تحوالت روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر بازار نفت
حجت ربيعي پورسليمي* ،رضا شیرزادي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج

جمهـوری اسلامی ایـران و عربسـتان سـعودی دو بازیگـر محـوری در خاورمیانه محسـوب میشـوند
کـه نـوع رویکردهـای آنهـا در عرصـهي منطقـهای و کیفیـت مناسـبات آنهـا بـا یکدیگـر نهتنهـا تأثیر
مهمـی بـر منافـع دو کشـور دارد ،بلکـه بـر شـرایط ،روندهـا و ثبـات و امنیـت منطقـهای در خاورمیانه
نیـز تأثیرگـذار اسـت .در واقـع ،درصورتیکـه ایـن دو کشـور بتوانند روابـط و همکاریهـای خود را
گسـترش دهنـد و دیدگاههـا و سیاسـتهای خـود در سـطح منطقـه را بههـم نزدیـک کننـد ،عالوهبـر
تأمیـن بهتـر منافـع و امنیـت ملی خود ،خواهند توانسـت ثبـات و همکاریهای منطقـهای در خاورمیانه
را نیـز افزایـش دهند.
ارتبـاط کشـورها بـا محیـط بیرونـی از سـه زاویـه میتوانـد مـورد مطالعـه قـرار گیـرد« :روابـط
اختالفآمیـز» کـه در آن ،در برداشـتها و منافـع ،اختلاف وجـود دارد ،اما قابل حل اسـت« .روابط
تناقضآمیـز» 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 دیدگاههـای طرفیـن در تقابـل کامل قرار داشـته
و مسـائل ،ریشـهایتر از آن اسـت کـه بـا تضـارب آراء حـل شـود]1[.
حـوزهي خلیجفـارس بهعنـوان یکـی از مناطق مهم در زمینـه تولید و صدور نفتخام جهان محسـوب
میشـود و کشـورهای جمهوری اسلامی ایران و پادشـاهی عربستان سـعودی با برخورداری از ذخایر
عظیـم نفتـی خـود میتواننـد 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 میباشد.
بـر اسـاس يـك تقسـيمبندي ،بزرگتريـن بازيگـران بـازار نفـت را
میتـوان در چارچـوب بازيگـران دولتي ،فرادولتـي و فراملي از يكديگر
جـدا كـرد .در عرصـهي بازيگـران دولتـي ،آمريكا ،عربسـتان سـعودی،
روسـيه ،چيـن و اتحاديـه اروپـا (مجموعـهاي از دولتهـاي بـزرگ
مصرفكننـده) بهعنـوان بزرگتريـن بازيگـران بـازار نفـت محسـوب
میشـوند .در حـوزهي فرادولتـي نیز اوپـك و آژانـس بينالمللي انرژي،
تأثيرگذارتريـن بازيگـران عرصـه نفـت جهـان بـه حسـاب ميآينـد و
هريـك ،نمايندگي طيف بزرگـي از توليدكننـدگان و مصرفكنندگان
عمـدهي نفـت جهـان را بـر عهـده دارنـد .در عرصـهي فراملـي هـم
ميتـوان از شـركتهاي چندمليتـي نفتـي و بورسهـاي نفتـي بهعنـوان
بزرگتريـن بازيگـران بـازار نـام بـرد]2[.
بنابرایـن ،عربسـتان سـعودی یکـی از بازیگـران بـزرگ بـازار جهانـی
نفـت محسـوب میشـود .مهمتریـن مؤلفـه ژئوپولیتیـک ایـن کشـور در
اختیـار داشـتن  25درصـد از منابـع نفـت کل جهـان اسـت؛ بهگونـهاي
کـه عربسـتان میتوانـد روزانـه حداکثـر تـا  12/5میلیون بشـکه نفت هم
تولیـد کنـد و بـه ایـن وسـیله نقشـی تعیینکننـده در بـازار نفـت جهـان
ایفـا نمایـد .ایـن قـدرت تولیـد ،بـه این کشـور امـکان داده اسـت که در
قیمتگـذاري نفـت و بهطـور کلـی ،تولیـد ،توزیع و مصـرف آن ،نقش
*
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واژگان کلیدی:

ت امنیتــی ،تولیــد نفت،
ت سیاســی ،رقابـ 
رقابـ 
بهــای نفــت ،هژمونــي منطقــهاي ،ايــران،
عربســتان

خاصـی را ایفـا کنـد و همچنانکـه اشـاره شـد ،از آنجاييکـه «کشـش
قیمتـی تقاضـای نفـت» بسـیار پاییـن اسـت ،حساسـیت کمـی نسـبت بـه
تغییـرات قیمـت از سـمت تقاضاکننـدگان وجـود دارد .بنابرايـن ،بـا
اندکـی افزایـش عرضـه نفـت در بـازار ،ایـن امـکان وجـود دارد کـه
قیمـت آن بهشـدت کاهـش یابـد .عربسـتان سـعودي نیـز با توجـه به این
ویژگـی بـازار نفـت با اسـتفاده از اهرم میـزان تولید و ظرفیـت مازاد 2/5
میلیـون بشـکهای کـه در اختیـار دارد ،میتوانـد بهـای جهانـی نفـت را
دچـار نوسـان کاهشـی یـا افزایشـی کند.
 -1مروري بر پیشینهي نوسان بهای نفت

نفـت کاالیی راهبردی محسـوب میشـود و در نتیجـهي تغییرات قیمت،
عرضـه و تقاضـای این کاال بـرای مصرفکننـدگان و تولیدکنندگان آن
اهمیـت دارد« .حساسـیت شـدید قیمت نفت نسـبت به عرضـه و تقاضای
مـورد انتظـار» همـواره علـت اصلـی نوسـانهای قیمـت نفتخـام بـوده
اسـت .همیـن امر ،دلیـلِ ایجاد سـازمانی متشـکل از تولیدکننـدگان مهم
نفتخـام بـه نـام اوپـک در سـال  1960شـد .دهـهي اول عمـر اوپـک با
نقـش کمرنـگ ایـن سـازمان در مدیریـت بـازار جهانـی نفـت همـراه با
انحصـار شـرکتهای بـزرگ نفتی گذشـت]3[.
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کشـورهای عضـو سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت (اوپـک) در
پایـان دهـه  1960و اوایـل دهـه  1970بـا داشـتن نزديـك بـه  74درصـد
از ذخایـر نفـت جهـان ،در حـدود سـه درصـد از مصـرف نفـت را بـه
خـود اختصـاص داده بودنـد در حالیکـه کشـورهای آمریـکا و آسـیا
بـا مصـرف نزدیـک بـه  80درصـد نفتخـام فقـط  20درصـد از ذخایـر
نفتخـام را در اختیـار داشـتند .بنابرایـن ،نگرانـی مصرفکننـدگان
بـزرگ در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی در مـورد امنیـت عرضـه منطقی
بود]4[.
عربسـتان در سـالهای « 1982-1985نقـش تنظیمکنندگـی» را ایفـا
میکـرد و تولیـد خـود را زیـر ظرفیت واقعـي تولیدش نگهميداشـت تا
اوپـک بتوانـد قیمـت خود را حفظ کنـد .اما این دوره ،زمـان پرهزینهای
بـرای عربسـتان بـود و از  1985بـه بعـد ،بهعلـت نیازهـای کوتاهمـدت
مالـی ،از ایـن نقـش دسـت برداشـت .طـی نیمـه اول دهـه  1980کـه
عربسـتان نقـش «تولیدکننـده تنظیمگر» را ايفا مينمـود ،در کنار کاهش
قیمـت ،سـهم تولیـد ايـن كشـور 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 بهدنبـال داشـت.
بنابرایـن ،عربسـتان در سـال  1985از ایـن نقـش کنـاره گرفـت .بـا ایـن
وجـود ،عربسـتان سـعودی بهعلـت حجـم ذخایـر بـاال و ظرفیـت جـذب
درآمـدی محـدود ،میتوانـد بـر روی بـازار نفـت تأثیرگـذار باشـد؛
بهعبارتـی ،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 اجلاس دوحـهی قطـر در سـال  ،1976فقـدان
مشـارکت میـان عربسـتان و امـارات بـا دیگـر اعضـای اوپـک موجـب
دو قیمتـی گردیـدن نفـت شـد .همچنین ،در دهـه  1980تمایل عربسـتان
بـرای اعلام قیمتهـای پاییـن و همسـویی ایـن هـدف بـا سیاسـتهای
آمریـکا موجـب کاهـش قیمت نفـت گردیـده ،درحاليكه ایـن تصمیم
بهرغـم تصمیمهـای دیگـر اعضـا نظیـر لیبـی بـود.
عالوهبـر آن ،کشـورهایی کـه بیشـت ِر ذخایـر نفـت را در اختیـار داشـتند
(اوپـک) کشـورهای توسـعه نیافتـهای بـا سـاختارهای ناپایـدار اقتصادی
محسـوب میشـدند و بـا توجه به هزینـه پایین تولید نفت در کشـورهای
عضـو اوپـک ،بـرای پیگیـری سیاسـت تنوعبخشـی بـه عرضـه یعنـی
توسـعه فعالیتهـای اکتشـاف در سـایر نقـاط و رشـد و توسـعه میادیـن
بـرای پوشـش دادن تقاضـا ،بایـد قیمتهـا افزایش مییافت تـا حدی که
تولیـد در کشـورهای تولیدکننـده غیـر اوپک سـودآور شـود.
نکتـه دیگـر آنکـه ،بـدون افزایـش قیمـت نفتخـام ،رشـد انرژیهـای
جایگزیـن بـرای نفت بـا قیمتهای سـال  1969-1970یعنـی  1/80دالر
در هـر بشـکه ،به کنـدی صورت میگرفـت ،از ایـنرو ،از دیگر دالیلی
کـه افزایـش قیمـت نفتخـام را ضـروری میسـاخت ،اقتصـادی شـدن
رشـد انرژیهـای جایگزیـن بـود .از سـویی ،سـرمایهگذاری و تلاش
در راسـتای بـاال بـردن کارایـی در تولیـد (ماننـد پاییـن آوردن هزینـه
تولیـد در میادیـن پرهزینـه) و سـرمایهگذاری در تحقیـق و توسـعه بـرای

گسـترش میادیـن و اکتشـافات جدید در راسـتای تنوع بخشـی به عرضه
و وابسـته نبـودن بـه اوپـک بهویژه به خلیجفـارس ،موجب رشـد فناوري
در کشـورهای مصرفکننـده مهـمشـد كـه ایـن امـر اشـتغال را در ایـن
کشـورها بـاال میبـرد و در نهایـت ،تقویتکننـده رشـد اقتصـادی در
ایـن کشـورها بـود و از سـوی دیگـر ،بـا رشـد فنـاوري در زمینههایـی
نظیـر حفـاری ،اکتشـاف و تولیـد ،کشـورهای تولیدکننـده بهعلـت
توسـعهنیافتگی ،واردکننـده ایـن فنـاوري میشـدند.
نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بـا وجـود ذخایـر عظیـم نفـت در
خلیـج فـارس (خاورمیانـه) ،سـهم ایـن منطقـه در تولیـد جهانـی نفـت از
 47درصـد در سـال  1975بـه نحـو چشـمگیری کاهش یافـت و به 26/7
درصـد در سـال  1990و بـه  30درصـد در سـال  2000رسـید .بنابرایـن،
میتـوان گفـت سیاسـت تنوعبخشـی بـه منابـع عرضـه و کوشـش در
راسـتای کاهـش یا نبو ِد وابسـتگی کشـورهای صنعتی پیشـرفته به عرضه
نفتخـام از خلیـج فـارس تـا حـد زیـادی ثمربخـش بـوده اسـت .البتـه
ایـن امـر تـا اواسـط دهـه  1990مؤثـر بـود ولـی پـس از آن ،بهویـژه در
سـالهای اخیـر بهعلـت رشـد اقتصـادی کشـورهای آسـیایی و افزایـش
تقاضـای نفـت از سـوی ایـن کشـورها ،تـا حـد زیـادی از تأثیر سیاسـت
تنوعبخشـی بـه عرضـه کاسـته شـده اسـت.
تجربـه بـازار نفـت بیـن سـالهای  1976تـا  2000نشـان داده اسـت کـه
اگـر عربسـتان بتوانـد در مواقـع لـزوم ،تولیـد نفـت خـود را بـه انـدازه
کافـی افزایـش دهـد میتوانـد از افزایـش سـریع و شـدید قیمـت نفـت
در کوتاهمـدت جلوگیـری کنـد .در سـال  ،1989ظرفیـت تولیـد روزانه
نفـت عربسـتان  7/5میلیـون بشـکه بود .ایـن ظرفیت به  8/5میلیون بشـکه
در سـال  ،1991بـه  9/6میلیـون بشـکه در سـال  10 ،1993میلیـون بشـکه
در سـال 1995و  10/5میلیون بشـکه در سـال  1999رسـید .ظرفیت تولید
مـازاد نفـت عربسـتان در طـول جنـگ اول خلیـج فـارس  0/5میلیـون
بشـکه در روز در سـال  1991بـود کـه تـا پایـان دهـه  1990بـه  2میلیـون
 1میزان تقریبی ظرفیت افزایش تولید اعضای اوپک[]6

کشور

عربستان
ایران

ظرفیت اضافه تولید (هزار بشکه)

2500
760

*

عراق

350

لیبی

280

ونزوئال

150

* ظرفیت افزایش تولید ایران مربوط به سال  2015است و بهدنبال انعقاد برجام،
حدود  540هزار بشکه به تولید ایران افزوده شد.
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بشـکه و در حـال حاضـر همچنـان که در جدول 1-مشـاهده میشـود به
 2/5میلیـون بشـکه افزایـش یافته اسـت]5[.
بنابرایـن ،آنچه از طرف خریداران نفت و نیز عربسـتان سـعودی بهعنوان
نقـش مطلـوب ریـاض در بازار نفت قلمداد میشـود ،اجـرای نقش یک
«وزنـه تعـادل» در کوتاهمـدت و بلندمـدت اسـت که در شـرایط کاهش
تولیـد نفـت و یـا افزایش پیشبینی نشـده تقاضـای آن ،قیمـت را در بازه
موردنظـر 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 موردنظـر تنظیـم میکنـد و
گاهـی ،راهبـرد شمشـیر را در پیـش گرفتـه و بـرای مقابله با کشـورهای
مخالـف ،از نفـت بهعنـوان «سلاح اقتصـادی» اسـتفاده کـرده اسـت.
ایـن کشـور گاهـی نیـز برای فریـب بـازار ،از اطالعـات و آمـار غیرقابل
اعتمـاد بهـره بـرده اسـت .آمـار و اطالعـات بـر بـازار تأثیر میگـذارد و
بـازار نفـت نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت .بازرگانـان ،سـرمایهگذاران
و سـفتهبازان همـه از نزدیـک آمارهایـی را کـه از سـوی مراجع مختلف
ماننـد آژانـس بینالمللـی انرژی ،شـرکت بینالمللی بیکر هیـوز آمریکا،
اوپـک و سـازمان همکاریهـای اقتصـادی و توسـعه اعلام میشـود،
دنبـال میکننـد.
در ادامـه ،مهمتریـن عوامـل مؤثـر در نوسـان تولیـد و بهـای نفـت مـورد
بررسـی قـرار میگیـرد.
 -2عوامل فنی و جغرافیایی مؤثر در نوسان تولید و بهای نفت

تاكنـون چنيـن تصـور ميشـد كـه كشـورهاي واقـع در منطقـه بيضـي
انـرژي ]7[ 1در دهههـاي آتي همچنان قدرت بالمنـازع بازار جهاني نفت
باقـي خواهنـد ماند و ائتلاف و همگرايي آنها بهعنـوان توليدكنندگان و
صادركننـدگان عمـده و انحصـاري نفـت ميتوانـد سـاز و كار حاكم بر
بـازار جهانـي نفـت را تعييـن كنـد .اما بهنظر ميرسـد چشـمانداز توسـعه
«منابـع نامتعـارف نفتـي» و ورود برخـي از كشـورهاي مصرفكننـده
نظيـر آمريـكا ،چيـن ،كانـادا و برزيـل بـه جرگـهي بازيگـران كليـدي
بـازار جهانـي نفتخام ،زمينهسـاز ايجـاد الگـوى نويني در بـازار جهاني
و ژئوپلیتيـك نفـت بـوده و در حـال متزلـزل كـردن موقعيـت بازيگـران
سـنتي است.
اگرچـــه افزايـــش قابلتوجـــه توليـــد از محـــل منابـــع نامتعـــارف
نف ــت ،حداق ــل در آين ــده نزدي ــك محق ــق نخواه ــد ش ــد ،ام ــا آغ ــاز
ايـــن رونـــد بهخـــودي خـــود تأثيـــر قابلتوجهـــي در تغييـــر موازنـــه
انـــرژي جهـــان ،شـــكلگيري قلمروهـــاي ژئواســـتراتژيك جديـــد،
بُـــروز تأثيـــرات قابلتوجـــه در ژئوپلیتيـــك انـــرژي و تغييـــر قواعـــد
بـــازي خواهـــد داشـــت.
بــر اســاس پيشبینيهــاي انجــام شــده ،بــا در نظــر گرفتــن ذخايــر
متعــارف نفتــي در ابتــداي قــرن بيســت و يكــم کــه میــزان آن در
جــدول 2 -قابــل مشــاهده اســت ،انتظــار ميرفــت ذخايــر نفتــي
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حــدود  40كشــور از توليدكننــدگان فعلــي نظيــر آمريــكا ،مكزيــك،
آذربايجــان ،نــروژ ،روســيه ،برزيــل و چيــن تــا ســال  2030ميــادي
خاتمــه يابــد[ ]8و در پــي آن ،نگرانيهــاي جــدي در زمينــه تأميــن
امنيــت انــرژي ايــن كشــورها بهوجــود آيــد .امــا بــا كشــف منابــع
نامتعــارف نفتــي و ســرمايهگذاري گســترده بــراي ارتقــاي فناوريهــای
توليــد از ايــن منابــع ،بهلحــاظ فنــي حجــم ذخايــر نفتــي قابــل برداشــت
افزايــش قابلتوجهــي يافــت و بهدنبــال افزايــش قيمــت نفتخــام
طــي ســالهای اخيــر ،اجــرای ايــن پروژههــا از توجيــه اقتصــادي نيــز
برخــوردار شــد .ايــن رونــد كــه يكــي از پديدههــاي نوظهــور جهانــي
در حــوزه انــرژي بهشــمار مــيرود ،نخســت از منطقــه آمريــكاي
شــمالي آغــاز شــد و توســط صاحبنظــران صنعــت نفــت و ژئوپلیتيــك
انــرژي« ،انقــاب نفــت نامتعــارف »2ناميــده شــد]9[.
بـر اسـاس آخريـن بررسـيهاي زمينشناسـي نفـت ،درحاليكـه عمـده
«منابـع متعـارف نفـت» در منطقـه خاورميانـه ،آمريـكاي التين و آسـياي
ميانـه واقـع شـده اسـت امـا اغلـب «منابـع نامتعـارف نفـت» در آمريكاي
شـمالي ،آمريـكاي التيـن و تـا حـدودي در مركـز و شـرق آسـيا قـرار
دارد .بـر اسـاس آمارهـاي موجـود ،تاكنـون حـدود  40درصـد ذخايـر
متعـارف نفـت جهـان ،مـورد بهرهبـرداري قـرار گرفتـه اسـت .ميـزان
ذخايـر متعـارف باقيمانـده حـدود  1650ميليـارد بشـكه میباشـد كه 48
درصـد آن در منطقـه خاورميانه میباشـد .آمريكاي جنوبـي و آمريكاي
التيـن ،آمريـكاي شـمالي ،اروپـا و آسـيا ،آفريقـا و آسيا-اقیانوسـیه نيـز
بهترتيـب بـا  8 ،8/5 ،13 ،19و  2/5درصـد ذخايـر متعـارف جهـان در
جايگاههـاى بعـدى قـرار دارنـد.
امـا بـا در نظـر گرفتـن منابـع نامتعـارف ،ترتيـب و آرايش مناطـق دارنده
ذخايـر نفـت جهـان تغييـر خواهـد كـرد؛ بهطوريكـه از مجمـوع 5400
میليـارد بشـكه ذخايـر نفتـي جهـان ،منطقـه آمريكاي شـمالي بـا بيش از
 2100ميليـارد بشـكه ( 40درصـد) در رتبـه نخسـت جهـان قـرار خواهد
گرفـت و خاورميانـه ( 21درصـد) ،اروپـاي شـرقي و اوراسـيا (19
درصـد) ،آمريـكاي التيـن و آمريـكاي جنوبـي ( 12درصـد) ،آفريقـا
( 3/6درصـد) ،آسيا-اقیانوسـیه ( 2/6درصـد) ،و اروپـاي غربـي (1/8
درصـد) در رتبههـای بعـدی قـرار دارنـد]11[.
صاحبنظـران بـر ايـن باورنـد كـه در صـورت ادامـهي رونـد
سـرمايهگذاري در زمينـه توسـعه و بهرهبـرداري از منابـع نامتعـارف،
حـوزهي «آمريـكاي شـمالي» كـه در حـال حاضـر از حيـث توليـد نيـز
در مقايسـه بـا سـاير مناطـق پيشـگام اسـت ،به قطـب آينـدهي توليد نفت
جهـان يـا «خاورميانـه جديـد» 3تبديـل خواهـد شـد]12[.
اهميــت تغييــر موازنــه بــازار نفت جهــان در نتيجــه همســويي و همگرايي
احتمالــي كشــورهاي بلــوك غــرب وقتــي دو چنــدان ميشــود كــه بــه
انحصــار فعلــى «دانــش فنــي» جهــت توســعه و بهرهبــرداري از منابــع
نامتعــارف نفتــي توســط شــركتهاي آمريكايــي توجــه ويــژهاي داشــته
باشــيم .بنابرايــن ،توســعه منابــع نفتــي نامتعــارف در حــوزه آتالنتيــك و
كشــورهاي همســو بــا ايــاالت متحــده بــا آهنــگ ســريعتري بــه اجــرا در
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خواهــد آمــد و كشــورهايي نظيــر اســتراليا ،كانــادا و عربســتان ســعودي
كــه همســويي بيشــتري بــا مواضــع آمريــكا دارنــد ،در مقايســه بــا
روســيه ،چيــن و ســاير كشــورهاي مســتقل راه آســانتري بــراي توســعه
و بهرهبــرداري منابــع نامتعــارف نفتــي خــود در پيــش خواهنــد داشــت.
نخسـتين نشـانههاي انقلاب منابـع نفتـي نامتعـارف را ميتـوان رشـد
توليـد نفتخـام آمريـكا از سـال  2008دانسـت كه بـا جبران افـت توليد
نفتخـام ايـن كشـور ،توانسـته اسـت توليـد نفتخـام آمريـكا را دوباره
به سـطح  8ميليون بشـكه در روز در سـال  2011و همتراز با سـطح توليد
ايـن كشـور در سـال  1998رسـانده و رتبـه سـوم توليـد نفتخـام جهـان
را (بعـد از عربسـتان و روسـيه) كسـب كنـد .ايـن رويـداد كـه نتيجـهي
برنامهريـزي بلندمـدت و سـالها تلاش در زمينـه سـرمايهگذاري
و توسـعه فنـاوري در زمينـه اكتشـاف ،توسـعه و بهرهبـرداري از منابـع
نامتعـارف نفتـي اسـت ،كاهـش حجـم واردات نفتخـام و كاهـش
وابسـتگي بـه واردات از  60بـه  45درصـد را بـراي ايـن كشـور بههمـراه
داشـته و اميدهـاي تـازهاي در خصـوص تأميـن امنيـت انـرژي بـراي
بسـياري از كشـورهاي مصرفكننـده و دارندهي ذخايـر نامتعارف نفتي
بهوجـود آورده اسـت.
بـر اسـاس برآوردهـاي آژانـس بینالمللی انـرژی ،ميزان توليـد نفتخام
آمريـكا در سـال  2020بهطـور موقـت از روسـيه پيشـي گرفتـه و ايـن
كشـور بـا توليـد بيـش از  10ميليـون بشـكه در روز پـس از عربسـتان
در رتبـه دوم توليـد نفـت جهـان قـرار خواهـد گرفـت كـه نيمـي از ايـن
رقـم سـهم توليـد منابـع نامتعـارف اسـت .البتـه در افـق  2035بهدليـل
 2میزان ذخایر اثبات شده نفت جهان (میلیون بشکه)[]10

سال  2011ميالدي

سال  2015ميالدي

کشور/منطقه

عربستان

265405

266455

آمریکا

26544

36385

خاورمیانه

797155

848208

ایران

154580

158400

عراق

141350

142503

روسیه

77403

80000

ونزوئال

297571

300878

امارات متحده

97800

97800

ذخایر کل جهان

1465813

1492677

اوپک

1200979

1211432

درصد سهم اوپک
از جهان

81/9

81/2

افـت تدريجـي توليـد نفـت متعـارف و نامتعـارف ،مجمـوع توليـد نفت
ايـن كشـور بـه حـدود  8ميليـون بشـكه در روز تنـزل خواهـد يافـت كه
همچنـان نيمـي از اين رقم سـهم توليد منابـع نامتعارف خواهـد بود]13[.
بـر اسـاس بررسـيهاي انجـام شـده ،توسـعه منابـع نامتعـارف نفـت
ميتوانـد افزايـش  10ميليـون بشـكهاي توليـد روزانه نفتخـام جهان در
افـق  2035را در پـي داشـته باشـد كـه  3ميليـون بشـكه از آن مربـوط بـه
كشـورهاي اوپـك و مابقـى سـهم كشـورهاي غيـر اوپـك خواهـد بود.
چيــن بهعنــوان بزرگتريــن مصرفكننــده نفتخــام جهــان در افــق
 2035بخشــي از تقاضــاي خــود را بــا رشــد توليــد نفــت متعــارف و
نامتعــارف جبــران ميكنــد امــا همچنــان ،ميــزان وابســتگي ايــن كشــور
بــه نفتخــام وارداتــي زيــاد بــوده و از  52بــه  81درصــد افزايــش
خواهــد يافــت .تنهــا در ايــاالت متحــده بهدليــل اتخــاذ سياســتهای
مديريــت تقاضــا از يكســو و افزايــش توليــد نفــت بــا محوريــت منابــع
نامتعــارف از ســوى ديگــر ،كاهــش قابلتوجــه وابســتگي بــه واردات
نفتخــام مشــاهده ميشــود .مهمتريــن تأثيــر توســعه منابــع نامتعــارف
نفتــي ،كاهــش وابســتگي ايــن كشــور بــه نفتخــام وارداتــي از 45
درصــد در ســال  2010بــه  27درصــد در ســال  2035اســت.
نكتـه بسـيار مهـم اينكـه راهبـرد ايـاالت متحـده در بلندمـدت ،كاهـش
تدريجـي واردات نفـت از خاورميانـه اسـت بهطوريكـه حجـم واردات
نفتخـام آمريـكا از خاورميانـه از  2/5ميليـون بشـكه در روز در سـال
 2000بـه  1/8میلیـون بشـکه در روز در سـال  2011كاهـش يافتـه و بـا
اسـتمرار ايـن اسـتراتژي ،حجـم واردات در افـق  2035بـه حـدود 150
هـزار بشـكه در روز خواهـد رسـيد .در حالـي كـه ايـن روند بـراي چين
و هنـد برعكـس بـوده و وابسـتگي ايـن دو كشـور بـه نفتخـام منطقـه
خاورميانـه بـه سـرعت در حـال افزايـش اسـت.
بـر اسـاس پيشبينيهـاي انجـام شـده 90 ،درصـد صـادرات نفتخـام
منطقـه خاورميانـه بـه مقصـد منطقـه آسيا-اقیانوسـیه صـورت ميگيـرد.
اسـتراتژي آمريكا در اين زمينه كاهش سـهم خاورميانه از سـبد واردات
نفـت خـود ،تلاش بـراي توسـعه حداكثـري منابـع نامتعـارف بـه منظور
تأميـن امنيـت عرضـه نفتخـام بـراي همپيمانـان ژئواسـتراتژيك آن
کشـور يعنـي اتحاديه اروپـا و قدرتهـاي اقتصادي متمايل به واشـنگتن
نظيـر ژاپـن ،كـره جنوبـي و هنـد و همچنيـن تلاش براي حفـظ هژموني
خـود در سـايه رهبري اجمـاع فراآتالنتيـك ،ضمن كاهش وابسـتگي به
واردات نفت اسـت.
 -3عوامل اقتصادی مؤثر در نوسان قیمت نفت

بــازار جهانــی نفــت قبــل از ســال  2008همــواره بــا روندهــای صعــودی
قیمتهــای نفــت مواجــه بــود ،بهعنــوان مثــال ،قیمــت نفــت وســت
تگــزاس اینترمدییــت ( )WTIآمریــکا از حــدود  26دالر در هــر بشــکه
بــا افزایــش  3/8برابــری بــه  99/7دالر در هــر بشــکه در ســال 2008
افزایــش یافــت .امــا بــا وقــوع «بحــران مالــی» در ایــن ســال ،قیمتهــای
جهانــی نفــت نیــز بــا کاهــش شــدید مواجــه شــد بهطوریکــه قیمــت
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نفــت وســت تگــزاس در ســال  2009بــه  46/7دالر در هــر بشــکه
کاهــش پیــدا کــرد (حــدود  40درصــد کاهــش نســبت بــه ســال
 .)2008پــس از آن ،قیمتهــای مذکــور تــا ســال  2013دوبــاره رونــد
صعــودی بهخــود گرفــت .امــا از اواســط ســال  2014و آغــاز ســال
 2015روندهــای قیمتــی مجــدد معکــوس شــد .رکوردهــای ثبــت شــده
ســطوح قیمتــی جدیــد در یــک دهــه گذشــته بیســابقه میباشــند
بهگون ـهای کــه قیمــت نفــت وس ـتتگزاس در برخــی از روزهــای دو
مــاه ابتــدای ســال  2016بــه زیــر  30دالر در هــر بشــکه نیــز رســیده
اســت .رونــد مشــابهی را در زمینــه قیمــت ســبد نفتــی اوپــک و نفــت
برنــت دریــای شــمال طــی همیــن مــدت میتــوان مالحظــه کــرد[.]14
مهمتریـن دالیـل کاهش قیمتهـای جهانی نفت ،گذشـته از تحلیلهای
مرتبـط بـا مسـائل سیاسـی را میتـوان در دو بُعـد عرضـه و تقاضـای این
کاالی اقتصـادی طـی سـالهای اخیـر جسـتجو کـرد .بدیهـی اسـت بـا
پیشـی گرفتـن عرضـه هـر کاالی اقتصـادی بـر تقاضـای آن در بـازار و
ایجـاد مـازاد عرضـه ،میتـوان 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 میشـود.
 -4نفت و رقابت ایران و عربستان

همچنانکه اشـاره شـد ،نفت مدتهای طوالنی اسـت کـه باعث اهمیت
عربسـتان سـعودی در سـطح منطقه و همچنین در سـطح بینالمللی شـده
اسـت[ .]15نفـت  22درصد از صادرات عربسـتان و بخـش عمده درآمد
دولـت را تشـکیل ميدهـد .بهعلاوه ،صنعـت نفـت حـدود  42درصـد
تولیـد ناخالـص داخلـي عربسـتان را تشـکیل داده و درآمـد سـرانه ايـن
كشـور (تخمیـن سـال  )2015بـا حـدود  53142دالر بـر اسـاس «برابري
قـدرت خريـد» ،دوازدهمین در دنیاسـت.
متوسـط تولیـد روزانه نفـت ایران ،عربسـتان و مجموع کشـورهای عضو
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اوپـک نشـان میدهد که عربسـتان بهتنهایـی بیش از  30درصـد از تولید
اوپـک را در اختیـار دارد امـا سـهم ایران از تولید اوپـک در اکتبر 2016
تنهـا نزدیـک بـه  11درصـد میباشـد .عالوه بـرآن ،بـا توجه بـه ظرفیت
مـازاد تولیـد  2/5میلیون بشـکهای عربسـتان سـعودی که امکان رسـاندن
میـزان تولیـد آن کشـور در مقاطعی بـه بیش از  12/5میلیون بشـکه را نیز
فراهـم میکنـد ،اهمیـت آن کشـور در اوپـک و نقـش تعیینکننـده آن
در میـزان تولیـد و بهـای جهانـی نفت را مشـخص مینماید.
همچنیـن آمـار میزان تولیـد نفت در برخی کشـورها و منطقـه خاورمیانه
در جـدول 3-نشـان میدهـد کـه عربسـتان از سـال  2011بهتدریـج بـر
میـزان تولیـد نفـت خود افزوده اسـت و در مقابـل ،ایران بهدلیـل افزایش
تحریمهـای بینالمللـی ،ناچـار تولیـد خود طـی این سـالها را بهصورت
تدریجـی کاهش داد.
 -5پیامدهای سیاست کاهش بهای نفت برای عربستان

ِ
هـدف سیاسـت نفتـی عربسـتان ،اقتصـاد ایـران
همچنانکـه اشـاره شـد،
و روسـیه بـود ،امـا بهنظـر میرسـد کـه ایـن دو کشـور بـهمراتـب کمتـر
از خـو ِد عربسـتان آسـیب دیدنـد .اقتصـاد ایـران بهخاطـر تحریمهـای
هسـتهای ،بـه کمبـود ِن درآمـ ِد نفتـی عـادت کـرده بـود .همچنیـن پـس
از انعقـاد توافـق برجـام ،مبالغـی از پولهـای بلوکـهشـده وارد اقتصـاد
ایـرانشـد و بـا رفع تدریجـی موانع تجارت با سـایر کشـورها ،صادرات
نفـت ایـران افزایـش یافـت و اقتصـاد ایـرانتوانسـت در سـایر زمینههای
غیرنفتـی (صنعـت ،توریسـم ،ترانزیـت و )...نیـز توسـعه یابـد.
از سـوی دیگـر ،انـرژی ،حـدود نیمـی از درآمـد دولت فدرال روسـیه و
 18درصـد تولیـد ناخالـص داخلی ( )GDPآن کشـور اسـت درحالیکه
 80درصـد بودجـهی عربسـتان از انـرژی تأمیـن میشـود و  45درصـد
تولیـد ناخالـص داخلـی آن کشـور متکـی بـه ایـن بخش اسـت .عالوهبر
آن ،ارزش روبـل روسـیه نسـبت بـه دالر شـناور میباشـد کـه ایـن امـر،
گزینههـای زیـادی بـرای دولـت روسـیه فراهم میکنـد ،اما در عربسـتان

میزان تولید نفت در کشورها و مناطق عمده در سالهای  2011تا ( 2015هزار بشکه در روز) []16

ردیف

کشور/منطقه

2011

2012

2013

2014

2015

1

عربستان

9311

9763

9637

9712/7

10192/6

2

ایران

3576

3739/8

3575/3

3117/1

3151/6

3

خاورمیانه

23004/8

24106/5

23845/3

23510/9

24494/9

4

روسیه

9787/4

9953/3

10047/3

10087/5

10111/7

5

آمریکا

5637/4

6475/8

7454

8707/6

9430/8

6

اوپک

30915/4

33188/1

32330/9

31380/2

32315/2
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قیمـت دالر ثابـت اسـت کـه بـار سـنگینی بـر دوش دولت میگـذارد.
همچنیـن ایـران و روسـیه از لحاظ سیاسـی با ثباتتر از عربسـتان هسـتند
و بـرای تأمیـن امنیـت بـه منابـع خارجـی متکـی نيسـتند ،اما عربسـتان در
طول هشـتاد سـال گذشـته همیشـه امنیت خود را برونسـپاری کرده که
بالطبـع بسـیار هزینهبَر میباشـد.
در مجمـوع ،کاهـش قیمـت نفـت در سـال  2015حـدود  300میلیـارد
دالر بـه کشـورهای جنـوب خلیـج فـارس زیـان وارد کـرد[ .]17امروزه
بیشـترین هشـدارها و مقـاالت در مـورد اوضـاع اقتصـادی رو به وخامت
عربسـتان منتشـر میشـود امـا در مـورد وخامـت وضعیـت اقتصـادی
ایـران و روسـیه چنین هشـداری مطـرح نمیشـود .برای نمونـه ،صندوق
بینالمللـی پـول در گزارشـی هشـدار داد کـه اگـر هزینههـای دولـت
عربسـتان مهـار نشـود ،ایـن کشـور تـا سـال  2020ورشکسـته میشـود.
در ایـن گـزارش اشـاره میشـود کـه عربسـتان در سـال  2014حـدود
 3/4درصـد کسـری بودجـه داشـته امـا در سـال  ،2015کسـری بودجـه
عربسـتان بـه  21/6درصـد (حـدود  100میلیـارد دالر) رسـیده اسـت.
افزايش قابلتوجه قيمت نفت از  30دالر به ازاي هر بشكه در سال 2003
به نقطه اوج پايدار در حدود  100دالر در بازهي زماني  2011تا 2013
و پيش از كاهش مجدد آن در سال  2014باعث شد كه توليد ناخالص
داخلي عربستان در يك دهه دو برابر شود و اقتصاد آن کشور از جايگاه
بيست و هفتم جهاني در سال  2003به جايگاه نوزدهم اقتصاد دنيا در
سال  2014ارتقا یابد .توليد ناخالص داخلي اسمي اين كشور حدود 750
ميليارد دالر است كه نسبت به شاخص مشابه براي سوئيس و سوئد باالتر
است .بهعالوه ،اين قابليت وجود دارد كه تا سال  2030در صورت مهار
مشکالت اقتصادی و جذب سرمایهگذاری از منابع گوناگون داخلی و
خارجی ،توليد ناخالص داخلي عربستان دو برابر شود و  800ميليارد دالر
ديگر به رقم فعلي اضافه گردد 4 .تريليون دالر سرمايهگذاري كه عمدتاً
توسط بخش خصوصي مستقر در عربستان سعودي و يا شركتهاي
بينالمللي تأمين ميشود ،ميتواند اقتصاد بدون نفت آن کشور را تقویت
کند .همچنين ،حكومت عربستان با ايجاد  6ميليون شغل ،ميتواند خيل
جمعيت جوان جوياي كار اين كشور را بهطور كامل جذب كند[.]18
 -6عربستان و داليل توافق بر سر كاهش توليد

قیمـت نفـت هرچنـد بـا کمـک سیاسـت نفتـی عربسـتان و تحـت تأثیـر
رقابـت منطقـهای آن کشـور بـا جمهـوری اسلامی ایـران (بـه مـوازات
تأثیـر عوامـل اقتصـادی و فنـی کـه در بخشهـای 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 سـادهای نبـوده
و عربسـتان بـه تنهایـی نمیتوانسـت زمینـه تقویـت بهـای نفـت را فراهم
کنـد .عربسـتان اگـر بـرای خاتمه سیاسـت کاسـتن از قیمت نفـت ،تولید
خـود را کاهـش مـیداد ،بـه احتمـال زیاد فقط سـهم خـود را از بـازار از
دسـت داده و شـاهد کاهـش مضاعـف درآمـد خـود میشـد.
ایـن وضعیـت در نهایت موجبات همراهی و هماهنگی عربسـتان با سـایر

کشـورهای مهـم تولیدکننـده عضـو و غیـر عضـو اوپـک را فراهـم کرد
و در یکصـد و هفتـاد و یکمیـن نشسـت سـازمان اوپـک بـرای نخسـتین
بـار از سـال  ٢٠٠٨میلادی ،اعضـای ایـن سـازمان بـر سـر کاهـش تولید
نفتخـام خـود بـه اجماع رسـیدند .در این اجلاس که در آذر ماه سـال
 1395هجـری شمسـی برگـزار شـد ،کشـورهای عضـو اوپـک توافـق
کردنـد بـه مـدت  ٦مـاه از اول سـال  ٢٠١٧میلادی روزانـه یـک میلیون
و  ٢٠٠هـزار بشـکه از تولیـد خـود بکاهنـد و مجمـوع تولید اوپـک را به
 ٣٢میلیـون و  ٥٠٠هـزار بشـکه در روز محـدود کننـد .اجـرای این توافق
منـوط بـه همـکاری کشـورهای غیرعضـو اوپـک و کاسـتن روزانه ٦٠٠
هزار بشـکه نفت از تولیدشـان شـده اسـت.
ایـن امـر در صـورت اجرایـی شـدن تـا حـد زیـادی تعـادل بـازار نفت و
منطقـی شـدن قیمتهـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت .اعلام 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» میتواند ایـن افزایش قیمـت را به ثبات
برسـاند .هرچنـد ممکـن اسـت افزایـش قیمـت نفـت سـبب تولید بیشـتر
تولیدکنندههـای 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 میرسـد.
نکتـه قابلتوجـه ایـن توافـق ،کاهـش محسـوس سـقف تولیـد نفـت
عربسـتان بـا وجود افزایـش تولید ایران اسـت؛ در واقع ،نیمـی از کاهش
واقعـی تولیـد توافـق شـده بـه عهدهي عربسـتان اسـت کـه تولیـد روزانه
خـود را  ۴۸۶هـزار بشـکه کاهـش میدهد و پس از آن ،عـراق با کاهش
 ۲۱۰هـزار بشـکهای تولید خـود موافقت کرده اسـت .متحدان عربسـتان
در حاشـیه خلیجفـارس نیـز بخـش اعظـم باقیمانـده کاهـش تولیـد را
عهـدهدار خواهنـد بود.
اعضـای اوپـک درحالـی بـرای کاهـش مجمـوع تولیـد خـود بـه اجماع
رسـیدند کـه در ایـن میـان سـهم هـر کشـور بهطور 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 شدهاند ،اما موضوعی
درباره افزایش تولیدشان مطرح نشده است .سایر کشورها نیز همگی
عهدهدار بخشی از کاهش تولید نفت اوپک خواهند بود .مدت توافق
نشست  ١٧١اوپک  ٦ماه خواهد بود و با در نظر گرفتن شرایط و دورنمای
بازارهای جهانی نفتخام برای  ٦ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
بــر ایــن اســاس ،تولیــد نفــت عربســتان بــه نزدیکــی ســطح تولیــد آن
کشــور در آغــاز ســال  2016یعنــی قبــل از افزایــش تولیــد در فصــل
تابســتان خواهــد رســید؛ امــا گفتــه میشــود مهمتریــن عاملــی کــه
ســبب شــد ریــاض ایــن توافــق را بپذیــرد ،فشــارهای اقتصــادی بــوده
کــه طــی چنــد ســال اخیــر متحمــل شــده و ســبب بــروز بدهیهــای
ســنگین داخلــی و خارجــی شــده اســت.
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بهطـور 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 رقابتهـای منطقـهای 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 بهطوريكـه مجموع
بدهیهـای داخلـی و بینالمللـی این کشـور را در سـال  2016میالدی به
 53/36میلیـارد دالر رسـانید.
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در منطقـه بهرهبـرداری کنـد امـا همچنانکـه در ایـن مقالـه به مشـکالت
اقتصـادی عربسـتان بـه اجمـال اشـاره شـد ،ریـاض حتـی بیـش از ایـران
و روسـیه از ایـن سیاسـت خـود زیـان دیـد و بـا توجـه بـه موافقـت ایـن
کشـور بـا کاهـش تولیـد نفـت در اجلاس اخیر اوپـک ،بهنظر میرسـد
در نهایـت ،از ادامـه ایـن سیاسـت دسـت کـم در میانمـدت صرفنظـر
کرده اسـت.
بنابرایــن ،توافــق اوپــک و بهدنبــال آن ،افزایــش بهــای نفــت تــا
حــدودی میتوانــد از فشــار اقتصــادی وارد آمــده بــر ریــاض بکاهــد
امــا حتــی اگــر تولیدکننــدگان نفــت بــه میــزان تولیــد خــود طبــق توافــق
حاصــل شــده بــه شــکل صادقانــه پایبنــد بماننــد ،افزایــش قیمــت نفــت
زمانبــر خواهــد بــود و بهنظــر نمیرســد میــزان ایــن افزایــش بــه ســطح
قیمتهــای قبلــی نفــت یعنــی بــاالی  100دالر در هــر بشــکه برســد.
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