهــش وابســتگی بــه واردات انــرژی بــوده اســت.
ایــاالت متحــده آمریــکا تالشهــای فراوانــی را بــرای کاهــش
وابســتگی بــه واردات انــرژی انجــام داده کــه از آن جملــه تنوعبخشــی
بــه عرضــه انــرژی از طریــق توســعه صنعــت نفــت و گاز نامتعــارف
(شــیل) 1را میتــوان نــام بــرد .کشــف ذخایــر عظیــم شــیلهای نفتــی
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و گازی در آمریــکا و امــکان توســعه و بهرهبــرداری تجــاری از ایــن
ذخایــر ،موجــب شــده اســت کــه چهــره اقتصــاد سیاســی عرضــه و
تقاضــای نفــت و گاز در ســطح جهانــی تغییــر کنــد .در واقــع ایــاالت
متحــده آمریــکا بهواســطه ســرمایهگذاریهای عظیــم و پیشــرفتهای
تکنولوژیکــی کــه در نفتهــای شــیل صــورت گرفت ـه ،توانســته اســت
هزینــه تولیــد ایــن نــوع نفتهــا را پاییــن بیــاورد .از ایــنرو ،اکنــون
قــادر اســت در قیمتهــای پاییــن هــم بــه تولیــد خــود ادامــه داده و
ت شــیل را در بــازار افزایــش دهــد .تولیــد نفتشــیل
ســهم تولیــد نف ـ 
ضمــن ایجــاد ميليونهــا فرصــت شــغلي در ایــاالت متحــده آمریــکا،
در راســتای سیاســت اســتقالل انــرژی -کــه مــورد توافــق هــر دو حــزب
دموکــرات و جمهوریخــواه اســت -قــرار داشــته و توســعه آن بــرای
آمریــکا کام ـ ً
ا جــدی و راهبــردی اســت[.]3
بهدلیــل تأثیــر غیرقابــل انــکاری کــه سیاســتهای انــرژی آمریــکا و
اهــداف و نیــات اســتراتژیک ورای آن بــر بــازار جهانــی انــرژی دارد،
بررســی و تحلیــل ایــن سیاس ـتها میتوانــد از اهمیــت خاصــی بــرای
کشــورمان کــه خــود یکــی از بازیگــران مهــم بــازار انــرژی اســت،
برخــوردار باشــد .بههمیــن منظــور ،نوشــتار پیــشرو بــه واکاوی
سیاســتهای ایــاالت متحــده آمریــکا در حــوزه انــرژی اختصــاص
دارد کــه طــی آن تحــوالت اخیــر صنعــت نفــت و گاز آمریــکا را بــا
تأکیــد بــر توســعه صنعــت شــیل مــورد بررســی قــرار داده و در ادامــه
مهمتریــن پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی ناشــی از انقــاب شــیل در
ایــن کشــور ارائــه میگــردد.
 -1روش تحقیق

رویکــرد اصلــی ایــن پژوهــش از نــوع تحلیلــی -توصیفــی و شــیوه
گــردآوری منابــع مــورد اســتفاده مبتنــی بــر جمــعآوری دادههــا بــر
اســاس منابــع اســنادی -کتابخانــهای میباشــد .در همیــن راســتا،
پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه "توســعه و گســترش صنعــت
نفــتوگاز نامتعارف(شــیل) چــه پیامدهــای اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی
بــر اقتصــاد سیاســی جهــان و بهویــژه بــازار جهانــی انــرژی میتوانــد
داشــته باشــد؟" اطالعــات و آمــار موردنیــاز تحقیــق از پایگاههــای
دادهای بینالمللــی و معتبــر حــوزه انــرژی نظیــر اداره اطالعــات انــرژی
4
آمریــکا ،)EIA( 2آژانــس بینالمللــی انــرژی )IEA( 3و شــرکت بیپـی
) (BPبهدســت آمــده اســت.
 -2مبانی نظری تحقیق

در ایـن بخـش از تحقیـق ،بهمنظـور ایجـاد فهم نظـری دقیقتـر از اهمیت
انـرژی در سیاسـتهای ایـاالت متحده ،به بررسـی نقشـی کـه انرژی در
افزایـش امنیـت انـرژی و بـه تبع آن افزایـش امنیت ملی ایـن بازیگر مهم
بازار انـرژی دارد ،پرداخته میشـود.

امنیــت انــرژی یکــی از مباحــث مهــم و موردتوجــه کشــورها در
راســتای منافــع و امنیــت ملــی اســت .بنابرایــن اجــرای سیاســت خارجــی
مبتنــی بــر تأمیــن امنیــت انــرژی از اولویتهــای اساســی کشــورهای
مصرفکننــده انــرژی محســوب میشــود .5یکــی از عواملــی کــه
مســئله امنیــت انــرژی را بــرای قدرتهــای بــزرگ و کشــورهای
مصرفکننــده عمــده ،حســاس و پراهمیــت میســازد ،وابســتگی
جهانــی بــه منابــع نفــت و گاز ،حداقــل تــا آینــدهای قابــل پیشبینــی
اســت .بــا وجــود تالشهــای فراوانــی کــه در خصــوص کاهــش
وابســتگی بــه منابــع انــرژی فســیلی و افزایــش اســتفاده از انرژیهــای
نــو و تجدیدپذیــر در کشــورهای صنعتــی صــورت گرفتــه اســت،
مناطــق عمــده مصــرف نفــت و گاز جهان–اروپــا و اوراســیا و آســیا
و اقیانوســیه -دارای تــراز منفــی در تولیــد و مصــرف نفتخــام بــوده
و پیشبینــی میشــود ایــن وابســتگی بــه واردات نفتخــام بهویــژه
از مناطــق دارای مــازاد تولیــد نظیــر خاورمیانــه ،تــا دهههــای آتــی
همچنــان ادامــه داشــته باشــد(جدول .)1-آمریــکا بهعنــوان بزرگتریــن
مصرفکننــده نفتخــام جهــان در چنــد ســال گذشــته در راســتای
کاهــش وابســتگی بــه واردات نفــت ،توســعه تکنولــوژی بهرهبــرداری
از نفتهــای نامتعــارف را بــا جدیــت دنبــال نمــوده و در ایــن زمینــه بــه
موفقیــت هایــی دســت یافتــه اســت.]4[ 6
امـروزه تعامـل مبتنی بـر قوامدهندگی متقابـل انرژی و قـدرت به بهترین
وجـه در سیاسـتهای ایـاالت متحـده آمریـکا قابل مشـاهده اسـت .نیاز
وافـر و در عینحـال احاطـه غالـب ایاالت متحـده آمریکا بـر منابع نفتی،
محسـوسترین شـاخص پیوند انرژی و قدرت در آمریکا تلقی میشـود.
از همـان روزهـای آغازیـن شـکلگیری صنعـت نفـت ،ایـن کشـور در
رده بزرگتریـن تولیدکننـدگان نفـت جهـان قـرار داشـت و در دوره
حاضـر نیـز رتبه سـوم را در اختیـار دارد .آمریکا در عینحـال با مصرف
حـدود یـک پنجـم نفـت جهـان بهعنـوان بزرگتریـن مصرفکننـده
شـناخته میشـود و  17/3درصـد از کل مصـرف جهانـی انـرژی را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت .همچنین در بیـن تمامی سـوختهای مورد
1

پیشبینی تولید و مصرف نفتخام در مناطق مختلف جهان

(سال  -)2035میلیون تن نفت  -مأخذ.BP Energy Outlook, 2016 :

منطقه

تولید نفت خام

مصرف نفت خام

تراز نفتی

خاورمیانه

1637/3

557

1080/4

آفریقا

413/6

291

89/5

آمریکای مرکزی و
التین

536/1

413/8

122/3

اروپا و اوراسیا

773/4

805/8

-32/4

آمریکای شمالی

1109/9

976/2

214/7
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تقاضـای ایـاالت متحـده ،نفـت از اهمیت ویـژهای برخوردار اسـت چرا
کـه نفـت بـا سـهم  37درصـدی از کل سـبد مصرفـی ایـاالت متحـده،
بیشـترین سـهم را در بیـن تمـام سـوختهای مصرفـی در اختیـار دارد.
بنابرایـن نیـاز مبـرم آمریـکا بـه انـرژی و بهطـور خـاص نفـت ،ایجـاب
میکنـد کـه از تمامـی سیاسـتها و ابزارهـای ممکـن در جهـت تأمیـن
امنیـت آن اسـتفاده کند[.]4
در چنیــن شــرایطی ،بخــش عمــدهای از جهتگیریهــای دیپلماتیــک
و امکانــات امنیتــی کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا در جهــت تضمیــن
دسترســی آســان و مناســب بــه نفــت موردنیــاز بــهکار گرفتــه شــده
اســت[ .]5همچنیــن جهــت تضمیــن امنیــت انــرژی موردنیــاز خــود بــه
شــیوههای مختلــف از امتیــازات موقعیــت قــدرت خــود بهــره گرفتــه
اســت[ .]1آمریــکا در عرصــه نفــت تقریبــاً همــان نقشــی را بــازی
میکنــد کــه انگلســتان ســابقاً در عرصــه زغالســنگ بــازی میکــرد؛
همانطــوری کــه بــرای اســتمرار موقعیــت قــدرت انگلســتان دسترســی
بــه زغالســنگ ضــروری بــود ،قــدرت اقتصــادی و سیاســی آمریــکا نیــز
قویـاً متکــی بــه نفــت اســت .دولتمــردان ایــاالت متحــده آمریــکا بارها و
در دورههــای مختلــف اعــام کردهانــد کــه سیاس ـتهای انــرژی ایــن
کشــور در کانــون سیاســت خارجــی آنهــا قــرار دارد .بهعبــارت دیگــر،
سیاســتهای انــرژی عنصــر اصلــی سیاســت خارجــی بــوده و کمتــر
اقدامــی در سیاســت خارجــی و دیپلماســی ایــاالت متحــده آمریکاســت
کــه بــدون توجــه بــه سیاس ـتهای انــرژی شــکل گیــرد.7
امنیــت انــرژی از زمــان آغــاز بــه کار دولــت بــوش در ژانویــه ســال
 2001میــادی بــه یکــی از اولویتهــای اصلــی سیاســت خارجــی
ایــاالت متحــده آمریــکا تبدیل شــد .بــوش در هفتــه دوم دوران ریاســت
جمهــوری خــود ،گــروه توســعه سیاســت انــرژی ملــی 8را تأســیس کرد.
ایــن گــروه بــا سرپرســتی معــاون رئیسجمهــور ،متشــکل از وزرای
کشــور ،خزانــهداری ،کشــاورزی ،بازرگانــی ،حملونقــل ،انــرژی و
رؤســای ســازمانهای مدیریــت بحــران فــدرال ،محیطزیســت و دیگــر
ی رتبــه بــود .گــروه توســعه سیاســت انــرژی ملــی در
مســئوالن عالــ 
مِــی  ،2001پــس از ارائــه ارزیابــی خــود از بحــران انــرژی در ایــاالت
متحــده ،پیشــنهادهایی در جهــت مقابلــه بــا ایــن بحــران و ارتقــای امنیــت
ملــی انــرژی مطــرح کــرد .شــالوده گــزارش مبتنــی بــر ایــن بــود کــه
آمریــکا وابســتگی زیــادی بــه منبعــی همچــون نفــت و برخــی نواحــی
صادرکننــده آن بهخصــوص خاورمیانــه دارد و بــا وجــود تولیــد بــاالی
انــرژی از ســوی منابــع داخلــی در آمریــکا ،میــزان انــرژی تولیــدی
پاســخگوی نیــاز آمریــکا بــه انــرژی نیســت و وابســتگی ایــن کشــور بــه
واردات انــرژی از ســال  ،1985افزایــش یافتــه اســت.
از ســوی دیگــر ،اهميــت مســئله امنیــت انــرژي در جهــان امــروز موجب
تعاملــي گســترده بیــن انــرژي و سياســت شــده و بســياري از رفاقتهــا،
رقابتهــا و تحــوالت سياســي جهــان تحــت تأثيــر انــرژي و مســائل
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پیرامــون آن اســت[ .]6در پــی فروپاشــی سیســتم دوقطبــی و پایان جنگ
ســرد میــان آمریــکا و شــوروی ،جهــان وارد دوره نوینــی شــد کــه از
ویژگیهــای مهــم آن توســعه بیســابقه تحــرکات مداخلهگرایانــه
تنهــا ابرقــدرت سیســتم دو قطبــی یعنــی ایــاالت متحــده آمریکاســت[.]7
ایـاالت متحـده در افـق بلندمـدت ،بزرگتریـن چالـش خـود را چین و
رشـد شـتابان اقتصـادی ایـن کشـور میدانـد ،بنابرایـن ممکـن اسـت از
هـر عاملـی کـه ُکنـدی ایـن رشـد را در پـی داشـته باشـد ،اسـتقبال کند.
بهدنبـال اتخـاذ سیاسـتهای فعـال در قبـال کشـورهای تولیدکننـده
انـرژی ،ایـاالت متحـده آمریـکا در بخشـی از سـند راهبـرد امنیـت ملـی
خـود بـا توجـه بـه بحـث امنیـت انـرژی و رقابتـی کـه در سـالهای اخیر
بـرای تأمیـن درازمـدت امنیت انـرژی میـان قدرتهای بـزرگ –بهویژه
قدرتهـای نوظهـور ماننـد چیـن -در مناطـق خلیجفـارس و آسـیای
مرکـزی بهوجـود آمـده ،تأکیـد میکنـد کـه « رهبـران چین بایـد بدانند
کـه اگـر بخواهنـد همچنـان بـه روشهای سـنتی متوسـل شـوند و تصور
کننـد کـه میتواننـد منابـع انـرژی سراسـر جهـان را در اختیـار گرفتـه و
یـا بـه حمایـت از کشـورهای نفتخیـز بـدون توجـه بـه سـوءحاکمیت
داخلـی یـا بدرفتـاری خارجـی رژیمهـای آنهـا بپردازنـد ،نخواهنـد
توانسـت در ایـن مسـیر صلحآمیـز باقـی بماننـد.]8[ ».
از جملـه دسـتاویزهای آمریـکا بـرای کنتـرل رشـد اقتصـادی رقبـای
خـود محیطزیسـت اسـت؛ مسـائل زيسـتمحيطي بهویـژه در موضـوع
انتشـار گازهـاي آالينـده در جـو ارتبـاط تنگاتنگـی بـا مباحـث انـرژي
دارد .آمريکایيهـا کـه بـا مخالفتهـاي مکـرر خـود بـا پروتـکل کيوتو
همـواره نشـان دادهانـد کـه سـبزي دالر را بـه سـبزي طبيعـت ترجيـح
ميدهنـد ،بهتازگـی دلباختـه محيطزيسـت شـدهاند و جوسـازيها و
شـعارهاي زيسـتمحيطي را ابـزاري بـراي کنتـرل رشـد اقتصـادي دو
رقيـب جدیـد خـود ،يعنـي هنـد و چيـن قـرار دادهانـد[.]6
در کنــار کشــورهای نوظهــور چیــن و هنــد ،روســیه نیــز از جملــه
کشــورهایی اســت کــه تضــاد منافــع آشــکاری بــا ایــاالت متحــده
آمریــکا دارد ،بههمیــن منظــور آمریــکا تالشهــای فراوانــی جهــت
تحــت کنتــرل درآوردن روســیه طــی ســالهای گذشــته از خــود نشــان
داده اســت .بهعنــوان مثــال ،ایــاالت متحــده آمریــکا از ابتــدا بــا وصــل
شــدن گاز روســیه بــه اروپــا مخالــف بــود و حتــی در ســالهای ۱۹۸۵
و  ۱۹۸۶کــه بــرای اولیــن بــار خــطلولــه گاز شــوروی ســابق بــه آلمــان
در حــال احــداث بــود ،پــروژه احــداث آن را مشــمول تحریــم قــرار داد.
دلیــل ایــن رویکــرد آن اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا نمیتوانــد
روســیه را بهعنــوان عرضهکننــده گاز طبیعــی نادیــده انــگارد .ایــن
کشــور درصــد قابلتوجهــی از ذخایــر گاز اثبــات شــده جهــان را
کنتــرل میکنــد و ایــن ظرفیــت را دارد کــه درصــد مزبــور را بــه میــزان
قابلتوجهــی افزایــش دهــد[.]1
همچنیــن محوريــت يافتــن بيشــتر گاز و گســترش تجــارت آن
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بهخصــوص از طريــق خــط لولــه ،ميتوانــد توفیــق ايــاالت متحــده
آمریــکا بــر ذخايــر انــرژي جهــان را قــدري کاهــش دهــد و موقعيــت
روســيه را قــدري محکــم کنــد مگــر آنکــه فنــاوري مایعســازی گاز
طبیع ـی( )LNGکــه بهطــور عمــده در کنتــرل آمريکاســت بــه ميزانــي
توســعه يابــد کــه بتوانــد ســرعت توســعه تجــارت گاز را از طريــق
خطــوط لولــه کنــد ســازد .آمريكاييهــا ترجيــح ميدهنــد كــه توســعه
تجــارت جهانــي گاز تــا حــد ممكــن از خــط لولــه بــه  LNGمنتقــل
شــود كــه در ايــن صــورت ،تجــارت گاز هــم در مســير آبراههــاي
جهــان قــرار خواهــد گرفــت و ماننــد نفتخــام بــر آن كنتــرل خواهنــد
داشــت و بــه ایــن ترتیــب اگــر نمیتــوان امتيــاز داشــتن ذخایــر عظيــم را
از روســيه گرفــت ،از ايــن طريــق میتــوان امتيــاز مســيرهاي دسترســي
آن كشــور را محــدود نمــود[.]6
 -3بررسی تحوالت اخیر صنعت نفت و گاز آمریکا

مـروری بـر سیاسـتهای انـرژی آمریـکا از سیاسـت "کاهش وابسـتگی
بـه نفتخام"دولـت نیکسـون" ،سیاسـت انـرژی و قانـون صرفهجویـی"
دولـت فـورد" ،قانـون ملی انـرژی" دولت کارتر ،سیاسـت "کنتـرل منابع
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خلیجفـارس" در دولتهـای ریـگان ،بـوش پـدر و کلینتـون تـا سیاسـت
"نفـت بـرای آزادی بهجـای «نفـت آزاد»" در دولـت بـوش همگـی در
راسـتای اهداف امنیت انرژی این کشـور طراحی شـده اسـت .تحوالت
اخیـر حـوزه انـرژی ایـن کشـور نیـز ارتبـاط تنگاتنگی بـا مبحـث امنیت
انـرژی و مسـائل پیرامـون آن دارد .ایـن تحـوالت پیامدهـای اقتصـادی
و ژئوپلیتیکـی فراوانـی را بـرای ایـن کشـور بههمـراه داشـته اسـت کـه
مهمتریـن آنهـا را میتـوان بهصـورت زیـر مـورد بررسـی قـرار داد:
حرکت به سوی استقالل انرژی

در عرصـه داخلـی ،مسـئله اسـتقالل انـرژی و کاهـش اتـکا بـه واردات
بهویـژه در پـی بحرانهـای نفتـی در دهـه  ۷۰میلادی پیوسـته بهعنـوان
یـک دسـتور کار بـرای دولتهـای مختلـف آمریـکا مطـرح و عنصـر
تعیینکننـدهای در روابـط بیـن دولـت و کنگـره بـوده اسـت .بهعنـوان
نمونـه ،میتـوان بـه قانـون امنیت و اسـتقالل انـرژی سـال ۲۰۰۷ 9که بعد
از تصویـب در کنگـره بـه امضـای رئیسجمهـور رسـید ،اشـاره کـرد.
عنـوان ایـن قانـون خـود گویـای حساسـیت آمریـکا به اتـکا بـه واردات
انـرژی و لـزوم کسـب اسـتقالل و خودکفایـی در ایـن عرصـه اسـت.
در قانـون امنیـت و اسـتقالل انـرژی تأکیـد خاصـی بـر «افزایـش تولیـد
انرژیهـای جایگزیـن انـرژی فسـیلی» و «کاهـش تقاضـای نفـت» شـده
اسـت[ .]9بهدنبـال اتخـاذ سیاسـتهای فعاالنـه در بـازار انـرژی ،ایـاالت
متحـده آمریـکا توانسـته اسـت در سـالهای اخیر بـه میـزان قابلتوجهی
از نیـاز مُبـرم خـود بـه واردات انـرژی بکاهـد .مطابـق شـکل ،1-رونـد
خالـص واردات انـرژی ایـاالت متحـده آمریـکا از سـال  2004بـه بعد با
ً
کاملا محسوسـی همـراه بـوده و منجـر به کاهش وابسـتگی
تغییرجهـت
ایـن کشـور بـه واردات انرژی شـده اسـت.
وابســتگی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه واردات نفــت در ســالهای اخیــر
بــه دو دلیــل عمــده کاهــش پیــدا کــرده اســت؛  )1افزایش تولیــد داخلی
نفــت و  )2کاهــش تقاضــای داخلــی نفــت از طریــق صرفهجویــی در
مصــرف انــرژی و افزایــش کارایــی در ســوخت اتومبیلهــا .بــر اســاس
آمــار اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در ســال  2014میــادی86 ،
درصــد از انــرژی مصرفــی آمریــکا از طریــق منابــع داخلــی تولیــد شــده
کــه بخــش عمــدهای از ایــن افزایــش تولیــد از طریــق توســعه صنعــت
شــیل بــوده اســت .در ادامــه بــه بررســی ایــن مهــم و چگونگــی تحقــق
آن پرداختــه میشــود.
روی کار آمـدن جمهوریخواهـان و تأکیـد بیشـتر بـر افزایش تولید

داخلـی انرژی

تغییــرات سیاســی داخلــی آمریــکا نیــز بــر سیاســتهای حــوزه
انــرژی ایــن کشــور اثرگــذار بــوده اســت .بهطــور خــاص ،پيــروزي
جمهوريخواهــان در انتخابــات ميــاندورهاي ســناي ايــاالت متحــده
در  ٤نوامبــر ســال  ،2014منجــر بــه پيامده ـاي متعــددي در حوزههــای
مختلــف سياســتگذاري داخلي(عمدتــاً اقتصــاد ،ســامت ،انــرژي،
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امــور مهاجــران) و سياســتگذاري خارجــي خواهــد شــد .یکــی از مفــاد
اصلــي برنامــه انــرژي جمهوريخواهــان كــه در جريــان انتخابــات
رياســت جمهــوري ســال  2012ارائــه شــده بــه اســتقالل انــرژی اشــاره
دارد :حــزب جمهوريخــواه متعهــد بــه اســتقالل انــرژي داخلــي اســت.
ایاالتمتحــده و همســايگانش در شــمال و جنــوب برخــوردار از منابــع
انــرژي گســترده ،بكــر ،ســنتي و بديلهــاي جديــد بــوده كــه برخــي
از آنهــا بزرگتریــن و ارزشــمندترين منابــع جهانــي هســتند .توســعه
تكنولــوژي ،درک دقيقتــري از منابــع عظيــم كشــور فراهــم آورده كــه
بــراي توســعه در دســترس مــا قــرار دارد[.]10
دستیابی به پیشرفتهای فنی در صنعت نفت و گاز شیل
کشــف ذخایــر عظیــم نفــت و گاز نامتعــارف ماننــد شــیلهای نفتــی و
گازی بهویــژه در آمریــکا و امــکان توســعه بهرهبــرداری تجــاری از
ایــن ذخایــر ،موجــب شــده اســت کــه تصویــر اقتصــاد سیاســی عرضــه و
تقاضــای نفــت و گاز در ســطح جهانــی تغییــر کنــد .طــی ســالهای اخیــر
کشــف و بهرهبــرداری از منابــع هیدروکربــوری غیرمتعــارف بــه عنــوان
یــک منبــع جدیــد انــرژی مــورد توجــه ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار
گرفتــه اســت .در مخــازن نفــت و گازی متعــارف ،11ســنگ مخــزن دارای
فضــای بــزرگ و پیوســتهای اســت کــه حرکــت ســیال در درون ســنگ
مخــزن و همچنیــن بــه درون چــاه را ممکــن میســازد ،امــا در مخــازن
گازی نامتعــارف ،12نفوذپذیــری 13ســنگ مخــزن بــه حــدی پاییــن اســت
کــه دسترســی بــه منابــع هیدروکربــوری را دشــوار میســازد [.]11
ایــاالت متحــده آمریــکا از دهــه  1980ســرمایهگذاری گســتردهای
بــرای پژوهــش در خصــوص گازهــای شــیل انجــام داد و در اواخــر
دهــه  1990نیــز تولیــد از ایــن منابــع را آغــاز کــرد و در حــال حاضــر
عمدهتریــن تولیدکننــده نفــت و گاز شــیل در دنیاســت .بــا اینکــه مــدت
 25ســال اســت کــه تولیــد گاز شــیل در آمریــکا آغــاز شــده اســت،
امــا ایــن رونــد از ســال  2006رونــق بیشــتری یافــت و دولــت آمریــکا
بــا همــکاری مؤسســات تحقیقاتــی مبالــغ زیــادی را صــرف تحقیــق و
توســعه در مــورد ســاختارهایی بــا نفوذپذیــری پاییــن کــرده اســت .در
حــال حاضــر حــدود  23درصــد از تولیــد گاز آمریــکا را منابــع گاز
شــیل تشــکیل میدهــد ،ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  ،2000گاز
شــیل ســهمی کمتــر از یــک درصــد در تولیــد گاز آمریــکا داشــت[.]2
يكــي از زمینههــای اصلــي توســعه انقــاب شــيل آمریــکا  ،فضــاي
تجــاري و قانونــي حاكــم بــر آن اســت .پيشــينه صنعــت نفــت و گاز
آمریــکا از زمــان نخســتين حفــاري در ايالــت پنســيلوانيا در ســال 1859
بــه حــدود یــک قــرن و نیــم پیــش بازميگــردد .در طــول دهههــاي
پــس از آن ،صدهــا هــزار چــاه در سراســر كشــور حفــر شــد كــه پيشــينه
زمينشناســي گرانبهایــی بهعنــوان اســاس اكتشــاف بــراي نفــت و گاز
شــيل بهشــمار میآیــد .عــاوه بــر آن،ســاختار مالكيــت ســرزميني در
ايــاالت متحــده آمریــکا ـ كــه براســاس آن افــراد حقيقــي میتواننــد
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مالــك مــواد معدنــي زيرزمينــي باشــندـ نيــز يكــي از عوامــل كليــدي
پيشــرفت انقــاب شــيل بــوده اســت .فضــاي تجــاري و قانونــي مــورد
بحــث ،عوامــل حمايتــي بســيار مهــم زيــر را فراهــم كــرد:
 سـاختار مالكيـت معـادن كـه بـه ترغيـب فنـاوری و تسـريع در تجاريشـدن منابـع منجر شـد.
 اطالعات زمينشناسي موجود كه نواحي بالقوه شيل را شناسايي كرد. تجهیــزات و ظرفیتهــای صنعتــی موجــود کــه هزینههــایســرمایهگذاری را در مراحــل اولیــه توســعه شــیل بــه حداقــل رســاند.
عــاوه بــر ایــن عوامــل تأثیرگــذار ،نظــام قیمتگــذاری بــازار ایــاالت
متحــده آمریــکا  -و خــط لولههــای موجــود و ســایر شــبکههای
حملونقــل گاز و نفــت -شــفافيت در توزيــع را افزايــش دادنــد .تمــام
ایــن عوامــل بــه آغــاز صنعــت نفــت و گاز شــیل کمــک کردنــد و
باعــث شــدند تــا افزایــش تولیــد نفــت و گاز ادامــه يابــد.
لغو ممنوعیت صادرات نفت از ایاالت متحده

یکــی از طرحهایــی کــه در دولــت اوبامــا پیگیــری شــد ،لغــو ممنوعیــت
صــادرات نفــت از ایــاالت متحــده آمریــکا بــه ســایر کشورهاســت.14
بهطــور مشــخص ،در اواخــر ســال  2014میــادی دولــت اوبامــا طــی
اطالعیــه جدیــدی ممنوعیــت صادراتــی برخــی از تولیدکننــدگان نفــت
را لغــو کــرد .هرچنــد کــه ایــن اقــدام تنهــا شــامل برخــی شــرکتهای
تولیدکننــده اســت ،امــا بــر اســاس بــرآورد ســیتیگروپ ،میتوانــد
صــادرات نفــت آمریــکا را بــه میــزان «یــک میلیــون بشــکه» در روز
افزایــش دهــد کــه ایــن میتوانــد مقــدار قابلتوجهــی بــرای بره ـمزدن
نظــم کنونــی صــادرات جهانــی نفــت باشــد .در ســال  2014آمریــکا
بهطــور متوســط روزانــه بیــش از  200هــزار بشــکه نفــت صــادر کــرده
اســت کــه در حــال حاضــر (آگوســت  )2016صــادرات نفتخــام ایــن
کشــور  657هــزار بشــکه در روز از ســوی  EIAعنــوان شــده اســت.
کاهش مصرف انرژی در داخل آمریکا

یکـی از مـواردی کـه موجبات کاهش وابسـتگی ایاالت متحـده آمریکا
بـه واردات انـرژی را بهویـژه در سـالهای اخیـر فراهـم کـرده اسـت،
کاهـش مصـرف انـرژی و صرفهجویـی در مصـرف بـوده اسـت .بخـش
مهمـی از ایـن کاهـش مصـرف در بخـش حملونقـل این کشـور ایجاد
شـده اسـت .یکـی از قوانینـی کـه ایـن امـکان را فراهـم کـرده قانـون
اسـتاندارد CAFE 15اسـت کـه در سـال  1975در کنگـره آمریـکا و در
سـال  1980بـه تصویب دولت رسـید؛ ایـن قانون اسـتانداردهایی را برای
خودروهـای مسـافربری و سـایر خودروهـای سـبک وضـع کرده اسـت.
براسـاس ایـن قانـون ،سـازندگان خـودرو ملـزم بـه تولیـد خودروهایی با
باالتریـن کیفیـت ممکـن بـرای کاهـش مصرف سـوخت هسـتند.
در سـال  2012میلادی ،دولـت اوبامـا اسـتانداردهای جدیـد  CAFEرا
بـرای افزایـش کارایـی مصـرف انـرژی در ایـن کشـور وضـع کـرد کـه
بـر اسـاس ایـن اسـتانداردها ،تولیدکننـدگان خـودرو ملـزم بـه تولیـد
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 3کشــورهای برتــر بــه لحــاظ حجــم ذخایــر نفتشــیل (قابــل
بازیافــت بــه لحــاظ فنــی) .مأخــذEIA, 2013 :
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 4کشــورهای برتــر بــه لحــاظ حجــم ذخایــر گاز شــیل (قابــل
بازیافــت بــه لحــاظ فنــی) .مأخــذEIA, 2013 :

 5روند تولید نفت شیل در ایاالت متحده آمریکا.
مأخذEIA, 2016 :

خودروهایـی شـدند کـه تا سـال  2016میلادی ،میزان مصرف سـوخت
آنهـا در هـر  54/5مایـل تنها یک گالن بنزین باشـد ،این در حالی اسـت
کـه اسـتانداردهای پیشـین ،خودروسـازان را موظـف کـرده بـود کـه تـا
سـال  2025بـه اسـتاندارد  34/5مایـل مسـافت بـه ازای هـر گالـن بنزیـن
برسند.
 - 4بررسـی وضعیـت صنعـت نفت و گاز شـیل در ایـاالت متحده
آ مر یکا

ذخایـر نفتشـیل و گاز شـیل در اغلـب نقـاط جهـان وجـود دارد ،امـا
بهدلیـل نیـاز بـه تکنولوژیهـای پیشـرفته جهـت اسـتخراج ایـن ذخایـر،
تولیـد تجـاری آن بهطـور عمـده در ایـاالت متحـده آمریـکا انجـام
میشـود .بر اسـاس اداره اطالعات انرژی آمریکا ،16کشـورهای روسـیه،
آمریـکا و چیـن بـا  58 ،75و  32میلیـون بشـکه نفتشـیل قابلبازیافـت
بهترتیـب در رتبههـای اول تـا سـوم جهـان قـرار دارند(شـکل.)3-
براســاس شــکل ،4-کشــورهای چیــن ،آرژانتیــن و الجزایــر بــا ،1115
 802و  707تریلیــون فوتمکعــب گاز شــیل بــه ترتیــب بیشــترین
ذخایــر گاز شــیل دنیــا را در اختیــار دارنــد و کشــور ایــاالت متحــده
آمریــکا بــا  665تریلیــون فــوت مکعــب گاز در رتبــه چهــارم جهــان
قــرار دارد.
بـا وجـود ذخایر نسـبتاً عظیـم هیدروکربورهای نامتعارف شـیل در سـایر
نقـاط دنیـا ،ایـن کشـور آمریکاسـت کـه بیشـترین تولیـد را بهویـژه در
سـالهای اخیـر از ایـن ذخایـر بـه خـود اختصاص داده اسـت .بر اسـاس
آمـار منتشـر شـده از سـوی  ،EIAبیشـترین رشـد تولیـد نفتخـام و
سـوختهای مایـع در خلال سـالهای  2014تا  2016مربـوط به ایاالت
متحـده آمریـکا بـوده کـه ایـن مسـئله در راسـتای گام بلنـد ایـن کشـور
جهـت کاهـش وابسـتگی بـه واردات انـرژی اسـت.
بخـش عمـدهای از ایـن افزایـش تولیـد نفـت و سـوختهای مایـع در
ایـاالت متحـده آمریـکا مرهـون افزایش تولید نفـت و گاز شـیل در این
کشـور بـوده اسـت .همانطـور که شـکلهاي 5-و  6نشـان میدهد ،طی

 7سهم مناطق مختلف آمریکا از تولید نفت شیل
 6روند تولید گاز شیل در ایاالت متحده آمریکا .مأخذEIA, 2016 :
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سـالهای اخیـر رونـد تولید نفـت و گاز شـیل در ایاالت متحـده آمریکا
17
بـا افزایـش کام ً
ال ملموسـی همـراه بوده اسـت.
بـرای بررسـی ایـن مهـم ابتـدا مناطـق عمـده تولیـد شـیل در آمریـکا و
سـهم هـر یـک از این مناطق بررسـی میشـود .شـکل 7-نشـان میدهد،
19
بیشـترین میـزان تولیـد شـیل آمریکا از سـه ناحیـه پرمین ،18ایـگل فورد
و باکـن 20صـورت میگیـرد ،ایـن سـه منطقـه روی هـم رفتـه حـدود 90
درصـد از تولیـد نفـت شـیل آمریـکا را بهخـود اختصـاص دادهانـد.
میــزان تولیــد نفتشــیل در آمریــکا بــه تفکیــک هــر منطقــه در
شــکل 8-ارائــه شــده اســت .بــر اســاس آمــار ژانویــه  2015میــادی
اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا ،مناطــق پرمیــن ،ایــگل فــورد و باکــن
بهترتیــب بــا تولیــد  1/68 ،1/87و  1/25میلیــون بشــکه در روز بهترتیــب
بیشــترین تولیــد نفــت شــیل آمریــکا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
مناطــق اصلــی تولیــد گاز شــیل در آمریــکا بهترتیــب منطقــه مارســلز،21
ایــگل فــورد و هینســویل 22اســت کــه بهترتیــب  7/4 ،16/3و 6/9
تریلیــون فــوت مکعــب گاز در روز تولیــد میکننــد .بــر اســاس ایــن
میــزان تولیــد گاز طبیعــی و رشــد آن در ســالهای آتــی ،انتظــار بــر
ت متحــده تبدیــل بــه یکــی از صادرکننــدگان مهــم گاز
آن اســت ایــاال 
بــه صــورت  LNGو از طریــق خــط لولــه بــه کانــادا و مکزیــک شــود
ت متحــده پیشــتر از طریــق آنهــا از
و همــان خطــوط لول ـهای کــه ایــاال 

میــزان تولیــد مناطــق اصلــی تولیــد نفــت شــیل آمریــکا
( 8هــزار بشــکه در روز).
مأخذEIA, Short-Term Energy Outlook, January 2015 :

 9مناطــق اصلــی تولیــد گاز شــیل آمریــکا (میلیــارد فــوت مکعــب در
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ایــن دو کشــور گاز وارد میکــرد از چنــد ســال دیگــر معکــوس شــود.
در تبییــن چگونگــی تحقــق افزایــش تولیــد نفــت و گاز آمریــکا از
ِ
افزایــش
منابــع هیدروکربــوری غیرمتعــارف میتــوان گفــت ایــن
قابلتوجــه مرهــون افزایــش قیمــت نفــت در دوره  2004بــه بعــد
بــوده اســت .قیمتهــای بــاالی نفــت در ایــن دوره موجــب شــد کــه
ســرمایهگذاریهای عظیمــی در بخــش تحقیــق و توســعه اســتخراج
ایــن نــوع از ذخایــر شــکل بگیــرد و پیشــرفتهای فنــی حاصلشــده
باعــث شــد تــا اســتخراج نفــت از ایــن منابــع اقتصــادی شــود.
شــاید بتــوان درک کــرد کــه چــرا آمریکاییهــا بعــد از ســال 2008

تعــداد دکلهــا (نمــودار ســمت چــپ) و تولیــد ســرانه چــاه جدیــد
10
(نمــودار ســمت راســت) حــوزه ایــگل فــورد .مأخــذ.EIA (2015) :

تعــداد دکلهــا (نمــودار ســمت چــپ) و تولیــد ســرانه چــاه جدیــد
11
(نمــودار ســمت راســت) حــوزه باکــن .مأخــذ.EIA (2015) :

تعــداد دکلهــا (نمــودار ســمت چــپ) و تولیــد ســرانه چــاه جدید
12
(نمــودار ســمت راســت) حوزه پرمیــن .مأخــذ.EIA (2015) :

139

نیــز بــا وجــود بحــران و رکــود شــدید اقتصــادی ،مشــکل چندانــی بــا
قیمتهــای بــاالی نفتخــام در دامنــه  80تــا  100دالر نداشــتهاند
و خواهــان بازگردانــدن قیمــت جهانــی نفــت بــه دامنــه قبــل از 2004
نبودهانــد چــرا کــه بازگشــت قیمتهــا بــه دامنــه قبــل از 30( 2004
تــا  40دالری) ،سیاس ـتهای انــرژی ایــن کشــور را تســهیل و حمایــت
نمیکــرد ،ضمــن اینکــه در شــرایط رکــود ســاختاری ،تحــرک
بخــش نفــت و گاز و انــرژی بهعنــوان یــک بخــش مهــم اقتصــادی
بــهنوبــه خــود مغتنــم اســت و ایــن امتیــازی اســت کــه آمریــکا و
کانــادا در مقایســه بــا ســایر رقبــای مهــم اقتصــادی خــود در OECD
از آن بهرهمنــد هســتند .تحــوالت موســوم بــه بهــار عربــی خصوصـاً در
کشــور لیبــی نیــز بــه حفــظ قیمتهــای جهانــی نفــت در دامنــه مــورد
بحــث کمــک کــرد 23و بعــد از بازگشــت نفــت لیبــی بــه بــازار هــم
تحریــم نفتــی ایــران ،تــوازن عرضــه و تقاضــا را در جهــت حفــظ ایــن
دامنــه قیمتــی برقــرار کــرده اســت.
 -5پیشرفتهای فنی در حوزههای اصلی تولید نفت و گاز شیل

همانطــور کــه عنــوان شــد یکــی از دالیــل اصلــی کاهــش وابســتگی
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه واردات انــرژی ،افزایــش تولیــد داخلــی
انــرژی ایــن کشــور بــوده اســت .ایــن مهــم بهطــور عمــده از طریــق
بهبــود وضعیــت تکنولــوژی در اســتخراج از میدانهــای نفــت و
گاز شــیل ایجــاد شــده اســت .ایــن بهبــود و توســعه تکنولوژیکــی
بهطــور خــاص در دو بخــش شکســتهای هیدرولیکــی 24و حفــاری
افقــی 25نمــود یافتــه کــه توانســته اســت هزینــه تولیــد نفــت و گاز از
ایــن میادیــن غیرمتعــارف را بهمیــزان قابلتوجهــی کاهــش دهــد.
پیشــرفتهای تکنولوژیکــی حــادث شــده همچنیــن منجــر بــه بهبــود
بهــرهوری تولیــد هــر دکل حفــاری در ایــن کشــور شــده اســت.
یکــی از شــاخصهای مهــم پیشبینــی وضعیــت آتــی تولیــد ،تعــداد
دکلهــای نفتــی اســت .بــا نگاهــی بــه آمــار تعــداد دکلهــای نفتــی و
نیــز تولیــد نفتشــیل آمریــکا در ژانویــه  2015مشــاهده میشــود کــه
رونــد افزایشــی دکلهــای نفتــی حــوزه نفتشــیل آمریــکا تــا ســال
 2012ادامــه داشــته و رونــد نزولــی آن از همیــن ســال آغــاز شــده
6/5
5/5
4/5
3/5
2/5

روند وادرات نفت ایاالت متحده از کشورهای اوپک.
13
مأخذEIA (2016) :

اســت .در عینحــال ،در  2ســال اخیــر تعــداد ایــن دکلهــا تقریبــاً
بــدون تغییــر بــوده اســت .برخــی از تحلیلگــران بــا اســتناد بــه همیــن
مســئله نتیجــه میگیرنــد کــه رونــد ســرمایهگذاری در ایــن میادیــن
در حــال کاهــش اســت ،امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه همانگونــه کــه
در شــكلهاي 10-تــا  12قابــل مشــاهده اســت ،علــت عــدم افزایــش
تعــداد دکلهــای حفــاری در ســالهای اخیــر آن اســت کــه ســرانه
تولیــد هــر دکل حفــاری طــی ایــن دوره بهشــدت افزایشــی بــوده
بنابرایــن نیــاز بــه تعــداد دکل حفــاری بیشــتر را کاهــش داده اســت.
ایــن موضــوع نشــاندهنده کاهــش روز بــه روز هزینــه ســرانه هــر دکل
نفتــی و بهتبــع آن کاهــش نقطــه سربهســر اســتخراج آن بهدلیــل جــوان
بــودن تکنولــوژی اســتخراج نفــت در حوزههــای نفــت شــیل و وجــود
ظرفیــت بالقــوه بــاالی تغییــرات تکنولوژیــک در ایــن حوزههــای نفتــی
در ســالهای پیــشرو ميباشــد.
-6پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی توسعه صنعت شیل در آمریکا

بــا توجــه بــه رویکــرد دیپلماســی انــرژی آمریــکا و افزایــش برداشـتها
از ذخایــر نفــت و گاز بــه یُمــن اســتفاده از فناوریهــای پیشــرفته ،در
کنــار تأثیــرات گوناگــون امنیتــی ،اقتصــادی و سیاســی آن بــر سیاســت
خارجــی آمریــکا ،برخــی از صاحبنظــران اقتصــادی معتقدنــد کــه نقشــه
انــرژی جهــان در حــال تغییــر اســت .توســعه صنعــت نفــت و گاز شــیل
پیامدهــای اقتصــادی و سیاســی گوناگونــی را رقــم زده اســت کــه
اثــرات ایــن پیامدهــا بــر بــازار انــرژی بســیار قابلمالحظــه خواهــد بــود.
مهمتریــن ایــن پیامدهــا و تبعــات آنهــا را بهطــور عمــده میتــوان
بهصــورت زیــر عنــوان کــرد:
کاهش وابستگی ایاالت متحده به نفت خاورمیانه

ت متحــده در بــازار
بهنظــر میرســد راهبــرد کاهــش وابســتگی ایــاال 
جهانــی انــرژی و محــدود کــردن واردات انــرژی ایــن کشــور ،یــک
راهبــرد ملــی بــرای ایــن کشــور اســت کــه در هــر حــال دنبــال خواهــد
شــد و در ایــن صــورت در حالــیکــه وابســتگی آمریــکا بــه انــرژی
وارداتــی بســیار محــدود خواهــد شــد ،میــزان وابســتگی انــرژی ایــاالت
متحــده بــه خــارج از قــاره آمریــکا بــه نزدیــک صفــر خواهــد رســید
کــه آثــار ژئوپولیتیکــی آن قابــلتوجــه اســت .ایــن تغییــرات میتوانــد
ســبب کاهــش وابســتگی بــه نفــت خاورمیانــه و کاهــش وابســتگی بــه
کشــورهای تولیدکننــده نفــت شــود بــه طــوری کــه در چهــار ســال
گذشــته ،تولیــد نفــت آمریــکا  ۲۵درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه در
صــورت تــداوم ایــن رونــد میتوانــد حتــی از کشــورهایی چــون روســیه
و عربســتان ســعودی هــم فراتــر رفتــه و بــه بزرگتریــن تولیدکننــده
نفــت در جهــان تبدیــل شــود .بــر اســاس آخریــن آمارهــا رونــد واردات
نفــت آمریــکا از کشــورهای اوپــک کــه بخــش اعظمــی از کشــورهای
عضــو آن جــزو کشــورهای خاورمیانــه طبقهبنــدی میشــوند ،از 5/2
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میلیــون بشــکه در ســال  2000بــه اوج آن در ســال  2008و بــه 5/9
میلیــون بشــکه در روز رســیده کــه بــا شــروع رونــد نزولــی بــه 2/8
میلیــون بشــکه در ســال  2015رســیده اســت (شــکل.)13-
بیشــک بینیــاز شــدن ایــاالت متحــده از نفــت و گاز خاورمیانــه
نــه تنهــا موجــب کاهــش عالیــق ایــن کشــور بــه منطقــه نخواهــد شــد
بلکــه ایــن امــر قــدرت مانــور آمریــکا را در منطقــه افزایــش خواهــد
داد .در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه ســلطه بــر مناطــق نفتخیــز
جهــان و کنتــرل آبراههــا و معابــر عبــور انــرژی ،ابــزار و اهــرم قــدرت
و تفــوق آمریــکا بــر رقبــای اقتصــادی خــود اســت ،بنابرایــن وقتــی
ت متحــده آمریــکا خــودش از منابــع منطقــه بینیــاز باشــد ،قــدرت
ایــاال 
مانــورش بــرای فشــار بــر رقبایــی کــه نیازمنــد منابــع ایــن منطقــه هســتند،
بیشــتر میشــود چــرا کــه هــر ناامنــی در منطقــه ،امنیــت انــرژی رقبــا را
تهدیــد خواهــد کــرد.
افزایش قدرت مانور ایاالت متحده در بازار جهانی نفت

قیمــت جهانــی نفــت از اواســط ســال  2014میــادی تــا بــه امــروز بیــش
از  50درصــد کاهــش داشــته اســت .بــه زعــم اکثــر تحلیلگــران،
عمدهتریــن علــت کاهــش محســوس قیمــت جهانــی نفــت ،افزایــش
تولیــد نفتشــیل آمریــکا و بُــروز مــازاد عرضــه در ایــن بــازار
میباشــد .واقعیــت آن اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا بهواســطه
ســرمایهگذاریهای عظیــم و پیشــرفتهای تکنولوژیکــی کــه در
نفتهــای شــیل صــورت گرفتـه ،توانســته اســت هزینــه تولیــد ایــن نــوع
نفتهــا را پاییــن بیــاورد .ازای ـنرو ،اکنــون قــادر اســت در قیمتهــای
ت شــیل را در
پاییــن هــم بــه تولیــد خــود ادامــه داده و ســهم تولیــد نف ـ 
بــازار افزایــش دهــد .آمریــکا کــهاکنــون تأمیــن امنیــت انــرژی خــود را
در سیاســت اســتقالل انــرژی جســتوجو میکنــد ،بــه دنبــال تثبیــت
قیمــت در محــدودهای خواهــد بــود کــه در وهلــه اول بــه تولیــد و
توســعه نفــت شــیل خــود صدمــهای وارد نکنــد و دوم ،منافــع جانبــی
مدنظــر آنهــا از جملــه فشــار بــه کشــورهایی دارای تضــاد منافــع بــا ایــن
کشــور ماننــد روســیه و ایــران کــه وابســتگی زیــادی بــه درآمدهــای
نفتــی دارنــد ،تأمیــن کنــد[ ،.]12ضمــن اینکــه توســعه صنعــت نفــت و
گاز شــیل در آمریــکا بــه واســطه پیشــرفتهای تکنولوژیکــیِ ایجــاد
شــده ،عالوهبــر آنکــه آمریــکا را بهعنــوان عمدهتریــن تولیدکننــده
ایــن ذخایــر هیدروکربــوری در جهــان معرفــی کــرده ،ایــن کشــور را
از موقعیــت انحصــاری تکنولــوژی اســتخراج و تولیــد از ایــن ذخایــر
برخــوردار کــرده کــه ایــن مســئله امــکان توســعه ایــن ذخایــر در ســایر
نقــاط دنیــا (بهطــور عمــده کشــورهای روســیه و چیــن) را تحــت
کنتــرل ایــن کشــور درآورده اســت.
افزایـش سـهم بـازار جهانی ایـاالت متحـده در گاز طبیعی مایع شـده

)( LNG

26

یکــی دیگــر از پیامدهــای توســعه صنعــت شــیل در ایــاالت متحــده،
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افزایــش تولیــد گاز شــیل و بنابرایــن افزایــش تولیــد گاز طبیعــی
مایعشــده ( )LNGدر ایــن کشــور اســت .ایــاالت متحــده آمریــکا کــه
تــا قبــل از توســعه ایــن فناوریهــا قــرار بــود بــه یــک واردکننــده عمــده
گاز بــه صــورت مایــع شــده یــا  LNGتبدیــل شــود هماکنــون در مســیر
خودکفایــی گام برداشــته و تــا دو ســال دیگــر صادرکننــده گاز ()LNG
خواهــد شــد .رونــد تولیــد گاز ایــن کشــور نیــز در حــال افزایــش اســت،
بهگون ـهای کــه «بلومبــرگ» در گزارشــی ادعــا کــرده اســت« :آمریــکا
و کانــادا تــا ســال  ۲۰۱۸میــادی بــا راهانــدازی پروژههــای در دســت
ســاخت خــود بــا تولیــد  ۷۷میلیــون تــن بــازار  LNGرا از آن خــود
خواهنــد کــرد».
افزایش اشتغالزایی در ایاالت متحده

براســاس آخریــن گــزارش وزارت کار آمریــکا ،در نوامبــر 321 ،2014
هــزار شــغل ایجــاد شــده کــه بیشــترین میــزان اشــتغالزایی از ژانویــه
 2012بــوده اســت .ثبــت بهتریــن عملکــرد بــازار کار طــی ســه ســال
گذشــته بــا تــداوم بهبــود وضعیــت بیشــتر بخشهــای اقتصــاد باعــث
شــده بهتریــن وضعیــت اشــتغالزایی از ســال  1999میــادی بــه
اینســو ،رقــم بخــورد .اقتصــاد آمریــکا در ســال  2014بــدون تردیــد
بهتریــن عملکــرد را در میــان اقتصادهــای بــزرگ جهــان داشــته اســت.
کارشناســان بــر ایــن عقیدهانــد ،بخــش مهمــی از ایــن افزایــش اشــتغال
مربــوط بــه صنعــت شــیل اســت .هرچنــد در میــزان اشــتغالزایی ایجــاد
شــده از ســوی صنعــت شــیل اختالفنظرهایــی در میــان تحلیلگــران بــه
چشــم میخــورد امــا نمیتــوان از نقــش بــارز ایــن صنعــت در ایجــاد
اشــتغال بــه ســادگی گذشــت .کمیتــه محیطزیســت و مشــاغل عمومــی
ســنا طــی مقالـهای اعــام کــرد کــه «روش شکســت هیدرولیکــی بــرای
اســتخراج گاز و نفــت طبیعــی نهتنهــا ایجــاد شــغل جدیــد میکنــد
بلکــه تأثیــرات خوبــی بــر اقتصــاد مناطــق مــورد اســتفاده خواهــد
داشــت .همچنیــن ایــن روش اســتخراج موجــب بازســازی منابــع نفــت
و گاز میشــود و نیازهــای مصرفکننــدگان ایــن منابــع انــرژی در
آمریــکا را مرتفــع خواهــد کــرد».
نتیجهگیری

امنیــت انــرژی از چنــان اهمیتــی بــرای کشــورهای بــزرگ صنعتــی
برخــوردار اســت کــه بهجــرأت میتــوان گفــت قــدرت سیاســی و
اقتصــادی ایــن کشــورها در گــرو تأمیــن مســتمر آن اســت .بنابرایــن،
جــای تعجــب نیســت کــه عمــده سیاسـتهای ایــن کشــورها و در رأس
آن ایــاالت متحــده آمریــکا در راســتای تأمیــن امنیــت انــرژی آنهــا
طراحــیشــود .در عرصــه داخلــی ،لــزوم اســتقالل انــرژی و کاهــش
اتــکا بــه واردات بهویــژه در پــی بحرانهــای نفتــی در دهــه  ۷۰میــادی
پیوســته بهعنــوان یــک دســتور کار بــرای دولتهــای مختلــف آمریــکا
مطــرح و عنصــر تعیینکننــدهای در روابــط بیــن دولــت و کنگــره بــوده
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اســت .در ســالهای اخیــر وابســتگی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه
واردات انــرژی کاهــش ملموســی یافتــه اســت کــه از دالیــل عمــده آن
افزایــش تولیــد داخلــی انــرژی بــه دنبــال بهبــود و توســعه تکنولوژیکــی
بهطــور خــاص در دو بخــش شکســتهای هیدرولیکــی و حفــاری
افقــی صنعــت نفــت و گاز شــیل ایــن کشــور و نیــز کاهــش مصــرف
انــرژی بهدنبــال اعمــال اســتانداردهای صرفهجویــی انــرژی در ایــن
کشــور بــوده اســت.
بــر اســاس آمــار اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در ســال 2014
میــادی 86 ،درصــد از انــرژی مصرفــی آمریــکا از طریــق منابــع داخلــی
تولیــد شــده اســت کــه بخــش عمــدهای از ایــن افزایــش تولیــد از طریــق
توســعه صنعــت شــیل ایجــاد شــده اســت .رشــد عظیــم تولیــد نفــت و
گاز ایــاالت متحــده آمریــکا فرصتهــای جدیــدی را پیــش روی ایــن
کشــور قــرار داده اســت؛ انقــاب شــیل بــه احیــای اقتصــادی آمریــکا
جــان تــازهای بخشــیده و کاهــش وابســتگی بــه واردات جهانــی،
انعطافپذیــری بیشــتری بــرای اعمــال نفــوذ و آزادی دیپلماتیــک ایــن
کشــور فراهــم کــرده اســت .تولیــد صنعــت شــیل ،ميليونهــا فرصــت
شــغلي در ایــاالت متحــده آمریــکا ايجــاد كــرده اســت و در راســتای
سیاســت اســتقالل انــرژی قــرار دارد کــه مــورد توافــق هــر دو حــزب
دموکــرات و جمهوریخــواه ایــن کشــور اســت ،بنابرایــن توســعه آن
بــرای ایــن کشــور کام ـ ً
ا جــدی و راهبــردی اســت.
گســترش و توســعه صنعــت نفــت و گاز شــیل ،پیامدهــای سیاســی و
اقتصــادی زیــادی را موجــب شــده اســت کــه اثــرات آن بــر بــازار
جهانــی انــرژی بســیار قابــل مالحظــه خواهــد بــود .کاهــش وابســتگی
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه منابــع انــرژی در خــارج ،آزادی عمــل
بیشــتری بــه ایــن کشــور بــرای دنبــال کــردن اســتراتژیهای خــود
بهویــژه در منطقــه خاورمیانــه میبخشــد ،امــا ایــن کشــور بهشــدت بــه
بازارهــای انــرژی مرتبــط باقــی میمانــد .بــرای نمونــه ،هرگونــه اختــال
در تأمیــن جهانــی نفــت بــر قیمــت بنزیــن در آمریــکا اثــر گذاشــته و
رشــد اقتصــادی ایــن کشــور را کنــد میکنــد .بنابرایــن منافــع حیاتــی
ایــن کشــور در خاورمیانــه همچنــان حفــظ خواهــد شــد .ضمــن اینکــه
ســلطه بــر مناطــق نفتخیــز جهــان و کنتــرل آبراههــا و معابــر عبــور
انــرژی ،ابــزار و اهــرم قــدرت و تفــوق آمریــکا بــر رقبــای اقتصــادی
ایــن کشــور محســوب میشــود.
از ســوی دیگــر ،وقــوع انقــاب شــیل در ایــاالت متحــده آمریــکا و
توســعه آن بــه واســطه پیشــرفتهای تکنولوژیکــی ایجــاد شــده،
ضمــن اینکــه آمریــکا را بهعنــوان تنهــا تولیدکننــده عمــده ایــن ذخایــر
هیدروکربــوری در جهــان معرفــی کــرده ،ایــن کشــور را از موقعیــت
انحصــاری تکنولــوژی اســتخراج و تولیــد از ایــن ذخایــر برخــوردار
کــرده کــه ایــن مســئله امــکان توســعه ذخایرمــورد اشــاره را در ســایر
نقــاط دنیــا (بهطــور عمــده کشــورهای روســیه و چیــن) تحــت کنتــرل

خــود درآورده اســت.
وقــوع انقــاب شــیل منجــر بــه کاهــش قــدرت تولیدکننــدگان
متعــارف بــازار انــرژی از جملــه اوپــک و نقــش ســنتی آن بهعنــوان
تنظیمکننــده قیمــت جهانــی نفــت شــده اســت بــه طــوری کــه بــه
زعــم اکثــر تحلیلگــران نفتــی ،عمدهتریــن دلیــل کاهــش اخیــر قیمــت
جهانــی نفــت کــه از اواســط ســال  2014میــادی آغــاز شــده اســت،
افزایــش تولیــد نفــت شــیل آمریــکا و اقتصــادی شــدن تولیــد آن
حتــی در کانــال قیمتــی  40تــا  50دالر اســت .از آنجاييکــه اغلــب
کشــورهای تولیدکننــده نفــت کــه فاقــد اقتصادهــای متنــوع هســتند-
نظیــر روســیه و کشــورهای اوپــک و از جملــه ایــران -بــا کاهــش قیمــت
نفــت بــا مشــکالت بودجـهای عدیــدهای روبـهرو میشــوند ،ایــن مســئله
(کاهــش قیمــت نفــت) بــه یکــی از اهرمهــای فشــار اقتصــادی و سیاســی
آمریــکا بــر ایــن کشــورها و بهویــژه روســیه و ایــران تبدیــل شــده اســت.
بهواقــع ایــن وابســتگی شــدید بودجـهای کشــورهای اوپــک ،قــدرت و
ابتــکار عمــل آنهــا را بــرای بیــرون رانــدن نف ـت رقیــب یعنــی شــیل بــه
میــزان زیــادی کاهــش داده اســت.
بنابرایــن بــا عنایــت بــه مطالــب عنــوان شــده ،لــزوم اتخــاذ سیاسـتهای
مبتنــی بــر واقعیــات موجــود بــازار جهانــی انــرژی در کشــورهای
تولیدکننــده نفــت و گاز نظیــر ایــران ،چــه در عرصــه داخلــی و چــه در
عرصــه بینالمللــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .ایــاالت متحــده
بهخوبــی دریافتــه اســت کــه حتــی بــا برداشــته شــدن موانــع صــادرات
نفــت ایــران ،قیمتهــای پاییــن نفــت همچنــان بــه مثابــه یــک تحریــم
خامــوش عمــل نمــوده و درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نفــت
کشــورمان را بــا محدودیــت مواجــه خواهــد ســاخت .بنابرایــن ضــرورت
کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه درآمدهــای نفتــی بهمنظــور
افزایــش قــدرت واکنــش کشــورمان بــه تغییــرات بــازار جهانــی نفــت
بیــش از پیــش آشــکار میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا افزایــش
ســرمایهگذاری کشــورهای روســیه و چیــن در صنعــت شــیل میتــوان
انتظــار داشــت طــی ســالهای آتــی عرضــه جهانــی نفــت و گاز افزایــش
یابــد کــه بــا فــرض عــدم تغییــر محســوس در تقاضــای جهانــی انــرژی،
میتوانــد منجــر بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت شــود .لــذا ایــن مســئله
بــا توجــه وابســتگی کشــورمان بــه درآمدهــای نفتــی درخــور توجــه و
برنامهریــزی دقیــق اســت .امــا از آنجاييکــه ایــن موضــوع یــک پدیــده
فناورانــه بــه شــمار میآیــد ،مقابلــه بــا آن از طریــق ابــزار تکنولــوژی
میســر خواهــد بــود .توســعه و ارتقــای تکنولــوژی تولیــد نفــت و گاز
متعــارف و کاهــش هزینههــای عملیاتــی ،تســهیل ســرمایهگذاری در
صنعــت نفــت ،توســعه صنایــع تکمیلــی نفــت و گاز و تولیــد کاالهــای
بــا ارزش افــزوده بیشــتر و اجتنــاب از خامفروشــی از جملــه راههــای
مقاومســازی صنعــت نفــت و اقتصــاد در مقابــل بحــران کاهــش
قیمتهــای جهانــی بهشــمار مــیرود.
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 ، Shale Oil-1نفت شیل اصطالحی کلی برای آن

دسته از سنگهای رسوبی دانهریز است که به اندازه کافی

9- Energy Independce and Security Act
of 2007
 -10کوآدریلیون معادل عدد  10به توان  15است.
11 - Conventional Reservior
12- Unonventional Reservior
13- Permeability

 -23تولیـد نفـت لیبـی به دنبـال آشـوبها و درگیریهای

گفتنی است در دوران باستان از «نفت شیل» نیز همانند

اولیـه دهـه  1970برمیگـردد .در آن زمـان ،سـازمان

کـردن عرضـه جهانـی نفـت ،یکـی از دالیـل افزایـش

برداشت از این منابع به شکلی است که نیاز به هزینهها و

حمایـت کشـورهای غربی از اسـرائیل در جنـگ با اعراب،

مواد آلی غنی (کروژن) در آنها وجود داشته باشد .نفت

شیل خاک آهکداری است که شامل ترکیباتی مانند

کروژن است .کروژن درون «نفت شیل» در طی فرآیند
موسوم به گرما کافت ( )Proylisبه نفت تبدیل میشود.

 -14ممنوعیـت صـادرات نفتخـام بـه تحریـم سـالهای

داخلـی بـا کاهـش روبهرو شـد که همین مسـأله بـا محدود

زغال سنگ به طور مستقیم استفاده میشده است .امروزه

کشـورهای صادرکننـده نفتـی عـرب ( )OAPECبهدلیل

قیمـت جهانـی نفـت طـی دوره طالیـی مـورد نیـاز بـرای

سرمایهگذاریهای زیادی دارد.
2- Energy Information Administration
)(EIA
)3 - International Energy Agency (IEA
)4- British Petroleum (BP

 -5از منظـر مصرفکننـدگان انـرژی ،امنیـت انـرژی بـه
مفهـوم اطمینـان از دسترسـی آسـان بـه منابـع نفـت و گاز،

ایجـاد ثبـات در مناطـق صادرکننـده نفـت ،انتقـال بـدون

ریسـک بـه بازارهای هدف و قیمتهای مناسـب اسـت ،به

طـوری کـه در درازمـدت نگرانی برای تأمیـن انرژی مورد

نیـاز در شـرایط بحرانـی وجـود نداشـته باشـد (واعظـی،

محمـود.)1389 ،

 - 6الزم بـه ذکـر اسـت کـه منطقـه آمریکای شـمالی و به

طـور خـاص ایاالت متحـده نیـز در سـال  2015دارای تراز
منفـی در نفـت بـوده اسـت ،امـا پیشبینـی میشـود در افق

 2035دارای تـراز مثبـت در تولیـد و مصـرف نفت باشـد.
7- Energy Sector's Shifting Balance of
Power; Financial Times; March 2007.
8- National Energy Policy Development
)Group (NEPDG

صـادرات نفـت بـه کانـادا ،ژاپن ،هلنـد ،انگلیـس و آمریکا
را تحریـم کردنـد .کنگـره آمریکا در مقابـل این تحوالت،

قانونـی را بـه تصویـب رسـاند کـه تولیدکننـدگان نفـت
در آمریـکا را از صـادرات محـروم میسـاخت و آنهـا را

ملـزم میکـرد نفـت خـود را تنها بـه پاالیشـگاههای داخلی
بفروشـند .امـا بـا عملیاتـی شـدن صنعـت نفـت شـیل در

آمریـکا در چنـد سـال اخیـر و افزایـش تولیـد نفـت در این
کشـور ،فشـارهایی از سـوی تولیدکننـدگان عمـده نفـت

شـیل بـرای لغو ممنوعیت صـادرات نفت از ایـاالت متحده

آمریـکا بـه دولـت ایـن کشـور وارد شـده و بـه دلیـل منافع
اسـتراتژیکی کـه توسـعه صنعت شـیل بـرای آمریـکا دارد،

خـود دولـت نیـز تمایل زیـادی برای لغـو ایـن ممنوعیت از

سـرمایهگذاری در منابـع هیدروکربـوری غیرمتعـارف

آمریـکا میباشـد.

 :Hydraulic Fracturing-24اکثر شیلهای موجود

(نفت و گاز شیل) نیازمند شکافتزنی هیدرولیکی بهمنظور
افزایش نرخ تولید هیدروکربن از سازند هستند .طی این

فرآیند سیاالت تحت فشار زیاد به چاه پمپ میشوند و
باعث ایجاد ترک و شکافت در سازند میشوند که مسیری
برای هدایت سیاالت سازند به چاه ایجاد میکنند.

 :Horizontal Drilling -25با توجه به ضخامت کم

مخازن گاز شیل برای استخراج هیدروکربن در نرخهای

باالتر ،استفاده از چاههای افقی به طور گسترده رواج یافته
است .اغلب تکنیک مورد استفاده در این نوع حفاری،
 Pad Drillingاست .در این روش حفاری ،چندین

خـود نشـان داده اسـت.
15- Corporate Average Fuel Economy
16- EIA

میگویند ،حفر میشوند .این روش راندمان عملیاتی تولید

 -17الزم به ذکر است که طی سالهای 2015و 2016

زمین را کاهش میدهد .طبق گزارش سال  2012شرکت

کاهش قیمت جهانی نفت با کاهش همراه بوده است ،اما

سوم زمان معمول کاهش میدهد.
26- Liquefied Natural Gas

میالدی ،بخشی از تولید نفت شیل ایاالت متحده به دلیل
همچنان حجم تولید از میادین شیل کام ً
ال قابل مالحظه است.
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18- Permian
19- Eagle Ford
20- Bakken
21- Marcellus
22- Haynesville

چاه افقی از یک نقطه روی سطح زمین که به آن «»Pad
گاز را بهبود بخشیده و هزینه زیربنایی و استفاده از سطح

شلمبرژر ،استفاده از این تکنیک زمان حفاری را تا یک

in The Age Of Unipolarity. David Held and Mathias Koenig – Archibugi (eds). American Power In The Twenty–First Century. Cambridge:
Polity, 2004, pp.83-113.
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