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تحوالت روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر بازار نفت

حجت ربیعي پورسلیمي*، رضا شیرزادي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج  

جمهـوری اسـالمی ایـران و عربسـتان سـعودی دو بازیگـر محـوری در خاورمیانه محسـوب می شـوند 
کـه نـوع رویکردهـای آنهـا در عرصـه ي منطقـه ای و کیفیـت مناسـبات آنهـا بـا یکدیگـر نه تنهـا تأثیر 
مهمـی بـر منافـع دو کشـور دارد، بلکـه بـر شـرایط، روندهـا و ثبـات و امنیـت منطقـه ای در خاورمیانه 
نیـز تأثیرگـذار اسـت. در واقـع، درصورتی کـه ایـن دو کشـور بتوانند روابـط و همکاری هـای خود را 
گسـترش دهنـد و دیدگاه هـا و سیاسـت های خـود در سـطح منطقـه را به هـم نزدیـک کننـد، عالوه بـر 
تأمیـن بهتـر منافـع و امنیـت ملی خود، خواهند توانسـت ثبـات و همکاری های منطقـه ای در خاورمیانه 

را نیـز افزایـش دهند.
»روابـط  گیـرد:  قـرار  مطالعـه  مـورد  می توانـد  زاویـه  سـه  از  بیرونـی  محیـط  بـا  کشـورها  ارتبـاط 
اختالف آمیـز« کـه در آن، در برداشـت ها و منافـع، اختـالف وجـود دارد، اما قابل حل اسـت. »روابط 
تناقض آمیـز« کـه بـا ناسـازگاری بنیادیـن همراه اسـت و به راحتی قابل حل نیسـت و به گذشـت زمان 
نیـاز دارد و »روابـط تضادآمیـز« کـه در آن، منافـع و دیدگاه هـای طرفیـن در تقابـل کامل قرار داشـته 

و مسـائل، ریشـه ای تر از آن اسـت کـه بـا تضـارب آراء حـل شـود.  ]1[    
 حـوزه ي خلیج فـارس به عنـوان یکـی از مناطق مهم در زمینـه تولید و صدور نفت خام جهان محسـوب 
می شـود و کشـورهای جمهوری اسـالمی ایران و پادشـاهی عربستان سـعودی با برخورداری از ذخایر 
عظیـم نفتـی خـود می تواننـد در ایـن زمینه نقـش مهمی ایفـاء نمایند. عربسـتان با در اختیار داشـتن 52 
درصـد از ذخایـر شـناخته شـده نفـت در جهان، صاحب رتبـه اول و ایران نیـز در این زمینـه حائز رتبه 

سـوم جهانی می باشد. 

را  نفـت  بـازار  بازیگـران  بزرگ تریـن  تقسـیم بندي،  یـک  اسـاس  بـر 
می تـوان در چارچـوب بازیگـران دولتي، فرادولتـي و فراملي از یکدیگر 
جـدا کـرد. در عرصـه ي بازیگـران دولتـي، آمریکا، عربسـتان سـعودی، 
بـزرگ  دولت هـاي  از  )مجموعـه اي  اروپـا  اتحادیـه  و  چیـن  روسـیه، 
مصرف کننـده( به عنـوان بزرگ تریـن بازیگـران بـازار نفـت محسـوب 
می شـوند. در حـوزه ي فرادولتـي نیز اوپـک و آژانـس بین المللي انرژي، 
بـه  حسـاب مي آینـد و  بازیگـران عرصـه نفـت جهـان  تأثیرگذارتریـن 
هریـک، نمایندگي طیف بزرگـي از تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان 
هـم  فراملـي  عرصـه ي  در  دارنـد.  عهـده  بـر  را  جهـان  نفـت  عمـده ي 
مي تـوان از شـرکت هاي چندملیتـي نفتـي و بورس هـاي نفتـي به عنـوان 

بزرگ تریـن بازیگـران بـازار نـام بـرد.]2[     
بـازار جهانـی  بـزرگ  بازیگـران  از  بنابرایـن، عربسـتان سـعودی یکـی 
نفـت محسـوب می شـود. مهم تریـن مؤلفـه ژئوپولیتیـک ایـن کشـور در 
اختیـار داشـتن 25 درصـد از منابـع نفـت کل جهـان اسـت؛ به گونـه اي 
کـه عربسـتان می توانـد روزانـه حداکثـر تـا 12/5 میلیون بشـکه نفت هم 
تولیـد کنـد و بـه ایـن وسـیله نقشـی تعیین کننـده در بـازار نفـت جهـان 
ایفـا نمایـد. ایـن قـدرت تولیـد، بـه این کشـور امـکان داده اسـت که در 
قیمت گـذاري نفـت و به طـور کلـی، تولیـد، توزیع و مصـرف آن، نقش 

خاصـی را ایفـا کنـد و همچنان کـه اشـاره شـد، از آنجایي کـه »کشـش 
قیمتـی تقاضـای نفـت« بسـیار پاییـن اسـت، حساسـیت کمـی نسـبت بـه 
بـا  بنابرایـن،  دارد.  وجـود  تقاضاکننـدگان  سـمت  از  قیمـت  تغییـرات 
اندکـی افزایـش عرضـه نفـت در بـازار، ایـن امـکان وجـود دارد کـه 
قیمـت آن به شـدت کاهـش یابـد. عربسـتان سـعودي نیـز با توجـه به این 
ویژگـی بـازار نفـت  با اسـتفاده از اهرم میـزان تولید و ظرفیـت مازاد 2/5 
میلیـون بشـکه ای کـه در اختیـار دارد، می توانـد بهـای جهانـی نفـت را 

دچـار نوسـان کاهشـی یـا افزایشـی کند.

1- مروري بر پیشینه ي نوسان بهای نفت
نفـت کاالیی راهبردی محسـوب می شـود و در نتیجـه ي تغییرات قیمت، 
عرضـه و تقاضـای این کاال بـرای مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان آن 
اهمیـت دارد. »حساسـیت شـدید قیمت نفت نسـبت به عرضـه و تقاضای 
مـورد انتظـار« همـواره علـت اصلـی نوسـان های قیمـت نفت خـام بـوده 
اسـت. همیـن امر، دلیـِل ایجاد سـازمانی متشـکل از تولیدکننـدگان مهم 
نفت خـام بـه نـام اوپـک در سـال 1960 شـد. دهـه ي اول عمـر اوپـک با 
نقـش کم رنـگ ایـن سـازمان در مدیریـت بـازار جهانـی نفـت همـراه با 

انحصـار شـرکت های بـزرگ نفتی گذشـت.]3[     
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کشـورهای عضـو سـازمان کشـورهای صادر کننـده نفـت )اوپـک( در 
پایـان دهـه 1960 و اوایـل دهـه 1970 بـا داشـتن نزدیـک بـه 74 درصـد 
از ذخایـر نفـت جهـان، در حـدود سـه درصـد از مصـرف نفـت را بـه 
خـود اختصـاص داده بودنـد در حالی کـه کشـورهای آمریـکا و آسـیا 
بـا مصـرف نزدیـک بـه 80 درصـد نفت خـام فقـط 20 درصـد از ذخایـر 
مصرف کننـدگان  نگرانـی  بنابرایـن،  داشـتند.  اختیـار  در  را  نفت خـام 
بـزرگ در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی در مـورد امنیـت عرضـه منطقی 

]4 بود.]
ایفـا  را  تنظیم کنندگـی«  »نقـش   1982-1985 سـال های  در  عربسـتان 
می کـرد و تولیـد خـود را زیـر ظرفیت واقعـي تولیدش نگه  مي داشـت تا 
اوپـک بتوانـد قیمـت خود را حفظ کنـد. اما این دوره، زمـان پرهزینه ای 
بـرای عربسـتان بـود و از 1985 بـه بعـد، به علـت نیازهـای کوتاه مـدت 
نیمـه اول دهـه 1980 کـه  ایـن نقـش دسـت برداشـت. طـی  از  مالـی، 
عربسـتان نقـش »تولیدکننـده تنظیم گر« را ایفا مي نمـود، در کنار کاهش 
قیمـت، سـهم تولیـد ایـن کشـور نیـز کاهش پیـدا کـرد. ایـن دو جریان، 
سـبب کاهش درآمد ارزی عربسـتان شـد کـه این کاهش، تحقـق نیافتن 
برخـی از اهـداف سیاسـی و اقتصـادی ایـن کشـور را به دنبـال داشـت. 
بنابرایـن، عربسـتان در سـال 1985 از ایـن نقـش کنـاره گرفـت. بـا ایـن 
وجـود، عربسـتان سـعودی به علـت حجـم ذخایـر بـاال و ظرفیـت جـذب 
باشـد؛  تأثیرگـذار  نفـت  بـازار  روی  بـر  می توانـد  محـدود،  درآمـدی 
به عبارتـی، اگـر قیمـت تعییـن شـده توسـط اوپـک بـا اهـداف عربسـتان 
یکـی نباشـد، ایـن کشـور قـدرت کافـی خواهـد داشـت کـه بـازار نفت 
را دو قیمتـی کنـد. در اجـالس دوحـه ی قطـر در سـال 1976، فقـدان 
مشـارکت میـان عربسـتان و امـارات بـا دیگـر اعضـای اوپـک موجـب 
دو قیمتـی گردیـدن نفـت شـد. همچنین، در دهـه 1980 تمایل عربسـتان 
بـرای اعـالم قیمت هـای پاییـن و همسـویی ایـن هـدف بـا سیاسـت های 
آمریـکا موجـب کاهـش قیمت نفـت گردیـده، درحالي که ایـن تصمیم 

به رغـم تصمیم هـای دیگـر اعضـا نظیـر لیبـی بـود.
عالوه بـر آن، کشـورهایی کـه بیشـتِر ذخایـر نفـت را در اختیـار داشـتند 
)اوپـک( کشـورهای توسـعه نیافتـه ای بـا سـاختارهای ناپایـدار اقتصادی 
محسـوب می شـدند و بـا توجه به هزینـه پایین تولید نفت در کشـورهای 
عضـو اوپـک، بـرای پی گیـری سیاسـت تنوع بخشـی بـه عرضـه یعنـی 
توسـعه فعالیت هـای اکتشـاف در سـایر نقـاط و رشـد و توسـعه میادیـن 
بـرای پوشـش دادن تقاضـا، بایـد قیمت هـا افزایش می یافت تـا حدی که 

تولیـد در کشـورهای تولیدکننـده غیـر اوپک سـودآور شـود. 
نکتـه دیگـر آنکـه، بـدون افزایـش قیمـت نفت خـام، رشـد انرژی هـای 
جایگزیـن بـرای نفت بـا قیمت های سـال 1970-1969 یعنـی 1/80 دالر 
در هـر بشـکه، به کنـدی صورت می گرفـت، از ایـن رو، از دیگر دالیلی 
کـه افزایـش قیمـت نفت خـام را ضـروری می سـاخت، اقتصـادی شـدن 
رشـد انرژی هـای جایگزیـن بـود. از سـویی، سـرمایه گذاری و تـالش 
در راسـتای بـاال بـردن کارایـی در تولیـد )ماننـد پاییـن آوردن هزینـه 
تولیـد در میادیـن پرهزینـه( و سـرمایه گذاری در تحقیـق و توسـعه بـرای 

گسـترش میادیـن و اکتشـافات جدید در راسـتای تنوع بخشـی به عرضه 
و وابسـته نبـودن بـه اوپـک به ویژه به خلیج فـارس، موجب رشـد فناوري 
در کشـورهای مصرف کننـده مهـم  شـد کـه ایـن امـر اشـتغال را در ایـن 
کشـورها بـاال می بـرد و در نهایـت، تقویت کننـده رشـد اقتصـادی در 
ایـن کشـورها بـود و از سـوی دیگـر، بـا رشـد فنـاوري در زمینه هایـی 
به علـت  تولیدکننـده  کشـورهای  تولیـد،  و  اکتشـاف  حفـاری،  نظیـر 

توسـعه  نیافتگی، وارد کننـده ایـن فنـاوري می شـدند.
در  نفـت  عظیـم  ذخایـر  وجـود  بـا  کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابـل  نکتـه 
خلیـج  فـارس )خاورمیانـه(، سـهم ایـن منطقـه در تولیـد جهانـی نفـت از 
47 درصـد در سـال 1975 بـه نحـو چشـمگیری کاهش یافـت و به 26/7 
درصـد در سـال 1990 و بـه 30 درصـد در سـال 2000 رسـید. بنابرایـن، 
منابـع عرضـه و کوشـش در  بـه  تنوع بخشـی  می تـوان گفـت سیاسـت 
راسـتای کاهـش یا نبوِد وابسـتگی کشـورهای صنعتی پیشـرفته به عرضه 
نفت خـام از خلیـج فـارس تـا حـد زیـادی ثمربخـش بـوده اسـت. البتـه 
ایـن امـر تـا اواسـط دهـه 1990 مؤثـر بـود ولـی پـس از آن، به ویـژه در 
سـال های اخیـر به علـت رشـد اقتصـادی کشـورهای آسـیایی و افزایـش 
تقاضـای نفـت از سـوی ایـن کشـورها، تـا حـد زیـادی از تأثیر سیاسـت 

تنوع بخشـی بـه عرضـه کاسـته شـده اسـت.
تجربـه بـازار نفـت بیـن سـال های 1976 تـا 2000 نشـان داده اسـت کـه 
اگـر عربسـتان بتوانـد در مواقـع لـزوم، تولیـد نفـت خـود را بـه انـدازه 
کافـی افزایـش دهـد می توانـد از افزایـش سـریع و شـدید قیمـت نفـت 
در کوتاه مـدت جلوگیـری کنـد. در سـال 1989، ظرفیـت تولیـد روزانه 
نفـت عربسـتان 7/5 میلیـون بشـکه بود. ایـن ظرفیت به 8/5 میلیون بشـکه 
در سـال 1991، بـه 9/6 میلیـون بشـکه در سـال 1993، 10 میلیـون بشـکه 
در سـال 1995و 10/5 میلیون بشـکه در سـال 1999 رسـید. ظرفیت تولید 
مـازاد نفـت عربسـتان در طـول جنـگ اول خلیـج فـارس 0/5 میلیـون 
بشـکه در روز در سـال 1991 بـود کـه تـا پایـان دهـه 1990 بـه 2 میلیـون 

ظرفیت اضافه تولید )هزار بشکه(كشور

2500عربستان

760 *ایران

350عراق

280لیبی

150ونزوئال

میزان تقریبی ظرفیت افزایش تولید اعضای اوپك]6[1

* ظرفیت افزایش تولید ایران مربوط به سال 2015 است و به دنبال انعقاد برجام، 
حدود 540 هزار بشکه به تولید ایران افزوده شد.
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بشـکه و در حـال حاضـر همچنـان که در جدول-1 مشـاهده می شـود به 
2/5 میلیـون بشـکه افزایـش یافته اسـت.]5[

بنابرایـن، آنچه از طرف خریداران نفت و نیز عربسـتان سـعودی به عنوان 
نقـش مطلـوب ریـاض در بازار نفت قلمداد می شـود، اجـرای نقش یک 
»وزنـه تعـادل« در کوتاه مـدت و بلند مـدت اسـت که در شـرایط کاهش 
تولیـد نفـت و یـا افزایش پیش بینی نشـده تقاضـای آن، قیمـت را در بازه 

مورد نظـر مهـار کند.
عربسـتان گاه بـرای تثبیـت بـازار، نقـش تولیدکننـده پُرنوسـانی را بـازی 
کـرده اسـت کـه بـا اتـکا بـه ظرفیـت بـاالی تولیـد خـود، بـا کـم و زیاد 
کـردن حجـم عرضـه، قیمـت را در سـطح مورد نظـر تنظیـم می کنـد و 
گاهـی، راهبـرد شمشـیر را در پیـش گرفتـه و بـرای مقابله با کشـورهای 
اسـت.  اسـتفاده کـرده  اقتصـادی«  »سـالح  به عنـوان  نفـت  از  مخالـف، 
ایـن کشـور گاهـی نیـز برای فریـب بـازار، از اطالعـات و آمـار غیرقابل 
اعتمـاد بهـره بـرده اسـت. آمـار و اطالعـات بـر بـازار تأثیر می گـذارد و 
بـازار نفـت نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت. بازرگانـان، سـرمایه  گذاران 
و سـفته بازان همـه از نزدیـک آمارهایـی را کـه از سـوی مراجع مختلف 
ماننـد آژانـس بین المللـی انرژی، شـرکت بین المللی بیکر هیـوز آمریکا، 
اقتصـادی و توسـعه اعـالم می شـود،  اوپـک و سـازمان همکاری هـای 

دنبـال می کننـد.
در ادامـه، مهم تریـن عوامـل مؤثـر در نوسـان تولیـد و بهـای نفـت مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد.

2- عوامل فنی و جغرافیایی مؤثر در نوسان تولید و بهای نفت
تاکنـون چنیـن تصـور مي شـد کـه کشـورهاي واقـع در منطقـه بیضـي 
انـرژي1 ]7[ در دهه هـاي آتي همچنان قدرت بالمنـازع بازار جهاني نفت 
باقـي خواهنـد ماند و ائتـالف و همگرایي آنها به عنـوان تولیدکنندگان و 
صادرکننـدگان عمـده و انحصـاري نفـت مي توانـد سـاز و کار حاکم بر 
بـازار جهانـي نفـت را تعییـن کنـد. اما به نظر مي رسـد چشـم انداز توسـعه 
از کشـورهاي مصرف کننـده  برخـي  و ورود  نفتـي«  نامتعـارف  »منابـع 
نظیـر آمریـکا، چیـن، کانـادا و برزیـل بـه جرگـه ي بازیگـران کلیـدي 
بـازار جهانـي نفت خام، زمینه سـاز ایجـاد الگـوی نویني در بـازار جهاني 
و ژئوپلیتیـک نفـت بـوده و در حـال متزلـزل کـردن موقعیـت بازیگـران 

سـنتي است.
اگر چـــه افزایـــش قابل توجـــه تولیـــد از محـــل منابـــع نامتعـــارف 
ـــاز  ـــا آغ ـــد، ام ـــد ش ـــق نخواه ـــک محق ـــده نزدی ـــل در آین ـــت، حداق نف
ــه  ــر موازنـ ــر قابل توجهـــي در تغییـ ایـــن رونـــد به خـــودي خـــود تأثیـ
ــد،  ــتراتژیک جدیـ ــاي ژئواسـ ــکل گیري قلمروهـ ــان، شـ ــرژي جهـ انـ
ــروز تأثیـــرات قابل توجـــه در ژئوپلیتیـــک انـــرژي و تغییـــر قواعـــد  بُـ

بـــازي خواهـــد داشـــت.
بــر اســاس پیش بیني هــاي انجــام شــده، بــا در نظــر گرفتــن ذخایــر 
متعــارف نفتــي در ابتــداي قــرن بیســت و یکــم کــه میــزان آن در 
نفتــي  ذخایــر  مي رفــت  انتظــار  اســت،  مشــاهده  قابــل  جــدول- 2 

ــک،  ــکا، مکزی ــر آمری ــي نظی ــدگان فعل حــدود 40 کشــور از تولیدکنن
ــالدي  ــال 2030 می ــا س ــن ت ــل و چی ــیه، برزی ــروژ، روس ــان، ن آذربایج
خاتمــه یابــد]8[ و در پــي آن، نگراني هــاي جــدي در زمینــه تأمیــن 
ــع  ــف مناب ــا کش ــا ب ــد. ام ــود آی ــورها به وج ــن کش ــرژي ای ــت ان امنی
نامتعــارف نفتــي و ســرمایه گذاري گســترده بــراي ارتقــاي فناوري هــای 
تولیــد از ایــن منابــع، به لحــاظ فنــي حجــم ذخایــر نفتــي قابــل برداشــت 
افزایــش قابل توجهــي یافــت و به دنبــال افزایــش قیمــت نفت خــام 
ــز  ــادي نی ــه اقتص ــا از توجی ــن پروژه ه ــرای ای ــر، اج ــال های اخی ــي س ط
ــد کــه یکــي از پدیده هــاي نوظهــور جهانــي  برخــوردار شــد. ایــن رون
در حــوزه انــرژي به شــمار مــي رود، نخســت از منطقــه آمریــکاي 
شــمالي آغــاز شــد و توســط صاحب نظــران صنعــت نفــت و ژئوپلیتیــک 

ــد.]9[  ــده ش ــارف2«  نامی ــت نامتع ــالب نف ــرژي، »انق ان
بـر اسـاس آخریـن بررسـي هاي زمین شناسـي نفـت، درحالي کـه عمـده 
»منابـع متعـارف نفـت« در منطقـه خاورمیانـه، آمریـکاي التین و آسـیاي 
میانـه واقـع شـده اسـت امـا اغلـب »منابـع نامتعـارف نفـت« در آمریکاي 
شـمالي، آمریـکاي التیـن و تـا حـدودي در مرکـز و شـرق آسـیا قـرار 
دارد. بـر اسـاس آمارهـاي موجـود، تاکنـون حـدود 40 درصـد ذخایـر 
میـزان  اسـت.  قـرار گرفتـه  بهره بـرداري  مـورد  نفـت جهـان،  متعـارف 
ذخایـر متعـارف باقیمانـده حـدود 1650 میلیـارد بشـکه می باشـد که 48 
درصـد آن در منطقـه خاورمیانه می باشـد. آمریکاي جنوبـي و آمریکاي 
التیـن، آمریـکاي شـمالي، اروپـا و آسـیا، آفریقـا و آسیا-اقیانوسـیه نیـز 
به ترتیـب بـا 19، 13، 8/5، 8 و 2/5 درصـد ذخایـر متعـارف جهـان در 

جایگاه هـای بعـدی قـرار دارنـد.
امـا بـا در نظـر گرفتـن منابـع نامتعـارف، ترتیـب و آرایش مناطـق دارنده 
ذخایـر نفـت جهـان تغییـر خواهـد کـرد؛ به طوري کـه از مجمـوع 5400 
میلیـارد بشـکه ذخایـر نفتـي جهـان، منطقـه آمریکاي شـمالي بـا بیش از 
2100 میلیـارد بشـکه )40 درصـد( در رتبـه نخسـت جهـان قـرار خواهد 
 19( اوراسـیا  و  شـرقي  اروپـاي  درصـد(،   21( خاورمیانـه  و  گرفـت 
درصـد(، آمریـکاي التیـن و آمریـکاي جنوبـي )12 درصـد(، آفریقـا 
 1/8( غربـي  اروپـاي  و  )2/6 درصـد(،  آسیا-اقیانوسـیه  )3/6 درصـد(، 

درصـد( در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد.]11[ 
رونـد  ادامـه ي  صـورت  در  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  صاحب نظـران 
نامتعـارف،  منابـع  از  بهره بـرداري  و  توسـعه  زمینـه  در  سـرمایه گذاري 
حـوزه ي »آمریـکاي شـمالي« کـه در حـال حاضـر از حیـث تولیـد نیـز 
در مقایسـه بـا سـایر مناطـق پیشـگام اسـت، به قطـب آینـده ي تولید نفت 

شـد.]12[  تبدیـل خواهـد  »خاورمیانـه جدیـد«3  یـا  جهـان 
اهمیــت تغییــر موازنــه بــازار نفت جهــان در نتیجــه همســویي و همگرایي 
احتمالــي کشــورهاي بلــوک غــرب وقتــي دو چنــدان مي شــود کــه بــه 
ــع  ــرداري از مناب ــعه و بهره ب ــت توس ــي« جه ــش فن ــی »دان ــار فعل انحص
نامتعــارف نفتــي توســط شــرکت هاي آمریکایــي توجــه ویــژه اي داشــته 
باشــیم. بنابرایــن، توســعه منابــع نفتــي نامتعــارف در حــوزه آتالنتیــک و 
کشــورهاي همســو بــا ایــاالت متحــده بــا آهنــگ ســریع تري بــه اجــرا در 
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خواهــد آمــد و کشــورهایي نظیــر اســترالیا، کانــادا و عربســتان ســعودي 
کــه همســویي بیشــتري بــا مواضــع آمریــکا دارنــد، در مقایســه بــا 
روســیه، چیــن و ســایر کشــورهاي مســتقل راه آســان تري بــراي توســعه 
و بهره بــرداري منابــع نامتعــارف نفتــي خــود در پیــش خواهنــد داشــت.
رشـد  مي تـوان  را  نامتعـارف  نفتـي  منابـع  انقـالب  نشـانه هاي  نخسـتین 
تولیـد نفت خـام آمریـکا از سـال 2008 دانسـت که بـا جبران افـت تولید 
نفت خـام ایـن کشـور، توانسـته اسـت تولیـد نفت خـام آمریـکا را دوباره 
به سـطح 8 میلیون بشـکه در روز در سـال 2011 و همتراز با سـطح تولید 
ایـن کشـور در سـال 1998 رسـانده و رتبـه سـوم تولیـد نفت خـام جهـان 
را )بعـد از عربسـتان و روسـیه( کسـب کنـد. ایـن رویـداد کـه نتیجـه ي 
سـرمایه گذاري  زمینـه  در  تـالش  سـال ها  و  بلندمـدت  برنامه ریـزي 
و توسـعه فنـاوري در زمینـه اکتشـاف، توسـعه و بهره بـرداري از منابـع 
کاهـش  و  نفت خـام  واردات  حجـم  کاهـش  اسـت،  نفتـي  نامتعـارف 
وابسـتگي بـه واردات از 60 بـه 45 درصـد را بـراي ایـن کشـور به همـراه 
بـراي  انـرژي  امنیـت  تأمیـن  در خصـوص  تـازه اي  امیدهـاي  و  داشـته 
بسـیاري از کشـورهاي مصرف کننـده و دارنده ي ذخایـر نامتعارف نفتي 

اسـت. به وجـود آورده 
بـر اسـاس برآوردهـاي آژانـس بین المللی انـرژی، میزان تولیـد نفت خام 
آمریـکا در سـال 2020 به طـور موقـت از روسـیه پیشـي گرفتـه و ایـن 
کشـور بـا تولیـد بیـش از 10 میلیـون بشـکه در روز پـس از عربسـتان 
در رتبـه دوم تولیـد نفـت جهـان قـرار خواهـد گرفـت کـه نیمـي از ایـن 
رقـم سـهم تولیـد منابـع نامتعـارف اسـت. البتـه در افـق 2035 به دلیـل 

افـت تدریجـي تولیـد نفـت متعـارف و نامتعـارف، مجمـوع تولیـد نفت 
ایـن کشـور بـه حـدود 8 میلیـون بشـکه در روز تنـزل خواهـد یافـت که 
همچنـان نیمـي از این رقم سـهم تولید منابـع نامتعارف خواهـد بود.]13[
نفـت  نامتعـارف  منابـع  توسـعه  شـده،  انجـام  بررسـي هاي  اسـاس  بـر 
مي توانـد افزایـش 10 میلیـون بشـکه اي تولیـد روزانه نفت خـام جهان در 
افـق 2035 را در پـي داشـته باشـد کـه 3 میلیـون بشـکه از آن مربـوط بـه 
کشـورهاي اوپـک و مابقـی سـهم کشـورهاي غیـر اوپـک خواهـد بود.

ــق  ــان در اف ــام جه ــده نفت خ ــن مصرف کنن ــوان بزرگ تری ــن به عن چی
ــارف و  ــت متع ــد نف ــد تولی ــا رش ــود را ب ــاي خ ــي از تقاض 2035 بخش
نامتعــارف جبــران مي کنــد امــا همچنــان، میــزان وابســتگي ایــن کشــور 
بــه نفت خــام وارداتــي زیــاد بــوده و از 52 بــه 81 درصــد افزایــش 
ــت های  ــاذ سیاس ــل اتخ ــده به دلی ــاالت متح ــا در ای ــت. تنه ــد یاف خواه
ــا محوریــت منابــع  مدیریــت تقاضــا از یکســو و افزایــش تولیــد نفــت ب
ــه واردات  ــتگي ب ــه وابس ــش قابل توج ــر، کاه ــوی دیگ ــارف از س نامتع
ــع نامتعــارف  ــر توســعه مناب ــن تأثی نفت خــام مشــاهده مي شــود. مهم تری
ــي از 45  ــام واردات ــه نفت خ ــور ب ــن کش ــتگي ای ــش وابس ــي، کاه نفت

ــه 27 درصــد در ســال 2035 اســت. درصــد در ســال 2010 ب
نکتـه بسـیار مهـم اینکـه راهبـرد ایـاالت متحـده در بلندمـدت، کاهـش 
تدریجـي واردات نفـت از خاورمیانـه اسـت به طوري کـه حجـم واردات 
نفت خـام آمریـکا از خاورمیانـه از 2/5 میلیـون بشـکه در روز در سـال 
2000 بـه 1/8 میلیـون بشـکه در روز در سـال 2011 کاهـش یافتـه و بـا 
اسـتمرار ایـن اسـتراتژي، حجـم واردات در افـق 2035 بـه حـدود 150 
هـزار بشـکه در روز خواهـد رسـید. در حالـي کـه ایـن روند بـراي چین 
و هنـد برعکـس بـوده و وابسـتگي ایـن دو کشـور بـه نفت خـام منطقـه 

خاورمیانـه بـه سـرعت در حـال افزایـش اسـت.
بـر اسـاس پیش بیني هـاي انجـام شـده، 90 درصـد صـادرات نفت خـام 
منطقـه خاورمیانـه بـه مقصـد منطقـه آسیا-اقیانوسـیه صـورت مي گیـرد. 
اسـتراتژي آمریکا در این زمینه کاهش سـهم خاورمیانه از سـبد واردات 
نفـت خـود، تـالش بـراي توسـعه حداکثـري منابـع نامتعـارف بـه منظور 
آن  ژئواسـتراتژیک  هم پیمانـان  بـراي  نفت خـام  عرضـه  امنیـت  تأمیـن 
کشـور یعنـي اتحادیه اروپـا و قدرت هـاي اقتصادي متمایل به واشـنگتن 
نظیـر ژاپـن، کـره جنوبـي و هنـد و همچنیـن تـالش براي حفـظ هژموني 
خـود در سـایه رهبري اجمـاع فراآتالنتیـک، ضمن کاهش وابسـتگي به 

واردات نفت اسـت.

3- عوامل اقتصادی مؤثر در نوسان قیمت نفت
بــازار جهانــی نفــت قبــل از ســال 2008 همــواره بــا روندهــای صعــودی 
ــت  ــت وس ــت نف ــال، قیم ــوان مث ــود، به عن ــه ب ــت مواج ــای نف قیمت ه
تگــزاس اینترمدییــت )WTI( آمریــکا از حــدود 26 دالر در هــر بشــکه 
ــال 2008  ــکه در س ــر بش ــه 99/7 دالر در ه ــری ب ــش 3/8 براب ــا افزای ب
افزایــش یافــت. امــا بــا وقــوع »بحــران مالــی« در ایــن ســال، قیمت هــای 
ــا کاهــش شــدید مواجــه شــد به طوری کــه قیمــت  ــز ب ــی نفــت نی جهان
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نفــت وســت تگــزاس در ســال 2009 بــه 46/7 دالر در هــر بشــکه 
کاهــش پیــدا کــرد )حــدود 40 درصــد کاهــش نســبت بــه ســال 
ــد  ــاره رون ــا ســال 2013 دوب 2008(. پــس از آن، قیمت هــای مذکــور ت
ــال  ــاز س ــال 2014 و آغ ــط س ــا از اواس ــت. ام ــود گرف ــودی به خ صع
2015 روندهــای قیمتــی مجــدد معکــوس شــد. رکوردهــای ثبــت شــده 
ســطوح قیمتــی جدیــد در یــک دهــه گذشــته بی ســابقه می باشــند 
ــه ای کــه قیمــت نفــت وســت تگزاس در برخــی از روزهــای دو  به گون
ــیده  ــز رس ــکه نی ــر بش ــر 30 دالر در ه ــه زی ــال 2016 ب ــدای س ــاه ابت م
ــی اوپــک و نفــت  ــه قیمــت ســبد نفت ــد مشــابهی را در زمین اســت. رون
برنــت دریــای شــمال طــی همیــن مــدت می تــوان مالحظــه کــرد]14[.
مهمتریـن دالیـل کاهش قیمت هـای جهانی نفت، گذشـته از تحلیل های 
مرتبـط بـا مسـائل سیاسـی را می تـوان در دو بُعـد عرضـه و تقاضـای این 
کاالی اقتصـادی طـی سـال های اخیـر جسـتجو کـرد. بدیهـی اسـت بـا 
پیشـی گرفتـن عرضـه هـر کاالی اقتصـادی بـر تقاضـای آن در بـازار و 
ایجـاد مـازاد عرضـه، می تـوان انتظـار کاهـش قیمـت را داشـت. میـزان 
کاهش قیمت بسـتگی به سـطح حساسـیت )کشـش( تقاضای آن کاال به 
تغییـرات قیمـت دارد. در ادامه، به بررسـی وضعیت بـازار جهانی نفت از 

ایـن دو منظـر پرداخته می شـود.

4- نفت و رقابت ایران و عربستان
همچنان که اشـاره شـد، نفت مدت های طوالنی اسـت کـه باعث اهمیت 
عربسـتان سـعودی در سـطح منطقه و همچنین در سـطح بین المللی شـده 
اسـت]15[. نفـت 22 درصد از صادرات عربسـتان و بخـش عمده درآمد 
دولـت را تشـکیل مي دهـد. به عـالوه، صنعـت نفـت حـدود 42 درصـد 
تولیـد ناخالـص داخلـي عربسـتان را تشـکیل داده و درآمـد سـرانه ایـن 
کشـور )تخمیـن سـال 2015( بـا حـدود 53142 دالر بـر اسـاس »برابري 

قـدرت خریـد«، دوازدهمین در دنیاسـت.
متوسـط تولیـد روزانه نفـت ایران، عربسـتان و مجموع کشـورهای عضو 

اوپـک نشـان می دهد که عربسـتان به تنهایـی بیش از 30 درصـد از تولید 
اوپـک را در اختیـار دارد امـا سـهم ایران از تولید اوپـک در اکتبر 2016 
تنهـا نزدیـک بـه 11 درصـد می باشـد. عالوه بـر آن، بـا توجه بـه ظرفیت 
مـازاد تولیـد 2/5 میلیون بشـکه ای عربسـتان سـعودی که امکان رسـاندن 
میـزان تولیـد آن کشـور در مقاطعی بـه بیش از 12/5 میلیون بشـکه را نیز 
فراهـم می کنـد، اهمیـت آن کشـور در اوپـک و نقـش تعیین کننـده آن 

در میـزان تولیـد و بهـای جهانـی نفت را مشـخص می نماید.
همچنیـن آمـار میزان تولیـد نفت در برخی کشـورها و منطقـه خاورمیانه 
در جـدول-3 نشـان می دهـد کـه عربسـتان از سـال 2011 به تدریـج بـر 
میـزان تولیـد نفـت خود افزوده اسـت و در مقابـل، ایران به دلیـل افزایش 
تحریم هـای بین المللـی، ناچـار تولیـد خود طـی این سـال ها را به صورت 

تدریجـی کاهش داد.

5- پیامدهای سیاست كاهش بهای نفت برای عربستان
همچنان کـه اشـاره شـد، هـدِف سیاسـت نفتـی عربسـتان، اقتصـاد ایـران 
و روسـیه بـود، امـا به نظـر می رسـد کـه ایـن دو کشـور بـه  مراتـب کمتـر 
به خاطـر تحریم هـای  ایـران  اقتصـاد  از خـوِد عربسـتان آسـیب دیدنـد. 
هسـته ای، بـه کم بـودِن درآمـِد نفتـی عـادت کـرده بـود. همچنیـن پـس 
از انعقـاد توافـق برجـام، مبالغـی از پول هـای بلوکـه  شـده وارد اقتصـاد 
ایـران  شـد و بـا رفع تدریجـی موانع تجارت با سـایر کشـورها، صادرات 
نفـت ایـران افزایـش یافـت و اقتصـاد ایـران  توانسـت در سـایر زمینه های 

غیرنفتـی )صنعـت، توریسـم، ترانزیـت و...( نیـز توسـعه یابـد. 
از سـوی دیگـر، انـرژی، حـدود نیمـی از درآمـد دولت فدرال روسـیه و 
18 درصـد تولیـد ناخالـص داخلی )GDP( آن کشـور اسـت در حالی که 
80 درصـد بودجـه ی عربسـتان از انـرژی تأمیـن می شـود و 45 درصـد 
تولیـد ناخالـص داخلـی آن کشـور متکـی بـه ایـن بخش اسـت. عالوه بر 
آن، ارزش روبـل روسـیه نسـبت بـه دالر شـناور می باشـد کـه ایـن امـر، 
گزینه هـای زیـادی بـرای دولـت روسـیه فراهم می کنـد، اما در عربسـتان 
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قیمـت دالر ثابـت اسـت کـه بـار سـنگینی بـر دوش دولت می گـذارد.
همچنیـن ایـران و روسـیه از لحاظ سیاسـی با ثبات تر از عربسـتان هسـتند 
و بـرای تأمیـن امنیـت بـه منابـع خارجـی متکـی نیسـتند، اما عربسـتان در 
طول هشـتاد سـال گذشـته همیشـه امنیت خود را برون سـپاری کرده که 

بالطبـع بسـیار هزینه بَر می باشـد.
در مجمـوع، کاهـش قیمـت نفـت در سـال 2015 حـدود 300 میلیـارد 
دالر بـه کشـورهای جنـوب خلیـج فـارس زیـان وارد کـرد]17[. امروزه 
بیشـترین هشـدارها و مقـاالت در مـورد اوضـاع اقتصـادی رو به وخامت 
اقتصـادی  وضعیـت  وخامـت  مـورد  در  امـا  می شـود  منتشـر  عربسـتان 
ایـران و روسـیه چنین هشـداری مطـرح نمی شـود. برای نمونـه، صندوق 
بین المللـی پـول در گزارشـی هشـدار داد کـه اگـر هزینه هـای دولـت 
عربسـتان مهـار نشـود، ایـن کشـور تـا سـال 2020 ورشکسـته می شـود. 
در ایـن گـزارش اشـاره می شـود کـه عربسـتان در سـال 2014 حـدود 
3/4 درصـد کسـری بودجـه داشـته امـا در سـال 2015، کسـری بودجـه 

عربسـتان بـه 21/6 درصـد )حـدود 100 میلیـارد دالر( رسـیده اسـت.
افزایش قابل توجه قیمت نفت از 30 دالر به ازاي هر بشکه در سال 2003 
به نقطه اوج پایدار در حدود 100 دالر در بازه ي زماني 2011 تا 2013 
و پیش از کاهش مجدد آن در سال 2014 باعث شد که تولید ناخالص 
داخلي عربستان در یک دهه دو برابر شود و اقتصاد آن کشور از جایگاه 
اقتصاد دنیا در  به جایگاه نوزدهم  بیست و هفتم جهاني در سال 2003 
سال 2014 ارتقا یابد. تولید ناخالص داخلي اسمي این کشور حدود 750 
میلیارد دالر است که نسبت به شاخص مشابه براي سوئیس و سوئد باالتر 
است. به عالوه، این قابلیت وجود دارد که تا سال 2030 در صورت مهار 
مشکالت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری از منابع گوناگون داخلی و 
خارجی، تولید ناخالص داخلي عربستان دو برابر شود و 800 میلیارد دالر 
دیگر به رقم فعلي اضافه گردد. 4 تریلیون دالر سرمایه گذاري که عمدتاً 
شرکت هاي  یا  و  سعودي  عربستان  در  مستقر  خصوصي  بخش  توسط 
بین المللي تأمین مي شود، مي تواند اقتصاد بدون نفت آن کشور را تقویت 
کند. همچنین، حکومت عربستان با ایجاد 6 میلیون شغل، مي تواند خیل 

جمعیت جوان جویاي کار این کشور را به طور کامل جذب کند]18[. 

6- عربستان و دالیل توافق بر سر كاهش تولید
قیمـت نفـت هرچنـد بـا کمـک سیاسـت نفتـی عربسـتان و تحـت تأثیـر 
رقابـت منطقـه ای آن کشـور بـا جمهـوری اسـالمی ایـران )بـه مـوازات 
تأثیـر عوامـل اقتصـادی و فنـی کـه در بخش هـای پیشـین بـه آن اشـاره 
شـد( سـقوط کـرد، امـا تغییـرات بـازار نفـت پـس از کاهـش بهـای آن 
بـه شـکلی بـود کـه بـاال بـردن مجـدد قیمـت نفـت کار سـاده ای نبـوده 
و عربسـتان بـه تنهایـی نمی توانسـت زمینـه تقویـت بهـای نفـت را فراهم 
کنـد. عربسـتان اگـر بـرای خاتمه سیاسـت کاسـتن از قیمت نفـت، تولید 
خـود را کاهـش مـی داد، بـه احتمـال زیاد فقط سـهم خـود را از بـازار از 

دسـت داده و شـاهد کاهـش مضاعـف درآمـد خـود می شـد. 
ایـن وضعیـت در نهایت موجبات همراهی و هماهنگی عربسـتان با سـایر 

کشـورهای مهـم تولید کننـده عضـو و غیـر عضـو اوپـک را فراهـم کرد 
و در یکصـد و هفتـاد و یکمیـن نشسـت سـازمان اوپـک بـرای نخسـتین 
بـار از سـال 2008 میـالدی، اعضـای ایـن سـازمان بـر سـر کاهـش تولید 
نفت خـام خـود بـه اجماع رسـیدند. در این اجـالس که در آذر ماه سـال 
1395 هجـری شمسـی برگـزار شـد، کشـورهای عضـو اوپـک توافـق 
کردنـد بـه مـدت 6 مـاه از اول سـال 2017 میـالدی روزانـه یـک میلیون 
و 200 هـزار بشـکه از تولیـد خـود بکاهنـد و مجمـوع تولید اوپـک را به 
32 میلیـون و 500 هـزار بشـکه در روز محـدود کننـد. اجـرای این توافق 
منـوط بـه همـکاری کشـورهای غیرعضـو اوپـک و کاسـتن روزانه 600 

هزار بشـکه نفت از تولیدشـان شـده اسـت. 
ایـن امـر در صـورت اجرایـی شـدن تـا حـد زیـادی تعـادل بـازار نفت و 
منطقـی شـدن قیمت هـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت. اعـالم ایـن توافـق 
باعـث صعـودی شـدن رونـد قیـت نفـت شـد و بهـای نفـت به بـاالی 50 
دالر در هـر بشـکه افزایـش یافـت. امـا تنهـا »اجـرای مفـاد توافق توسـط 
کشـورهای عضـو و غیـر عضـو« می تواند ایـن افزایش قیمـت را به ثبات 
برسـاند. هرچنـد ممکـن اسـت افزایـش قیمـت نفـت سـبب تولید بیشـتر 
تولید کننده هـای آمریکایـی شـود و دوبـاره قیمـت نفـت کاهـش یابـد، 
امـا از نظـر تحلیلگـران، قیمـت نفـت بـه تعـادل خواهـد رسـید و رونـد 
کاهشـی شـدیدی کـه طـی دو سـال گذشـته بـازار را مختـل کـرده بود، 

بـه پایـان می رسـد.
نفـت  تولیـد  سـقف  محسـوس  کاهـش  توافـق،  ایـن  قابل توجـه  نکتـه 
عربسـتان بـا وجود افزایـش تولید ایران اسـت؛ در واقع، نیمـی از کاهش 
واقعـی تولیـد توافـق شـده بـه عهده ي عربسـتان اسـت کـه تولیـد روزانه 
خـود را 486 هـزار بشـکه کاهـش می دهد و پس از آن، عـراق با کاهش 
210 هـزار بشـکه ای تولید خـود موافقت کرده اسـت. متحدان عربسـتان 
تولیـد را  باقیمانـده کاهـش  نیـز بخـش اعظـم  در حاشـیه خلیج فـارس 

عهـده دار خواهنـد بود. 
اعضـای اوپـک درحالـی بـرای کاهـش مجمـوع تولیـد خـود بـه اجماع 
رسـیدند کـه در ایـن میـان سـهم هـر کشـور به طور مجزا مشـخص شـده 
اسـت. ایـران تنهـا کشـوری اسـت کـه در جـدول مـورد تأییـد اوپـک 

اجـازه افزایـش تولیـد نفـت تـا نـود هـزار بشـکه در روز را دارد.
اندونزی، لیبی و نیجریه نیز از کاهش تولید معاف شده اند، اما موضوعی 
همگی  نیز  کشورها  سایر  است.  نشده  مطرح  تولیدشان  افزایش  درباره 
عهده دار بخشی از کاهش تولید نفت اوپک خواهند بود. مدت توافق 
نشست 171 اوپک 6 ماه خواهد بود و با در نظر گرفتن شرایط و دورنمای 

بازارهای جهانی نفت خام برای 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ــد آن  ــه نزدیکــی ســطح تولی ــد نفــت عربســتان ب ــن اســاس، تولی ــر ای ب
ــل  ــد در فص ــش تولی ــل از افزای ــی قب ــال 2016 یعن ــاز س ــور در آغ کش
ــه  ــی ک ــن عامل ــود مهم تری ــه می ش ــا گفت ــید؛ ام ــد رس ــتان خواه تابس
ــوده  ــرد، فشــارهای اقتصــادی ب ــق را بپذی ــن تواف ــاض ای ســبب شــد ری
ــای  ــروز بدهی ه ــبب ب ــده و س ــل ش ــر متحم ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ک

ــت. ــده اس ــی ش ــی و خارج ــنگین داخل س
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به طـور کلـی، در پـی کاهش قیمـت نفت، صدهـا میلیارد دالر خسـارت 
بـه کشـورهای عضـو اوپـک وارد شـد. بـا وجـود آنکـه هـدف اصلـی 
کمـک عربسـتان بـه کاهـش بهـای نفـت، اعمـال فشـار اقتصـادی بـر 
ایـران و روسـیه در جریـان رقابت هـای منطقـه ای بـود اما طـی این مدت 
تهـران و مسـکو بـه راه خـود ادامـه دادنـد و ایـن سیاسـت بیشـتر موجب 
آسـیب دیـدن اقتصـاد و بازار بورس عربسـتان شـد به طوري کـه مجموع 
بدهی هـای داخلـی و بین المللـی این کشـور را در سـال 2016 میالدی به 

53/36 میلیـارد دالر رسـانید.

نتیجه گیري
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