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مریم پاشنگ
چکیده
بازارهای جهانی نفت شاهد تغییرات عمیقی است که پیشتر تجربه نشدد نمدیتداا آ را صدراا در قالد
چرخده ررسداو تدار ای اقدیدادی سدا سیاسدی -ژئداپییدییی ناشدی از تماردی بدیا عااردی بنیداد ا
غیربنیاد ا بازارهای نفت رارد بررسی قرار داد .ارر ز جها شرا ط اقدیادی حاکم بر آ نسبت بده آنچده
در سی سال پیش حاکم باد  ،چه از بمد ژئااکانارییی چه از بمدد ژئداپییدییی تغییدرات اساسدی داشدده
باز گرا جد دی ارد عرصه شد اند که بازی در صفحه شطرنج اقدیاد جهانی را تغییر داد اند .بهتناسد آ ،
بازارهای انرژی نیز ا ا ر ند سذار را با ر د باز گرا جد د طدی ردیکنندد .بدها داترتید  ،د گدر نمدیتداا
الگاهای سذشده را برای امالیتهای حال آ ند صنمت نفت ارنیت انرژی جها بهکار سرات .با ا ا جاد،
هناز د لتها ارنیت انرژی خاد را با ر یرد اقعسرا ی در چارچاب رضیق ارنیت ریی تمر د ردیکنندد،
ا ا در حالی است که بسیاری از راضاعات ررتبط با ارنیت انرژی رثی سررا هسذاری در باش انرژی ،اندقدال
انا ری ،تغییرات آب هاا ی ،اقر انرژی د گر ابماد تاسمه پا دار راهیت اراریی دارند .از سای د گر ،عااردی
رشدرک ردمددی بیا ارنیت انرژی تالیدکنندسا ریرفکنندسا جاد دارد کده باعدب بدههدمپیاسددگی
ارنیت عرضه ارنیت تقاضا ریشاد .از ا ار  ،با تاجه به ا نیه حیمرانی بهینه در رارد ارنیدت اندرژی ابمداد
اراتر از ررزهای جغراایا ی هر کشار دارد ،ا ا رقاله در پی تبییا شرا ط حداکم بدر ارنیدت اندرژی بداز گرا
اصیی از طر ق راهبرد رطالمه راردی بررسی ر ابط عیّی رطرح شد در تمر ارنیدت اندرژی از سدای هدر
کداو از آنها در نها ت رمرای ک پارادا م ارنیدی جدا گز ا بدرای سیاسدتهدای اندرژی در چدارچاب دک
ررجع بیاالمییی حیمرانی انرژی ریباشد.
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جستارگشایی
ارنیت انرژی ،راضاعی پیچید با ابماد چندسانه است .ارر ز ارنیت انرژی ،نهتنها در کانا
سیاستهای انرژی اقع شد ؛ بییه در کانا سیاستهای ارنیت ریی بیاالمییی قرار دارد
هرچه ریسذرد عااری تأثیرسذار بر آ اازا ش ری ابد .در اقع ،ارنیت انرژی ردغیر ابسدهای
است که به رر ر زرا ردغیرهای رسدقی تأثیرسذار بر آ اازا ش ااده است .بهعناا رثال ،طی
د دهه اخیر ،نقش سیاستهای ز سترحیطی اسدفاد از ساخت پاک در پی اازا ش آلادسی
هاا رحیطز ست به عیت اسدفاد سسدرد از رنابع انرژیهای اسییی در سیاستهای ارنیت
انرژی کشارها بیشدر رارد تأکید قرارسراده ا ا نیه اهمیت ارنیت سررا هسذاری

اندقال

انا ری برای تأریا ارنیت انرژی جهانی اازا ش ااده است .در اقع ،از کسا راهیت چندجانبه
ا ا رفهاو ارائه تمر فی از آ را رشیی کرد

از سای د گر از ا ا رفهاو بهعناا چدری برای

پاشش بسیاری از راضاعات ررتبط با انرژی ازجمیه رشد تاسمه اقدیادی قدرت سیاسی
ابزار سیاست خارجی در قال د پیماسی انرژی نیز اسدفاد ریشاد.
با تحاالت بازارهای نفت طی سالهای اخیدر ،صدماد سدقا ناسهدانی قیمدتهدای نفدت،
رقابتهای ژئاپییدییی ،نیاز کشارها به اردات انرژی ،به ژ نفت ساز برای به حرکت درآ رد
راتار اقدیادشا

درعیاحال ،اازا ش اهمیت ارنیت تقاضا بدرای کشدارهای تالیدکنندد بده

راازات ارنیت عرضه برای کشارهای ریرفکنند  ،راضاع تأریا ارنیت انرژی ا ابدار از رنردر
اقدیادی سیاسی به دغدغه بسیاری از د لدمردا

اند شمندا تبد یشد است .بهطاریکده

بیشدر رطالماتی که در رارد رفهاو ارنیت انرژی صارت ریسیرد ،تفاسدیر ردمدددی را از ابمداد
چندسانه ارنیت انرژی ارائه ریدهد.
هرچه ریسذرد راهیت راضاعات رربا به ارنیت انرژی چه از بمد ارنیت عرضه تقاضا
چه از رنرر قدرت سیاسی راهیت اراررزی بیاالمییی پیدا ریکند ،ارا تیمیمسیری در رارد
ارنیت انرژی در پارادا م رضیق رحد د ارنیت ریی در چارچاب ر یردهای اقعسرا ی
ژئاپییدییی

بیشدر با تأکید بر ارنیت عرضه برای ریرفکنندسا صارت ریسیرد .ا ا در

حالی است که با سذشت زرا بههمپیاسدگی تار پاد ارنیت عرضه
بیشدر ریشاد نقا رشدرک در الگای ارنیت عرضه برای تالیدکنندسا
ریرفکنندسا نیز بیانگر بههمپیاسدگی ارنیت عرضه

ارنیت تقاضای انرژی
ارنیت تقاضا برای

تقاضای انرژی است .بهبیا د گر،

هرسانه تهد د عییه ارنیت تقاضای ک کشار تالیدکنند عمد نفت

ساز ا تهد د ارنیت

عرضه ک کشار ریرفکنند عمد انرژیهای اسییی ریتااند در بیندردت ارنیت انرژی د گر
کشارها را تحت تأثیر خاد قرار داد

آثار سائی بر جای بگذارد.
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در ا ا ناشدار در ابددا ضما اشار به تار اچهای از ر یردهای رهم در زرینه ارنیت انرژی
ارنیت عرضه از نگا ریرفکنندسا  ،الگای ارنیت تقاضا برای کشارهای تالیدکنند با
درنررسرادا تهد دهای احدمالی عییه ارنیت تقاضای ا ا کشارها ارائه ریشاد
رشاصکرد نقا

با

رشدرک ا ا الگا با الگای ارنیت عرضه کشارهای ریرفکنند تأکید

ریشاد که تهد د ارنیت تقاضا ا ارنیت عرضه ک کشار تالیدکنند ا ریرفکنند عمد
انرژی ارنیت انرژی بیاالمیی را در بیندردت دچار چالش خااهد کرد .از سای د گر ،با تاجه به
راهیت اراریی باش اعرم راضاعات رربا به ارنیت انرژی پیاردهای ساء تیمیمسیری در
رارد ارنیت انرژی در قال

پارادا م رضیق رحد د ارنیت ریی با ر یردهای اقعسرا ی

ژئاپییدیک ،تیمیمسیری در پارادا می اراریی برای تأریا ارنیت انرژی بهعناا الزاو اسدراتژ ک
رمرای ریشاد.
پیشینه تحقیق .با جاد آنیه راضاع تأریا ارنیت انرژی سالهاست که در دسدارکار
د لدمردا

سیاستسذارا قرار دارد ،ارا هناز تمر

جارع کاریی در رارد ارنیت انرژی ارائه

نشد است .لیا چسدر سردرسمی کارشناسا در ارائه تمر فی جارع در رارد ارنیت انرژی را
ا اسانه بیا ریکند« :بررسی تمر

صر ح تیا حی ر شا ریکند که رفهاو ارنیت انرژی

راهیدا رفهاری دشاار سر زپاست ،ز را سرشدی چندرمنا ی دارد بسده به کشار ( ا قار )
چارچاب زرانی ا رنبع انرژی رارد نرر ری تااند ابماد ردمددی داشده باشد

رشایات

ردفا تی را بپذ رد» ).(Chester, 2010: 887
رفهاو ارنیت انرژی در سال  1973پس از تحر م نفدی اعراب عییه ارر یا بده عیدت جند
اعراب اسرائیی در کانا تاجه قرار سرات ) .(Taylor, Vandoren, 2008: 475طی د دهه پس از
آ  ،حداقی در رحاای سیاسی آکادریدک ،اندرژی بیشددر راضداعی اقدیدادی در نردر سرادده
ریشد تا سیاسی؛ چا بازارهای جهانی نفت قیمتهدای پدا یا سداختهدای اسدییی ابمداد
اقدیادی را در ا لا ت قرار داد باد اغی ارضیات رنطقی که بدازار اندرژی را تاسدمه ردیداد،
لی بهطار خاص چگانگی شییسرادا بازارها با تاجه به رالحرات ارنیدی ناد د سراده ریشد
).(Dyer, Trombetta,2013:3
در حاز عیاو سیاسی

ر ابط بیاالمیی ،با جاد آنیه در نرر ههای ر ابط بیاالمیی بر

اهمیت انرژی در ر ابط بیاالمییی تأکید شد  ،اقمیت ارر ا ا است که چارچاب نرری رنسجم
کاریی در حاز انرژی از ا ا رنرر جاد ندارد .بیشدر ادبیات ر ابط بیاالمیی در رابطه با
انرژی بر تاا

ظرایت تنش همیاری بیا د لتها تأکید دارد .در اقع انرژی ،ارنیت قدرت

اضالع رثیثی را تشییی ری دهد که نفاذ بسیار ز ادی در دنیای سیاست دارد ).(Wood, 2013:19
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رهندسا

از کسا ،ارنیت انرژی به اقدیاددانا

سپرد شد است

از سای د گر،

هشدارهای ز ادی در رارد تغییر شیی انرژی به راضاعات ارنیدی جاد دارد .ا لی به
تالشهای سسدرد برای بهکارسرادا ابزارهای سیاست عماری برای تماری با شیستهای بازار
ا انداز سیری ناارنیهای انرژی ،انداز سیری خطرپذ ری ،بد

پرسش در رارد ا نیه ارنیت چه

کسی ا چه چیزی ،چگانه تأریا شاد ،رمطاف ریسردد .د ری به درک از ارنیت رربا است
چراکه شاری اقدارات خاصی رثی اسدفاد از ز ر

رداخیه نراری ریشاد

(Dyer and

).Trombetta, 2013: 3
هرچند بیشدر ادبیات ارنیت انرژی رربا به ر یردهای اقعسرا ی ژئاپییدییی است ،ارا
ر یردهای لیبرالی نیز در ا ا زرینه ،به ژ در دهههای اخیر امالیتها ی را انجاو داد
رااق شد رفاهیمی را ارد حاز ارنیت انرژی کند .با ا ا جاد ،به نرر ریرسد ر یرد قال
در زرینهٔ ارنیت انرژی ،کماکا ر یرد اقعسرا ی ژئاپییدییی است.
در ر یرد لیبرالی د ناع از کارها در زرینهٔ ارنیت انرژی به چشم ریخارد؛ برخی از
کارها بر ر ی نیمهخالی صنمت بیاالمییی انرژی تأکید دارند

برخی د گر بر ا ا راضاع

ردمرکز شد که آ ا ریتاا صنمت جهانی انرژی را بهصارت بهینهتر رد ر ت کرد

اضای

بازتری برای اازا ش همیاری در زرینهٔ تأریا ارنیت انرژی با هدف رسید به تاسمه پا دار
به جاد آ رد؟
در ادبیات سر ناست ،بهراضاع نفر ا رنابع که شاری شرح تد ا اقدیاد ناکارارد به
عیت تزر ق درآردهای نفدی به بادجه
جن

همچنیا ادبیات رربا به د لتهای راندی نفدی

بر سر دسدیابی به رنابع انرژیهای اسییی تسیط د لتهای غیردراکراتیک بر رنابع

رحد د انرژیهای اسییی پرداخده شد است.
ک تمبیر از نفر ا رنابع بر تاسمه باش انرژی رنابع طبیمی ک کشار عدو تاسمه
باشهای د گر ،به ژ باش خدرات تأکید دارد .تمبیر د گر از نفر ا رنابع بر ثر ت نفدی
نباد حقاق سیاسی سسدرش اقر در جارمه تأکید دارد .ساریا تمبیر بر کیفیت حقاق قانانی،
سیاسی اقدیادی تأکید دارد (.)Dyer and Trombetta, 2013: 23
در ادبیات سر د و اغی

اقدیاددانا نئاکالسیک ،رؤسسات بیاالمییی رالی

سماها

راهیارها ی را ارائه داد اند .برای رثال تاصیهها ی که تاسط رؤسسات تحقیقاتی اتحاد ه ار پا
ارر یا

نهادهای بیاالمییی رثی بانک جهانی

شرا ط اقدیادی

صند ق بیاالمییی پال هرساله برای بهباد

رد ر دی کشارهای دارای رنابع انرژیهای اسییی ارائه ریشاد .در ا ا

سزارشها ،دررجماع بر ر ی چند رحار شفاایت ،قاانیا رقررات رسئالیتهای شرکتهای
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دسدیابی به تاسمه پا دار تأکید

ریشاد در ا ا راسدا حیمرانی خاب در ا ا کشارها نیز رارد تأکید قرار ریسیرد.
در ر ابط بیاالمیی ،ر یرد اقعسرا ی بهطار سندی بر ارنیت تمرکز دارد .کنت الدز پدر
نا اقعسرا ی بر ا ا با ر است که د لتها در نراو بیاالمییی که ااقد هرسانه اقددار ررکزی است
برای بقا تالش ریکنند .تالش برای دسدیابی به قدرت ازجمیه دسدیابی به رنابع انرژی ر ابط
بیا د لتها را شیی ریدهد .کنت الدز پیشبینی کرد که شاکهای نفدی ازجمیه شاک
نفدی اعراب ،هیچ تغییری را در قدرت برای غرب ا جاد نمیکند ).)Waltz, 1979: 155-157
با ا ا جاد ،بمد از شاک نفدی  1973راضاع ارنیت انرژی به دغدغه بسیاری از د لدمردا
تبد ی شد .الدز اسددالل ریکند که تدا و اسدراتژیهای کشارهای بزرگ غربی در ژئاپییدیک
انرژی است

با تغییر باز گرا سیاسی ،اسدراتژیها ثابت باقی ریراند .ارنیت (در رابطه با

تهد د) تداامی (در رابطه با بهینهسازی رنااع در رقا سه با د گر باز گرا ) تهاجمی تمر
ریشاد .تمر

الدز از ارنیت بیشدر تداامی است ،چراکه از ساخدار آنارشیک جاارع نشئت

ریسیرد ،ارا ارنیت انرژی تهاجمی است چا تنها نقطهضم

کشارهای غربی است

آنها

ترجیح ریدهند در رارد آ از سیاست تهاجمی اسدفاد کنند ) .(Grafstein, 2002: 139حدی
عد ای از اقعسرا ا  ،نهتنها بر ر یرد تهاجمی در راضاع ارنیت انرژی تأکید دارند ،بییه بر
ا ا با رند که جن

بر سر رنابع انرژیهای اسییی در کشارها اقط به ررزهای آ کشارها

رحد د نمیشاد دارنه جن

بحرا به اراتر از ررزها کشاند ریشاد .پیاردهای جهانی

حمیه نیر های ائدالف به عراق با رهبری ارر یا در سال  1990تا  1992از سال  2003بسیار
سسدرد است .اازا ش قابیتاجه قیمتهای نفت ،هز نه رسدقیمی بر اقدیاد جهانی تحمیی
کرد انمیاس آ در اقدیاد کال تقر با به  1/1تر ییا دالر رسید).(Stiglitz and Blimes, 2010
تمداد د گری از تحیییگرا نیز ر شه تنش بیا اقااو سر های سیاسی در کشارهای نفتخیز
برای دسدیابی به درآردهای نفدی را در راسدای تالش برای اازا ش قدرت

نفاذ در ارکا

سیاسی کشار ریدانند.
باری بازا  ،یی از اعضای رید

کپنهاگ ،در دهه  1990تمر

جد دی از ارنیت ارائه

داد .ارنیت از رنرر اعضای ا ا رید  ،ندیجه رسدقیم تهد د نیست ،بییه بیشدر ندیجه
تفسیرهای سیاسی است که از تهد د ریشاد؛ ارا ندی که از آ با عناا ارنیدیشد ناو
ریبرند .بازا بر ا ا با ر است که با د رفهاوسازی از ارنیت صارت بگیرد که رفهاریخاصتر
از هرسانه تهد د ا رشیی باشد ) .(Buzan and Waver, 1998: 7دررجماع ،به با ر اعضای رید
کپنهاگ ،ارنیت اکنشی غیرخطی به تهد د است .بر اساس ا ا ر یرد ،ارنیت به پنج باش
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رجزا تقسیم ریشاد .ناست ،ارنیت در باش سیاسی که شاری ثبات داخیی خارجی کشار
است .د و ،ارنیت در باش نراری که تاانمندیهای تداامی تهاجمی را شیی ریدهد .ساو،
ارنیت اجدماعی که به رفهاو ثبات ها ت ارهنگی است .چهارو ،ارنیت اقدیادی به رفهاو
دسدیابی به بازارها رنابع است پنجم ارنیت ز سترحیطی که به رفهاو رحیط اکالاژ یی
است ).(Buzan,1991:19
با ا ا جاد ،رید

کپنهاگ ارنیت انرژی را رجزای از د گر باشهای ارنیدی ندانسده؛

هرچند بر اهمیت آ در باشهای رادی

تأکید دارد .ناست ،ا نیه ارنیت سیاسی در ر ابط

بیاالمیی شاری ر ابط ارنیدی با د گر کشارها به عیت نرم آنارشیک بیاالمییی است د لتها
در پی خادکفا ی در باش انرژی هسدند .د و ،ا نیه دسدرسی به انرژی بهطار غیررسدقیم به
تاانمندیهای نراری ارتبا

دارد .ساو ،ارنیت اقدیادی با رشیالتی برای پیشبینی رادار

باز گرا اقدیادی در اقدیاد سررا هسذاری غیرردمرکز تمر

ریشاد ).(Buzan,1991:235-237

بر ا ا اساس ،ارنیدیشد به رفهاو نگرش سیاسی به غیرقابی پیشبینیباد بازارهای انرژی
است.

شا د بهدر ا نمانه ر یرد اقعسرا ی در زرینهٔ ارنیت انرژی را بداا در کارهای را یی
کیر 1رشاهد کرد .رحار اصیی کدابهای ردمدد را یی کیر ا ا است که در د را پس از جن
سرد

پا ا

ا دئالاژ ک بیا ساسیالیسم

جن

کاپیدالیسم

ظهار قدرتهای جد د

اقدیادی ،ر ابط بیاالمیی به طار ر زااز نی بر دسدیابی کندرل رنابع ارزشمند انرژی ردمرکز
شد است که ا ا راضاع بهناعی ناشی از تغییر راازنه قدرت بمد از جن
قدرتهای بزرگ جها

سرد است.

قدرت های ناظهار اقدیادی بر سر دسدیابی به رنابع انرژی رقابت

ریکنند .رنابع انرژیهای اسییی ،به ژ نفت به عیت اازا ش تقاضا در کشارهای درحالتاسمه
آسیا ی کمیابتر ریشاند از سای د گر باش اعرم رنابع انرژیهای اسییی در رناطقی از
جها

اقع شد که دارای تنشها ی در داخی ا با د گر کشارها هسدند .ثر ت نفت در ا ا

کشارها باعب ریشاد که د لتهای آنها ر زبهر ز بر قدرتشا بهعناا

ک باز گر بیاالمییی

ااز د شاد چا بر رنابع حیاتی انرژی که رارد نیاز سا ر کشارهاست ،تسیط دارند .کیر
احدمال اازا ش تنشهای بیاالمییی

جن

بر سر دسدیابی به رنابع انرژی را با رر ر زرا

بیشدر ریداند ).(Klare, 2008: 21-28
تاکنا تأکید بر ارنیت عرضه انرژی برای کشارهای ریرفکنند در کانا رباحب ارنیت
انرژی قرار داشده

نهادهای رادی

ردمیق به کشارهای ریرفکنند بزرگ جها تمار
1. Michael Klare
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بیشدر به ر یردهای ژئاپییدییی نزد ک

است؛ هرچند نیمنگاهی به عناصری از نئالیبرالیسم رثی همیاری بیا تالیدکنندسا
ریرفکنندسا  ،اازا ش شفاایت در سیاستهای انرژی

تاسمه پا دار

حیمرانی خاب در

باش انرژی شد است.

 .1تعریف امنیت انرژی
به طار سندی تار ای رداییا

سیاسدمدارا  ،ارنیت عرضه نفدت را همدا ارنیدت اندرژی

ری دانند آ را به ارنیت انرژی کشارهای ریرفکنند عمدتا تاسمه ااده رحد د ریکنند .در
پا هایتر ا شیی ،ارنیت انرژی به رمنای در دسددرسبداد رقددار کداای اندرژی بدرای تددا و
حرکت اقدیادی راع نیازهای خانگی ،حمی نقی نراری به قیمت رناس

بدهنسدبت ثابدت

است .رای ا ا سطح پا ه ،سیاست ارنیت انرژی اغی به شاکهای حاد قیمت عرضه ،ناشدی
از تحر مهای سیاسی بال ای طبیمی رربا باد است .دانیی درسیا بدر ا دا بدا ر اسدت کده
رفهاو ارنیت انرژی برای کشارهای رادی ردفا ت اسدت .بدرای کشدارهای تاسدمه اادده بده
رمنای دسدرسی به عرضه کاای با قیمت رناس

است .برای کشارهای صدادرکنند بده رمندای

ارنیت تقاضا برای حفظ درآردهای نفدی د لت است .بدرای ر سدیه بده رمندای تقا دت کنددرل
د لدی بر رنابع اسدراتژ ک کس تفاق بر رسیرهای اصدیی اندقدال کاندالهدای بدازار اندرژی
است .برای کشارهای درحالتاسمه ،به رمنای آ است که تغییر قیمت اندرژی چده تدأثیری بدر
راازنه پرداخت های آنها خااهد داشت .برای چیا هند به رمنای تضمیا تأریا انرژی کداای
برای تدا و رشد پرسرعت اقدیادی شا است .برای ژاپا به رمنای جبرا کمبداد داخیدی از را
ردناع سازی ،تجارت سررا هسذاری است ) .(Yergin, 2006جای تمج نیست که ارنیت انرژی
با ر شهای رادی

در زرینههای رادید درک شداد

)2010: 887

 .(Chester,رفهداو ارنیدت

انرژی از کشاری به کشار د گر ردفا ت است .ارنیت انرژی در کشاری که بهشددت بده اردات
نفت ساز ابسده است به رفهاو ارنیت عرضه است ،در حالی که ارنیت انرژی در کشداری کده
نفت ساز صادر ریکند به رفهاو ارنیت تقاضاست ).(Tippee, 2014
 .2-1تعریف امنیت انرژی از نگاه مصرفکنندگان
کمیسیا ار پا ی ،ارنیت انرژی را ارنیت عرضه اندرژی ردیداندد کده با دد از کدارکرد رناسد
اقدیاد ،دسدرسی ایز یدی بدی قفده بده رندابع اندرژی قیمدتهدای قابدی پرداخدت کده آثدار
ز ست رحیطی را نیز در نرر سراده اطمینا حاصی کند .از نرر ا ا کمیسیا  ،ارنیت عرضه به
رفهاو اادا راهیارهای بیشینهکرد خادکفا ی کمینهنماد

ابسدگی نیست ،بییده هددف از

آ کاهش خطرهای ررتبط با ابسدگی است ) .(World Economic Forum, 2007: 9بر اساس ا ا
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تمر  ،رؤلفههای رؤثر بر ارنیت انرژی شاری رنابع عرضه ،ردناعسازی رنابع انرژی ،قیمدتهدا،
رراکز تقاضا ،ارنیت حمی نقی تأسیسات ،ژئاپییدیدک سداخدارهای بدازار باشدد
)35

(Haghighi,

 .2007:به ا ا عااری ریتاا رالحرات د گری رثی رقابت جهانی برای دسدیابی بده رندابع

انرژی ،ارتبا ردقابی اقدیاد جهانی با سیسدمهای ز رساخدی انرژی ،نگرانیها در رارد تغییرات
آب هاا ی ناآ ریهای انا رانه را نیز اضااه کرد ).(World Economic Forum, 2007:25
آژانس بیاالمییی انرژی 2ارنیت انرژی را قابییت دسدرسی ردا و به رنابع اندرژی در قیمدت
قابیقبال تمر

ریکند آ را به بیندردت کاتا ردت تقسیم ریکند

)2014a

 .(IEA,آژاندس

بیاالمییی انرژی رؤلفههای رؤثر بر ارنیت انرژی را به شیی ز ر خالصه کرد است.
شکل  -1مؤلفههای مؤثر بر امنیت انرژی

)(IEA, 2014

تقسیمبندی د گری در رارد ارنیت انرژی از نقطهنرر زرانی جاد دارد که ارنیت اندرژی را
به بیندردت کاتا ردت تقسیم ریکند .ارنیت کاتا ردت انرژی بده اخددالالت کاتدا رددت در
بازارهای انرژی بازریسردد ارنیت بیندردت انرژی به جنبههای سداخداریتدر سیسددم اندرژی
ریپردازد .البده ارنیت بیندردت کاتا ردت انرژی با ید گر ررتبط هسدند بر ید گر تدأثیر
ریسذارند.
 .1-2-1امنیت کوتاهمدت انرژی
ارنیت کاتا ردت انرژی بر ر ی تاانا ی سیسدمهای اندرژی بدرای اکدنش اداری بده تغییدر دا
اخدالل ناسهانی در تااز عرضه تقاضا تأکید دارد

)2007: 2

 .(IEA,آژانس بیاالمییی اندرژی در

سال  2011ردلی را برای ارنیت کاتا ردت انرژی ارائه داد .در ا ا الگا بدر شداخصهدا ی رثدی
خطرهای خارجی ( اردات انرژی) خطدرهدای داخیدی (اندقدال تاز دع) همچندیا در بادش
بازسشتپذ ری (ظرایت کشار برای تقابی با انااع رادی اخدالل) تأکیدد شدد اسدت .ر یدرد
2. International Energy Agency
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رارد اسدفاد در ا ا ردل ،ر یرد سیسدمهای انرژی است که تماو باشهای سیسدم انرژی را
از اندقال ،تاز ع خدرات به ریرفکنندسا در برریسیرد .از بُمد ارنیت انرژی ا ا بدا رفهاو
است که آسی به هر باش از سیسدم ارنیت انرژی رمیدا اسدت بده د گدر بادشهدا آسدی
برساند .در اقع ،ردل آژانس بیاالمییی انرژی در رارد ارنیت کاتا رددت اندرژی ،آسدی پدذ ری
رنابع ا لیه انرژی را شاری ریشاد بررسی ریکند ا ا آسی پذ ری چگانده بدر رندابع ثانا ده
انرژی نیز تأثیر ریسذارد ).)IEA, 2011:8
 .2-2-1امنیت بلندمدت انرژی
ارنیت بیندردت انرژی بر سررا هسذاریهای بهراقع برای عرضه انرژی بهراازات تاسمه
اقدیادی ریدز رات ز سترحیطی در تاسمده پا ددار تأکید دارد .در بررسی ارنیت اندرژی بر
ر ی چهدار رفهداو که شاردی اراهدمبداد  3،در دسددرسبداد  4،قابیخر دباد

5

قابیقبال

باد  6تأکید ریشداد .برت کر ت 7اراهدمباد را به عنداصر رربدا به زریاشناخدی انرژی،
در دسددرسبداد

را به عنداصر ژئداپییدییی ،قابیخر دبداد

را به عنداصر اقدیدادی

قابیقبالباد را به عناصر ز سترحیطی ررتبط ریداند .ا ا چهار رفهاو از ید گر جدا
نیسدند تماری پیچید ای با هم دارند ( .)Kruyt et al, 2009: 2167در رقاله کر ت به سزارش
ژ در رارد سنار اهای اندشار که تاسط هیئت بیاالمییی تغییرات آب هاا ی تهیهشد  ،اشار
شد است .در ا ا سزارش بر چهار سنار ا بد ا شرح تأکید شد است:
 A1سطح باال ی از جهانیشد همرا با تییهبر ر ی کارا ی اقدیادی؛
 B1سطح باال ی از جهانیشد همرا با تمرکز بر ر ی انیاف؛
 A2سطح پا ینی از جهانیشد همرا با تییهبر ر ی کارا ی اقدیادی؛
B2

سطح پا ینی از جهانیشد همرا با تمرکز بر ر ی انیاف .کر ت ابماد چهارسانه ارنیت

انرژی را بر ر ی همیا رحارها ترسیم کرد که در شیی ز ر به آ اشار شد است.

3. Availability
4. Accessibility
5. Affordability
6. Acceptability
7. Bert- Kruyte

 242ضر رت نگا اراریی به ارنیت انرژی
شکل  -2سناریوهای امنیت بلندمدت انرژی

 .2شاخصهای امنیت انرژی
برای انداز سیری ارنیت انرژی ،شاخصها ی رارد نیاز است .برای تمیدیا ا دا شداخصهدا الزو
است تهد دها عییه ارنیت انرژی نیز رشاص شاد که در ز ر به آنها اشار شد است:
 )1اقدارات سیاسی که بر ر ی عرضه قیمتهای انرژی تأثیر ریسذارد؛
 )2تهیشد رنابع ردمارف نفت ساز؛
 )3رحد د تهای اعمالشد بر سر را تاسمه ذخا ر نفت ساز؛
 )4ابسدگی به اردات؛
 )5عدو تمدد تناع رنابع عرضه انرژی؛
 )6چالشهای ز رساخدی.
آژانس بیاالمییی انرژی در سزارش سال  2014خاد شاخصهای ارنیدت نفدت خداو سداز
طبیمی را بهطار جداسانه در د نمادار ز ر خالصه کرد است .در ا ا شاخصها بهناعی به تأثیر
شرا ط حاکم ژئداپییدییی -سیاسدی اقدیدادی تالیدکننددسا نفدت سداز بدهعنداا عداریی
تأثیرسذار در ارنیت انرژی ا ا کشارها اشار شد است.
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شکل  -3نمودار شماتیک شاخصهای امنیت نفت

)(IEA, 2014: b

شکل  -4نمودار شماتیک شاخصهای امنیت گاز طبیعی

)(IEA, 2014: b

 .1-2بررسی شاخصهای خطرپذیری امنیت عرضه
یی از ندا ج رحداو جهانیشد ا ا است که سیسدمهای انرژی کشارهای رادی بهشدت بده
ید گر ابسده شد اند .ا ا بدا رفهاو است که سیاستهای انرژی را نمیتداا بیشددر از ا دا
در هر کشاری بهطار رجزا تمییا کرد .شاخص بیاالمییی ارنیت انرژی به را اجاز ریدهد کده
خطرپذ ری ارنیت انرژی را بیا کشارها ا رجماعهای از کشارها رقا سه کند نشا ریدهدد
که خطرپذ ری ارنیت انرژی با اسدفاد از ا ا د شاخص با رر ر زرا تغییدر ردیکندد .رقداد ر
خطرپذ ری ارنیت انرژی رتبهبندی ارنیت انرژی بیاالمیی بر اساس رقاد ر رطیق نسبت به
رداسط ربنا در کشارهای  OECDرحاسبه ریشاد ).(U.S. Chamber of Commerce, 2013:65
اتحاد ه ار پا نیز ا لا تهای ارنیت انرژی را رشاص کرد است .کمیسیا

ار پا

خطرپذ ری ارنیت انرژی را به ر سکهای ایز یی ،اقدیادی ،سیاسی ،رقرراتی ،اجدماعی
ز سترحیطی در حاز های انرژی تقسیمبندی کرد
).(Labandeira and Manzano, 2014

آنها را به شرح ز ر تاضیح داد است
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 -1خطرهای ایز یی :خطرهای ایز یی شاری اخداللهای دائمی (حمالت خرابیارانه
ریرر عییه تأسیسات تالید ا از بیابرد

رنابع انرژی)

اخداللهای راقت

(بحرا های ژئاپییدییی بال ای طبیمی) ریشاد.
 -2خطرهای اقدیادی :ناسا در قیمتهای انرژی پس از ا جاد تااز بیا عرضه
تقاضا.
 -3خطرها ی سیاسی :که از سای کشارهای صادرکنند نفت ا جاد شد

از نفت

بهعناا اسیحه سیاسی اسدفاد ریشاد.
 -4خطرهای رقرراتی :قاانیا ضمی

در بازارهای داخیی تغییر رقررات در کشارهای

صادرکنند (هم در زرینه سررا هسذاری هم ارنیت قرارداد عرضه).
 -5خطرهای اجدماعی :تنشها ی اجدماعی که به اازا ش ردا و قیمتهای انرژی رنجر
ریشاد.
 -6خطرهای ز سترحیطی :خطراتی که به رحیطز ست رربا

ریشاد (نشت نفت،

حاادث هسدهای غیر ) که رمیا است آسی های ز سترحیطی به همرا داشده
باشد.
 .2-2تعریف امنیت انرژی از نگاه تولیدکنندگان
سازرا کشارهای صادرکنند نفت (ا پک) ،در بیانیه رسمی خاد در جیسه زرای انرژی جی 8
به ابماد ارنیت انرژی جهانی اشدار ردیکندد ) .(OPEC Official Statement, 2006ا پدک در ا دا
بیانیه اشار ردیکندد کده ارنیدت اندرژی با دد جهدانی باشدد بدهطدار خداص بده ر ح بیانیده
ژ هانسبارگ  2002اجالس جهانی سازرا ریی در رارد تاسمه پا ددار پا بندد باشدد .ارنیدت
انرژی با د د جانبه باشد .ارنیت تقاضا ک عاری رهم برای تالیدکنندسا است؛ هما طدار کده
ارنیت عرضه برای ریرفکنندسا حائز اهمیت است .ارنیت انرژی با د بر تماری رندابع اندرژی
اعمال شاد ،بهسانهای که اارغ از قاانیا ردمیبانه اقدارات قانانی رثدی بسددا سدطاح بداالی
رالیات بر ارا رد های نفدی در بسیاری از کشارهای ریرفکنند

بدرعیس رالیدات پدا یا دا

نباد رالیات ارائه ارانه در د گر باشهای انرژی در کشدارهای تالیدکنندد باشدد .در بیانیده
ا پک تأکید شد که «ارنیت انرژی با د در کی زنجیر عرضه اعمال شاد .باش پا یادسدی بده
هما اهمیت باش باالدسدی است را اخیرا شاهد آ باد ا م کده رااندع پاال شدی ردیتااندد
راانمی را بر سر را عرضه ا ما ردا و انرژی بر ریرفکنندسا ا جاد کند .ارنیت انرژی با دد
تماری ااقهای زرانی قابی پیشبینی را پاشش دهد .ارنیدت اندرژی در ادردا بده همدا اندداز
ارنیددت انددرژی در ارددر ز اهمیددت دارد شددرا طی با ددد ا جدداد شدداد کدده در تمدداری زرددا هددا
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اسدراتژیهای سررا هسذاری رطیابی تد ا شاد .در سالهای اخیر شاهد باد ا دم کده چگانده
نگرانی در رارد ارنیت عرضه در آ ند تأثیر قابیتاجهی بر قیمتهای ارر ز دارد .ارنیت اندرژی
با د بر ر ی تهیه ردر تر ا ارا رد های انرژی برای همه ریرفکنندسا تمرکز کند باالتر ا
اسدانداردهای ز سترحیطی را بهکار بندد از بهکاربرد آخر ا انا ریها رندفدع شداد .بدرای
تأ ریا ارنیت انرژی با د سفدگا همیاری بیا باز گرا عمدد بازارهدای اندرژی برقدرار شداد
تحال آراو بازار بهسای ر شی ردمادل رنیفانه هم در حال هم در آ ند را تسدهیی سدردد»
).(OPEC Official Statement, 2006
کشارهای تالیدکنند نفت در سسدر تاسمه باشهای رادی

ارنیت تقاضا با ید گر

ردفا ت هسدند ( .)Dyer & Trombetta, 2013: 245برای تمییا عااری رؤثر بر ارنیت انرژی برای
کشارهای تالیدکنند نفت ساز ،ابددا با د خطرهای ارنیت انرژی برای ا ا کشارها رشاص
شاد .ا ا خطرها را ری تاا با تاجه به شرا ط حاکم بر کشارهای تالیدکنند

بازارهای نفت

رشاص کرد.
 .3-2بررسی شاخصهای خطرپذیری امنیت عرضه
نوسانات قیمت نفت .درصارتیکه تااز بیا عرضه تقاضای نفت به نفع عرضه به هم باارد
بازارهای نفت با رازاد عرضه نفدت خداو رااجده شداند ،قیمدتهدای نفدت کداهش ردی ابدد
درصارتیکه کاهش قیمتهای نفت در شرا طی حاصی شاد که رشد اقدیاد جهانی کند اسدت،
اقدیاد ابسده به درآردهای نفدی کشارهای نفتخیز با رشیی جددی رااجده ردیشداد .ثبدات
قیمتها رهمتر ا نگرانی اقدیادی در ارنیت تقاضای کشارهای تالیدکنند نفت است .در ا نجا
بحب در رارد قیمت عادالنه نیست ،بییه در رارد ثبات قیمتهای نفت است .ثبات قیمتها هم
بر رشیالت ایز یی عرضه تقاضای نفت تأکید دارد (راضداعات رربدا بده رکداد اقدیدادی،
قابییت دسدرسی به رنابع نفدی ،اخدالل در ز رساختها  )...هم بر کدار بازارهدای ردالی کده
ردأثر از عااری بنیاد ا عرضه تقاضا است ) .(Dyer & Trombetta, 2013: 246البده ثبات ریدرف
نفت ساز که تحت تأثیر عااری رهمی رثی شرا ط حاکم بر اقدیاد جهانی شدرا ط سیاسدی
اقدیادی بازارهای ریرف است نیز حائز اهمیت است.
سرمایهگذاری داخلی و خارجی .با تاجه به سررا هبرباد طرحهدای تاسدمه در صدنمت
نفت ساز ،بیشدر کشارها عال بر سررا هسذاری داخیی ،چار ای جز اسدفاد از سدررا هسدذاری
خارجی ندارند .با تاجه به رحد د ت رنابع انرژیهای اسییی تاسمه بهراقع بهینه آنهدا نقدش
رهمی در تأریا ارنیت انرژی جها در بیندردت دارد.

 246ضر رت نگا اراریی به ارنیت انرژی
دسترسی به فناوریهای نوین .انا ری الزاو اسدراتژ ک برای اسدحیال اسدفاد بهینده
از رنابع ردمارف غیرردمارف نفت ساز است انا ریهای نا ا عمدتا در اخدیار شرکتهدای
بیاالمییی است که بهغیر از دغدغههای اقدیادی تحت تأثیر دغدغدههدای سیاسدی د لدمدردا
کشار ا کشارهای ردباع خاد نیز هسدند.
حملونقل نفت و گاز .اندقال صادرات نفت ساز از ربدأ تالید بده بازارهدای رقیدد نیدز
دارای پیچیدسیهای سیاسی اقدیادی ردمددی است .جدای از رباحب ارنیدی رحااردت از
خطا لاله اندقال نفت ساز رقابتهای ژئاپییدییی نیز ریتااند در اندقال نفت ساز از طر دق
خطا لاله چالشهای جدی به جاد آ رد.
خطرهای سیاسی .تنشهای قاری رذهبی ریتااند باعب ا جاد ناارنی در رنداطق نفددی
شد

ر ند تاسمه را با چالش جدی رااجه کرد ا به تأخیر اندازد .به ژ اسر ا دا تدنشهدای

قاری برای دسدیابی به درآردهای نفدی با هدف اازا ش قدرت نفداذ باشدد ردیتااندد تهد دد
جدی را برای تاسمه صنمت نفت آ کشار ا جاد کند.
گروههای تروریستی و جداییطلب .نفاذ سر های تر ر سدی در رناطق نفدی کشارهای
نفتخیز ،نهتنها ریتااند باعب تهد د ارنیت اندرژی ارنیدت ریدی آ کشدار شداد ،بییده ا دا
تهد دها ریتااند از ررزها عبار کرد

کی رنطقه جها را ردأثر کند .درصارتیکه ریدا ها

تأسیسات نفدی به دست سر های ااراطی تر ر سدی بیفدد از درآردهای ناشی از ار ش نفدت
ارآ رد های تأسیسات تحدت کنددرل خداد بدرای تدأریا هز ندههدای حمدالت تر ر سددی
اارا سرا انه بیشدر اسدفاد ریکنند.
جایگاه کشور تولیدکننده نفت در نظام بینالملل .ارنیت انرژی کشارها ی کده رااادق
جر ا حاکم بر نراو بیاالمیی حرکت ریکنند ،حدی اسدر ا دا کشدارها دارای حاکمیدتهدای
اقددارسرا باشند .چه در بمد سررا هسذاری تاسمه صدنمت نفدت چده در بمدد دسدرسدی بده
بازارهای تقاضا بیشدر تأریا ریشاد.
رقابت بین تولیدکنندگان برای جذب بازار .تالیدکنندسا برای دسدرسی بده بازارهدای
ریرف ،قراردادهای جذاب تضمیاها ی را ارائه ریدهند ).(Dyer, Trombetta, 2013: 248
تحریمهای اقتصادی و نفتی .تأثیر تحر مهای اقدیادی نفدی بدر ارنیدت اندرژی کشدار
تحر مشاند ز ا بار است .ا ا تحر مها دارای ابماد ساناسانی است .نمانه ا دا تحدر مهدا عییده
ا را اعمال شد

یی از رهمتر ا عااری رکاد صنمت نفت اقدیداد ابسدده بده درآرددهای

نفدی در ا ا کشار طی سالهای سذشده باد که در ز در بده تمددادی از ا دا تحدر مهدا اشدار
ریشاد:
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 تحر م نقی اندقاالت بانیی که در اات جا حاصی از ار ش نفت ،ساز ،ریمانات سازیپدر شیمی را بهشدت رحد د کرد

جابهجا ی جا از حسابهای خزانه نزد بانکهای

عاری خارجی را تقر با رسد د کرد.
 -ار ش نفت

رحیاالت پدر شیمی بهشدت کاهش اات

ساز

صراا به تمدادی از

رشدر ا رحد د شد.
 تحر م حمی نقی که حمی نقی نفت خاو صنمت کشدیرانی را هدف قرار داد باد. -تحر م تأریا رالی

سررا ه سذاری در صنمت نفت که باعب کندشد

حدی تاق

طرحهای تاسمه در ا ا صنمت شد.
 -تحر م بیمه که باعب تاق

بیمه نفتکشها تاسط شرکتهای بیمه خارجی اازا ش

غرارت خسارت رحمالههای نفدی همچنیا تأسیسات تجهیزات نفدی شد.
 تحر م اردات تأریا کاالها تجهیزات خدرات پر انههای ساخت در صنمت نفتکه باعب کندشد

حدی تاق انجاو طرحها اسدفاد از کاالهای بیکیفیت با قیمتهای

باال اازا ش هز نهها ی تممیر نگهداری در باشهای رادی

صنمت نفت شد .از سای

د گر ،ا ا رحد د ت پیاردهای ز سترحیطی سسدرد ای را نیز در برداشده است.
نحوه مدیریت صنعت نفت در کشورهای نفتخیز .رد ر ت صنمت نفدت در کشدارهای
نفتخیز که اقدیاد آنها ابسده به درآرددهای نفددی اسدت ،تمداری ارکدا اقدیدادی ،سیاسدی،
اجدماعی ارهنگی آ کشار را تحت تأثیر قرار ردیدهدد؛ بندابرا ا کیفیدت ردد ر ت در ا دا
صنمت در ارا ند تاسمه ا ا کشارها نقش تمییاکنند ای دارد.
تولید انرژی های غیرمتعارف و جایگزین .هرچند تالید انرژیهای جا گز ا نیز ردغیری
است که خاد ابسده به ردغیرهای رسدقی د گری رثی ناسانات قیمتهای نفت سداز د گدر
انرژیهای جا گز ا ر ند رشد اقدیادی تاسمه انا ری است ،ارا به هر صارت ریتااند برای
تالیدکنندسا نفت ساز ردمارف به رقیبی جدی تبدد ی شداد؛ درصدارتیکده تاسدمه اندا ری
بدااند بر راانع ناشی از هز نههای باالی تالید انرژیهای جا گز ا اائق آ د .البده اازا ش تالیدد
انرژیهای غیرردمارف نیز رقابتهای سیاسی ژئاپییدییی خاص خاد را به همرا دارد به ا ا
رفهاو نیست که کاهش ابسدگی به انرژیهای اسییی تالیدکنندسا نفت سداز ردمدارف ا دا
ناع رقابتها را کاهش ریدهد ،بییه به نرر ریرسد ناع حاز آنها تغییر ریکند.
هرچند رقررات ز ست رحیطی در کشدارهای تالیدکنندد عمدد نفدت سداز ،بده دژ در
خا رریانه اار قا بهانداز ار پا ارر یا ساتسیرانه نیست ،ارا در آ ند نهچندا د ر ،ریتاا

 248ضر رت نگا اراریی به ارنیت انرژی
همیا ر ند را در ا ا رناطق نیز ردیار شد .بدا تاجده بده رداارد بداال ردیتداا ارنیدت اندرژی
کشارهای تالیدکنند نفت ساز را به ترتی شیی  5ترسیم کرد.
شکل  -5نمودار شماتیک امنیت تقاضای انرژی

اسرچه هر کشاری تمر

خاص خاد را از ارنیت انرژی دارد ،ارا عااریی که در نمدادار بداال

به آنها اشار شد است ،برای اغی کشارهای تالیدکنند عماریت دارد .ارنیت عرضه ارنیدت
تقاضا د ر ی ک سیه هسدند؛ هرچند تمدادی از عااری رؤثر در آنها با ید گر ردفا

تند.

به هم پیاسدگی ارنیت عرضده تقاضدا باعدب ردیشداد هدر چالشدی کده در ارنیدت اندرژی
کشارهای تالیدکنند ا جاد شاد ،هرچند را حیهای کاتا ردتی برای آ پیدا شداد ،بدازهم در
بیندردت بر ارنیت انرژی کشارهای ریرفکنند تأثیر بگدذارد؛ خداا ا دا چدالشهدا ناشدی از
عااری داخیی ا رؤلفه های خارجی رقابتهای ژئاپییدییی باشد .در نمادارهای ارنیدت عرضده
نفت (شیی  )3ارنیت عرضه ساز (شیی  )4ارائهشد تاسط آژانس بیاالمییی انرژی بر شدرا ط
کشارهای تالیدکنند نفت تمداد ربادی عرضه به عنداا عااردی تأثیرسدذار در ارنیدت اندرژی
کشارهای ریرفکنند بدهطدارکیی تأکیدد شدد اسدت .در نمدادار ارنیدت تقاضدا نیدز ،نقدش
ریرفکنندسانی که عمدتا در زرر کشارهای تاسمه اادده صدنمدی هسددند بدازار تقاضدای
کشارهای تالیدکنند را تشییی ریدهند در تاسمه طرحهای نفت ساز تالیدکننددسا ؛ چده
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از رنرر سررا هسذاری اندقال انا ری چه از نقطه نرر رقابدت هدای ژئداپییدییی سیاسدی
جا گا کشار تالیدکنند در نراو بیاالمیی تأثیر ریسذارد ،رشاص شد است.
در نمادار عرضه نفت (شیی  )3نمادار عرضه ساز (شیی  )4ثبدات سیاسدی در کشدارهای
تالیدکنند بر ر ی نفت ارداتی
عرضه نقا

ابسدگی به اردات تأثیر ردیسدذارد؛ هرچندد تنداع ربدادی

اردات نیز بر نفت در نمادار ارنیت نفت (شیی  )3نمادار ارنیت ساز (شدیی )4

رؤثر است .در نمادار ارنیدت تقاضدا ،ثبدات سیاسدی در ابمداد داخیدی هدم در ابمداد خدارجی
تالیدکنندسا بر تمداری بادشهدای زنجیدر عرضده از اکدشداف تالیدد سرادده تدا صدادرات
تمییاکنند است در تماری باشها بده آ اشدار شدد اسدت .پدس ا دا همپاشدانی نقدا
رشدرک ردمددی را به جاد ریآ رد.
البده دغدغه ها در رارد ارنیت تقاضا کمدر به رنطق تضاد در ارنیدت ردیپدردازد ر یدرد
حاصی جمع جبری صفر بهسای ر یرد همیاری به رمندی «ارنیدت یدی بده ارنیدت د گدرا
بسدگی دارد» ،در حال تغییر جهت است ).(Dyer & Trombetta, 2013: 10
در اقع ،نقا رشدرک در ا ا نمادارها بههمپیاسدگی ارنیت عرضه تقاضا را نشا ریدهد
با اسدناد به آنها ریتاا به ا ا ندیجه رسید که سیاستسذاری در زرینه ارنیت انرژی با د در
چارچابی اراتر از ررزهای ک کشار تد ا شاد .در شرا طی که اخددالل در تالیدد صدادرات
انرژی ک کشار تالیدکنند به عیت بال ای طبیمی ،جن  ،تحر م ا رناقشات سیاسدی داخیدی
باعب ا جاد ناسا در قیمتهای انرژی ری شاد ا ا نیه ساء رد ر ت در تاسمه باش باالدسدی
ک کشار تالیدکنند عمد نفت خاو باعب عدو بهر برداری به راقع از رندابع بدههدمخدارد
تااز عرضه تقاضای نفت ساز در بیندردت ریشداد ،نمدیتداا ارنیدت اندرژی را صدراا در
چارچاب ررزها ردنرر قرار داد .در شرا ط امیی ،ارنیت انرژی بده رفهداو ارنیدت عرضده بدرای
ریرفکنندسا

ارنیت تقاضا برای تالیدکنندسا در چدارچاب ارنیدت ریدی هرکدداو از آنهدا

است.
همیاری در زرینه تاسمه ارنیت انرژی در قال

پارادا م ارنیت ریی نمیسنجد بسیاری از

ارصتهای برد-برد در زرینه سررا هسذاری در باش انرژی ،همیاریهای انی
ناد د

حاکمیدی

سراده ریشاد ).(Dyer & Trombetta, 2013:507

از سای د گر ،تأریا ارنیت انرژی ارتبا رسدقیمی با ارنیت اقدیادی در چارچاب تاسدمه
پا دار ارنیت رحیطز ست جهانی دارد که تیمیمسیری سیاستسذاری در رارد آنها اراتر از
پارادا م ارنیت ریی است .به ژ با تاجه به ا نیه اازا ش اندشار سازهای سیاانهای آثدار سداء
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آ بر زندسی رردو ،د لتها را ریزو به اقداری رشدرک برای کاهش آال نددسی تالیدد ریدرف
ساختهای اسییی ریکند.
به نررریرسد که ضر رت دارد سیاسدگذاری در زرینه ارنیت انرژی از پدارادا م ریدی اراتدر
ر د در قال پارادا می اراریی جهانی رارد بررسی قرارسراده در ردارد آ تیدمیمسیدری
شاد .ا ا رهم ریتااند الزاری اسدراتژ ک برای تأریا ارنیت انرژی بیاالمیدی بده حسداب آ دد.
برای دسدیابی به ا ا رهم ،پیگیری ر یردهای نئالیبرالی شداری شدفاایت ،قداانیا رقدررات
جارع ،رسئالیت اجدماعی رشدرک که حاز رسئالیت شرکتها د لتها را رشاص ریکند
حیمرانددی خدداب در قال د پددارادا می جهددانی بددرای ت دأریا ارنیددت انددرژی رددیتاانددد نقددش
تمییاکنند ای داشده

باشد.

جاد اطالعات شفاف در رارد عااری بنیاد ا بازارهای جهانی نفت ،به ژ عرضه تقاضای
نفت ساز زغالسن

د گر انرژیهای جا گز ا حائز اهمیت است .در حال حاضر نهدادهدای

بیاالمییی ز ادی در رارد نفت ساز آرارها ی را ارائه ریدهند ،ارا آرار دقیق شفاای در رارد
د گر رنابع انرژی ،به ژ زغالسن

که سهم رهمی در سبد انرژی ریرفکنندسا

همچندیا

آلادسی رحیطز ست دارد ،ارائه نمیشاد .دانسدا ا ا آرار ،به ژ بدرای تالیدکننددسا عمدد
نفت ساز برای برنارهر زیهای بیندردت همچنیا برای همه د لتها بدرای بدرآ رد ریدزا
آال ندسی آ برای رسید به اهداف ز سترحیطی حائز اهمیت است.
به عیت اهمیت نفت در نراو اقدیاد بازار ،صنمت نفت رابطه نزد یی با بازارهای رالی دارد
بهطار رسدقیم تحت کندرل آ است .برای رثدال صدنمت نفدت نیازرندد رندابع سدررا ه بدرای
سررا هسذاریهای جد د پر ژ های تاسمه است .قیمت نفت نیز بر اساس دالر ارر یدا تمیدیا
ریشاد هرسانه تغییر در ارزش دالر ،تدأثیر ز دادی بدر قیمدت نفدت دارد

(Reboredo, Rivera-

)Castro & Zebende, 2014؛ ارا بهصارت غیررسدقیم نیز با تغییدر ندرب بهدر اوهدا بدر ظرایدت
سررا هسذاری شرکتهای نفددی دا قددرت خر دد رشددر ا تدأثیر ردیسدذارد .در ردارد نفداذ
غیررسدقیم بازارهای رالی بر صنمت نفت ریتاا به قدرتی که بازارهای رالی در تنریم ریرف
ارآ رد های نفدی خدرات دارند ا نفاذی که بر امالیتهای اقدیدادی شدرکتهدا د لدتهدا
دارند ا تأثیری که در تنریم تقاضای انرژی دارند ،اشار کدرد .هرکجدا کده بدازاری جداد دارد،
رمماال اارادی جاد دارند که سمی ریکنند بازار را به نفع خداد دسددیاری کنندد .ا دا عمدی
تاانا ی بازار را برای انجاو اقدارات بهینه کم ریکند ،اعدماد باز گرا در ا ا بازار را کاهش داد
ندا ج بازار ازجمیه قیمتها را نیز رادی ردیکندد

(Federal Energy Regulatory Commission,

) .2012: 3بازارهای رالی بزرگ جها در کشارهای تاسمه اادهای است که در زرر بدزرگتدر ا
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ریرفکنندسا انرژی در جها هسدند .در اقع ،کندرل قانا سذاری ا ا بازارهدا بدا تاجده بده
رنااع کشارهای ریرفکنند صارت ریسیرد در بمضی رااقع به نفع آنها دسدیاری ریشداد.
بمضی ا قات نیز دسدیاری بازارهای رالی با اهداف سیاسی انجاو ریشاد .بازارهای تجارت نفت،
به ژ بازارهای آتی کاغذی در کندرل ریرفکنندسا است رنااع آنهدا رممداال در ا لا دت
قرار دارد.
با تاجه بههمپیاسدگی ارنیت انرژی کشارهای تالیدکنند

ریرفکنند  ،سیاستزدا ی از

بازارهای انرژی نگا بیندردت به رنااع تماری باز گرا در بازارهای رالی ریتااند نقش رهمی
در تأریا ارنیت انرژی همه کشارها در بیندردت داشده باشد.

فرجام
ظهار ر یردها ابماد جد د در رابطه با ارنیت انرژی بر پیچیدسی آ ااز د

ارائده چدارچاب

رنسجم نرری در رارد آ را بسیار سات کرد است .در اقع ،از کسا راهیت چندجانبه ا دا
رفهاو ارائه تمر فی از آ را رشیی کرد

از سای د گر ،از ا ا رفهاو بدهعنداا چددری بدرای

پاشش بسیاری از راضاعات ررتبط با انرژی ازجمیه رشد تاسمه اقدیادی قدرت سیاسدی
ابزار سیاست خارجی در قال د پیماسی انرژی نیز اسدفاد ریشاد.
با جاد آنیه ارنیت انرژی از دهه  1970بهصارت جدی ارد ادبیات ر ابط بیاالمیی شد ،
ارا بر ارنیت عرضه که برای ریرفکنندسا حائز اهمیت است در قال
ژئاپییدییی تأکید بیشدری شد

ر یردی اقعسرا

ارنیت تقاضای رارد نرر تالیدکنندسا ناد د انگاشده شد

است .ا ا در حالی است که بههمپیاسدگی ارنیت انرژی کشارهای تالیدکنند
را ریتاا از نقا

رشدرک ردمدد بیا الگاهای ارنیت عرضه

ریرفکنند

ارنیت تقاضا اثبات کرد؛

بهطاریکه هرسانه اخدالل در ارنیت تقاضای کشارهای تالیدکنند درنها ت ارنیت عرضه
ریرفکنندسا را نیز ردأثر خااهد کرد.
درحالیکه هر کشار ارنیت انرژی خاد را در قال پارادا م ارنیت ریی تمر

ریکند ،بهغیر

از راهیت اراریی راضاع سیاستهای انرژی ،تیمیمسیری در رارد چالشهدا ی رثدی تغییدرات
آب هاا ی ناشی از اسدفاد از انرژیهای اسییی ،اقر انرژی د گر راضاعات رربا به تاسدمه
پا دار در پارادا م رحد د رضیق ارنیت ریی اریا پذ ر نیسدت ضدر رت دارد دک پدارادا م
ارنیدی جا گز ا برای سیاستهای انرژی تبییا شاد که راضداعات ریدی اراریدی ردرتبط بدا
انرژی را پاشش دهد.
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 ارائه اطالعات شفاف در رارد،در پارادا م جا گز ا با د به سیاست زدا ی از باش انرژی
رسئالیتهای هرکداو از باز گرا

رقررات

 قاانیا،غیربنیاد ا بازار

عااری بنیاد ا

.تأثیرسذار در ارنیت انرژی جهانی تاجه ژ ای صارت پذ رد
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