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 فراملی ضرورت نگاه

 به امنیت انرژی

 

 احمد ساعی

 مریم پاشنگ

 

 چکیده
در قالد    را صدراا   آ  تداا   ینمد تجربه نشدد      تر پیش بازارهای جهانی نفت شاهد تغییرات عمیقی است که

ژئداپییدییی ناشدی از تماردی بدیا عااردی بنیداد ا          -چرخده ررسداو   تدار ای اقدیدادی   سدا  سیاسدی      
 آنچده  جها    شرا ط اقدیادی حاکم بر آ  نسبت بده  ارر ز  غیربنیاد ا بازارهای نفت رارد بررسی قرار داد.

ییدییی تغییدرات اساسدی داشدده      چه از بمد ژئااکانارییی   چه از بمدد ژئداپ   ،سال پیش حاکم باد  در سی
آ ،  تناسد   به. اند داد که بازی در صفحه شطرنج اقدیاد جهانی را تغییر  اند شد باز گرا  جد دی  ارد عرصه 

 تداا   ینمد د گدر   ترتید ،   دا ا بده  .کنندد  یرد با  ر د باز گرا  جد د طدی   بازارهای انرژی نیز ا ا ر ند سذار را
،  جاد  اا باکار سرات.  حال   آ ند  صنمت نفت   ارنیت انرژی جها  به های یتامالالگاهای سذشده را برای 

 ،کنندد  در چارچاب رضیق ارنیت ریی تمر د  ردی   سرا ی    اقع ارنیت انرژی خاد را با ر  یرد ها هناز د لت
دقدال  سذاری در باش انرژی، ان ا ا در حالی است که بسیاری از راضاعات ررتبط با ارنیت انرژی رثی سررا ه

عااردی   ،هاا ی، اقر انرژی   د گر ابماد تاسمه پا دار راهیت اراریی دارند. از سای د گر   ، تغییرات آبانا ری
 یاسددگی پ هدم  کنندسا   جاد دارد کده باعدب بده    رشدرک ردمددی بیا ارنیت انرژی تالیدکنندسا    ریرف

ه حیمرانی بهینه در رارد ارنیدت اندرژی ابمداد    با تاجه به ا نی ر ،  اا. از شاد یرارنیت عرضه   ارنیت تقاضا 
ا ا رقاله در پی تبییا شرا ط حداکم بدر ارنیدت اندرژی بداز گرا        دارد، هر کشار اراتر از ررزهای جغراایا ی

اصیی از طر ق راهبرد رطالمه راردی   بررسی ر ابط عیّی رطرح شد  در تمر   ارنیدت اندرژ ی از سدای هدر     
هدای اندرژی در چدارچاب  دک      رمرای  ک پارادا م ارنیدی جدا گز ا بدرای سیاسدت   کداو از آنها   در نها ت 

 باشد. المییی حیمرانی انرژی ری ررجع بیا
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 جستارگشایی
در کانا   تنها نه ،راضاعی پیچید  با ابماد چندسانه است. ارر ز  ارنیت انرژی ،ارنیت انرژی

  د داری قرار المیی ی ارنیت ریی   بیاها ستبییه در کانا  سیا ؛شد    اقعی انرژی ها تسیاس

ای  ارنیت انرژی ردغیر  ابسده ،در اقع . ابد ریثیرسذار بر آ  اازا ش أسذرد عااری ت ریهرچه 

طی  ،رثال عناا  به .است  ااده  شاازاثیرسذار بر آ  أردغیرهای رسدقی ت زرا  رر ر  بهاست که 

رحیطی   اسدفاد  از ساخت پاک در پی اازا ش آلادسی  ی ز ستها نقش سیاست ،د  دهه اخیر

ی ارنیت ها ی اسییی در سیاستها ز ست به عیت اسدفاد  سسدرد  از رنابع انرژی هاا   رحیط

سذاری   اندقال  ارنیت سررا ه اهمیت  ا ا نیه قرارسرادهکید أبیشدر رارد تنرژی کشارها ا

راهیت چندجانبه  سا  کاز  ،در اقع. یت انرژی جهانی اازا ش  ااده استریا ارنأبرای ت انا ری

عناا  چدری برای  ا ا رفهاو ارائه تمر فی از آ  را رشیی کرد    از سای د گر از ا ا رفهاو به

رشد   تاسمه اقدیادی   قدرت سیاسی    ازجمیهپاشش بسیاری از راضاعات ررتبط با انرژی 

 شاد. ریابزار سیاست خارجی در قال  د پیماسی انرژی نیز اسدفاد  

نفدت،   هدای  یمدت ق یناسهدان سدقا    صدماد   ، های اخیدر  الت بازارهای نفت طی سالبا تحا

 حرکت درآ رد  به یبرانفت   ساز   ژ   به ،ز کشارها به  اردات انرژینیا ی ژئاپییدییی،ها رقابت

 بده اازا ش اهمیت ارنیت تقاضا بدرای کشدارهای تالیدکنندد      ،حال یادرعراتار اقدیادشا    

بدار از رنردر    ریا ارنیت انرژی ا اأراضاع ت ،کنند  ارنیت عرضه برای کشارهای ریرف راازات 

 کده  یطار بهاست.  شد   یتبد سیاری از د لدمردا    اند شمندا اقدیادی   سیاسی به دغدغه ب

تفاسدیر ردمدددی را از ابمداد     ،سیرد ریبیشدر رطالماتی که در رارد رفهاو ارنیت انرژ ی صارت 

 دهد. ریندسانه ارنیت انرژی ارائه چ

 تقاضا  راهیت راضاعات رربا  به ارنیت انرژی چه از بمد ارنیت عرضه   سذرد  ریچه  هر

سیری در رارد  ارا تیمیم ،کند ریی پیدا المیی راهیت اراررزی   بیاچه از رنرر قدرت سیاسی 

   سرا ی  اقع یدر چارچاب ر  یردها  ارنیت انرژی در پارادا م رضیق   رحد د ارنیت ریی 

ا ا در  سیرد. ریکنندسا  صارت  کید بر ارنیت عرضه برای ریرفأ  بیشدر با تژئاپییدییی 

ارنیت عرضه   ارنیت تقاضای انرژی  تار پاد یاسدگیپ هم بهزرا   سذشت با که تاس یحال

نقا  رشدرک در الگای ارنیت عرضه برای تالیدکنندسا    ارنیت تقاضا برای  شاد   ریبیشدر 

 ،د گر یا ب به. استارنیت عرضه   تقاضای انرژی  یاسدگیپ هم بهبیانگر نیز کنندسا   ریرف

ر تالیدکنند  عمد  نفت   ساز  ا تهد د ارنیت هرسانه تهد د عییه ارنیت تقاضای  ک کشا

تااند در بیندردت ارنیت انرژی د گر  ریی اسییی ها یژکنند  عمد  انر  ک کشار ریرف عرضه

 ثار سائی بر جای بگذارد.آخاد قرار داد     یرتحت تأثکشارها را 
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ارنیت انرژی  در زرینهای از ر  یردهای رهم  به تار اچه ضما اشار  در ابددادر ا ا ناشدار 

با الگای ارنیت تقاضا برای کشارهای تالیدکنند  ، کنندسا  ارنیت عرضه از نگا  ریرف  

 با   شاد ریارائه ارنیت تقاضای ا ا کشارها  یهعیی احدمالی ها سرادا تهد د نرر در

کید أتکنند   عرضه کشارهای ریرفرنیت نقا  رشدرک ا ا الگا با الگای اکرد   رشاص

کنند  عمد    ا ریرفکه تهد د ارنیت تقاضا  ا ارنیت عرضه  ک کشار تالیدکنند   دشا ری

با تاجه به  ،. از سای د گررا در بیندردت دچار چالش خااهد کرد المیی ارنیت انرژی بیاانرژی 

سیری در  پیاردهای ساء تیمیمراهیت اراریی باش اعرم راضاعات رربا  به ارنیت انرژی   

ی   سرا   اقعرارد ارنیت انرژی در قال  پارادا م رضیق   رحد د ارنیت ریی   با ر  یردهای 

الزاو اسدراتژ ک  عناا  بهریا ارنیت انرژی أاراریی برای ت  میسیری در پارادا  یمتیم ژئاپییدیک،

 .دشا ریرمرای 

 کار دسدارهاست که در  ارنیت انرژی سالریا أراضاع ت آنیه با جاد. پیشینه تحقیق

ارا هناز تمر   جارع   کاریی در رارد ارنیت انرژی ارائه  ،  قرار دارداراذس د لدمردا    سیاست

در ارائه تمر فی جارع در رارد ارنیت انرژی را  کارشناسا  یسردرسم لیا چسدر. نشد  است

کند که رفهاو ارنیت انرژی  ریر شا  بررسی تمر   صر ح   تیا حی» کند: ریسانه بیا   ا ا

قار (   ا    بسده به کشار ) دارد  یچندرمناز را سرشدی  ، زپاستسر   دشاار یرفهار راهیدا 

تااند ابماد ردمددی داشده باشد   رشایات  ریچارچاب زرانی  ا رنبع انرژی رارد نرر 

 .(Chester, 2010: 887) «ردفا تی را بپذ رد

بده عیدت جند     ارر یا  یهعیپس از تحر م نفدی اعراب  1973رفهاو ارنیت انرژی در سال 

د  دهه پس از  یط .(Taylor, Vandoren, 2008: 475)سرات اجه قرار در کانا  ت سرائییا اعراب  

اقدیدادی در نردر سرادده     یاندرژی بیشددر راضداع    ،اقی در رحاای سیاسی   آکادریدک حد ،آ 

ی اسدییی ابمداد   هدا  ی پدا یا سداخت  هدا    قیمتچا  بازارهای جهانی نفت  ؛شد تا سیاسی ری

 ،داد ردی ارضیات رنطقی که بدازار اندرژی را تاسدمه    اقدیادی را در ا لا ت قرار داد  باد   اغی  

 شد ریبا تاجه به رالحرات ارنیدی ناد د  سراده  ها سرادا بازار خاص چگانگی شیی طار به لی 

(Dyer, Trombetta,2013:3). 

بر  المیی ی ر ابط بیاها نرر هدر  آنیه با جاد ،المیی در حاز  عیاو سیاسی   ر ابط بیا

رنسجم  نرریست که چارچاب ا کید شد ،  اقمیت ارر ا اأی تالمیی اهمیت انرژی در ر ابط بیا

در رابطه با  المیی ندارد. بیشدر ادبیات ر ابط بیا رنرر  جاداز ا ا   کاریی در حاز  انرژی 

انرژی، ارنیت   قدرت  در اقع .کید داردأها ت تنش   همیاری بیا د لت بر تاا    ظرایتانرژی 

 .(Wood, 2013:19)دهد که نفاذ بسیار ز ادی در دنیای سیاست دارد  ریع رثیثی را تشییی اضال
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 ،به اقدیاددانا    رهندسا  سپرد  شد  است   از سای د گر ارنیت انرژی ،سا  کاز 

ا لی به  هشدارهای ز ادی در رارد تغییر شیی انرژی به راضاعات ارنیدی  جاد دارد.

های بازار    تماری با شیست یبرا یعمارسرادا ابزارهای سیاست  کار ی سسدرد  برای بهها تالش

در رارد ا نیه ارنیت چه  پرسشبد    ،خطرپذ ریسیری  ی انرژی، انداز ها سیری ناارنی   ا انداز

درک از ارنیت رربا  است  به ید رسردد.  ریریا شاد، رمطاف أکسی  ا چه چیزی، چگانه ت

 Dyer and)شاد  ری  ریشاری اقدارات خاصی رثی اسدفاد  از ز ر   رداخیه نرا چراکه

Trombetta, 2013: 3). 

ارا  ،  ژئاپییدییی است سرا ی  اقعبیشدر ادبیات ارنیت انرژی رربا  به ر  یردهای هرچند 

 ی را انجاو داد    ها ی اخیر امالیتها در دهه  ژ   به ،ر  یردهای لیبرالی نیز در ا ا زرینه

رسد ر  یرد قال   ریبه نرر  ، جاد   اا با . ارد حاز  ارنیت انرژی کند را یمیرفاهرااق شد  

 .  ژئاپییدییی است سرا ی  اقعر  یرد کماکا   ،ارنیت انرژی ٔ  نهیرز در

از  برخی ؛خارد ریارنیت انرژی به چشم  ٔ  ینهزر دراز کارها  ناعلیبرالی د   ر  یرد در

بر ا ا راضاع  برخی د گرد   نکید دارأی انرژی تالمیی صنمت بیا خالی یمهنکارها بر ر ی 

  اضای تر رد ر ت کرد  بهینه صارت بهتاا  صنمت جهانی انرژی را  ریکه آ ا  شد  ردمرکز

رسید  به تاسمه پا دار  هدف باارنیت انرژی  یاتأر ٔ  ینهزر دربازتری برای اازا ش همیاری 

  جاد آ رد؟ به

به  رداناکارراضاع نفر ا رنابع که شاری شرح   تد  ا اقدیاد  به ناست،در ادبیات سر   

ی راندی نفدی   ها عیت تزر ق درآردهای نفدی به بادجه   همچنیا ادبیات رربا  به د لت

ی غیردراکراتیک بر رنابع ها ی اسییی   تسیط د لتها جن  بر سر دسدیابی به رنابع انرژی

 است. شد   پرداخدهی اسییی ها رحد د انرژی

 عدو تاسمهتمبیر از نفر ا رنابع بر تاسمه باش انرژی   رنابع طبیمی  ک کشار    ک 

د گر از نفر ا رنابع بر ثر ت نفدی    یرتمب .کید داردأباش خدرات ت  ژ   به ،گری د ها باش

بر کیفیت حقاق قانانی،  یرتمبدارد. ساریا  یدتأکحقاق سیاسی   سسدرش اقر در جارمه  نباد

 .(Dyer and Trombetta, 2013: 23دارد )کید أسیاسی   اقدیادی ت

 ها سما   رالی یالمیی بیا سساتؤر نئاکالسیک، دانا  اقدیاد اغی  و  د سر  ادبیات در

سسات تحقیقاتی اتحاد ه ار پا   ؤ ی که تاسط رها تاصیه الرث برای .اند داد  ارائه را راهیارها ی

برای بهباد  هرسالهی پال المیی ی رثی بانک جهانی   صند ق بیاالمیی ارر یا   نهادهای بیا

شاد. در ا ا  ریی اسییی ارائه ها شرا ط اقدیادی   رد ر دی کشارهای دارای رنابع انرژی

ی ها ی شرکتها بر ر ی چند رحار شفاایت، قاانیا   رقررات   رسئالیت دررجماع ،ها سزارش
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کید أدسدیابی به تاسمه پا دار تبرای رسید  به ارنیت انرژی جهانی    ها   د لت یالمیی بیا

 سیرد. ریکید قرار أشاد   در ا ا راسدا حیمرانی خاب در ا ا کشارها نیز رارد ت ری

پدر  کنت  الدزطار سندی بر ارنیت تمرکز دارد.  به سرا ی  اقع  یردر  ،المیی یابدر ر ابط 

انه اقددار ررکزی است ی که ااقد هرسالمیی بیا نراودر  ها بر ا ا با ر است که د لت سرا ی  اقعنا

دسدیابی به رنابع انرژی ر ابط  ازجمیهکنند. تالش برای دسدیابی به قدرت  ریبرای بقا تالش 

شاک  ازجمیهی نفدی ها بینی کرد  که شاک دهد. کنت  الدز پیش ریرا شیی  ها بیا د لت

 .((Waltz, 1979: 155-157کند  میا جاد نچ تغییری را در قدرت برای غرب هی ،نفدی اعراب

راضاع ارنیت انرژی به دغدغه بسیاری از د لدمردا   1973بمد از شاک نفدی  ، جاد   اا با

ی کشارهای بزرگ غربی در ژئاپییدیک ها کند که تدا و اسدراتژی ریاسددالل   الدز تبد ی شد.

ارنیت )در رابطه با  راند. ریها ثابت باقی  اسدراتژی ،باز گرا  سیاسیانرژی است   با تغییر 

   تمر یتهاجمسازی رنااع در رقا سه با د گر باز گرا (  تهد د( تداامی   )در رابطه با بهینه

ت ئاز ساخدار آنارشیک جاارع نش چراکه ،شاد. تمر    الدز از ارنیت بیشدر تداامی است ری

کشارهای غربی است   آنها  ضم  نقطهچا  تنها  است یتهاجمارا ارنیت انرژی  ،سیرد ری

حدی . (Grafstein, 2002: 139) کنند اسدفاد  یتهاجمدهند در رارد آ  از سیاست  ریترجیح 

بر  بییه ،کید دارندأی تژراضاع ارنیت انر در یتهاجمبر ر  یرد  تنها نه سرا ا ،  اقعای از  عد 

اقط به ررزهای آ  کشارها  ی اسییی در کشارهاها جن  بر سر رنابع انرژیا ا با رند که 

شاد. پیاردهای جهانی  ری  بحرا  به اراتر از ررزها کشاند   جن شاد   دارنه  میرحد د ن

 یاربس 2003  از سال  1992تا  1990حمیه نیر های ائدالف به عراق با رهبری ارر یا در سال 

اقدیاد جهانی تحمیی  بر یمیرسدقهز نه  ،ی نفتها قیمت تاجه قابیاست. اازا ش  سسدرد 

. (Stiglitz and Blimes, 2010)تر ییا  دالر رسید 1/1به  تقر با کرد   انمیاس آ  در اقدیاد کال  

 یزخ نفتسیاسی در کشارهای  یها سر  تحیییگرا  نیز ر شه تنش بیا اقااو   تمداد د گری از 

نفدی را در راسدای تالش برای اازا ش قدرت   نفاذ در ارکا  برای دسدیابی به درآردهای 

 دانند. ریسیاسی کشار 

تمر   جد دی از ارنیت ارائه  1990در دهه  ، یی از اعضای رید  کپنهاگ ،باری بازا 

بییه بیشدر ندیجه  ،ندیجه رسدقیم تهد د نیست ،از رنرر اعضای ا ا رید  یتارن .داد

شد  ناو  عناا  ارنیدی با ندی که از آ  اار ؛شاد ریتفسیرهای سیاسی است که از تهد د 

تر  خاص ریاز ارنیت صارت بگیرد که رفهاسازی  برند. بازا  بر ا ا با ر است که با د رفهاو ری

به با ر اعضای رید   ،دررجماع .(Buzan and Waver, 1998: 7)از هرسانه تهد د  ا رشیی باشد 

باش  پنجارنیت به  ،. بر اساس ا ا ر  یرداستبه تهد د  یرخطیغ یارنیت  اکنش ،کپنهاگ
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ارنیت در باش سیاسی که شاری ثبات داخیی   خارجی کشار  ،ناستشاد.  ریرجزا تقسیم 

 ،دهد. ساو ریشیی  را یتهاجمی تداامی   ها تاانمندی که ینراردر باش  یتارن ،د و است.

ارنیت اقدیادی به رفهاو  ،ارنیت اجدماعی که به رفهاو ثبات ها ت ارهنگی است. چهارو

رحیطی که به رفهاو رحیط اکالاژ یی  دسدیابی به بازارها   رنابع است   پنجم ارنیت ز ست

 .(Buzan,1991:19)است 

 ؛سدهی ارنیدی ندانها رید  کپنهاگ ارنیت انرژی را رجزای از د گر باش ، جاد   اا با

ا نیه ارنیت سیاسی در ر ابط  ،ناستدارد.  یدتأکی رادی  ها هرچند بر اهمیت آ  در باش

 ها ی است   د لتالمیی شاری ر ابط ارنیدی با د گر کشارها به عیت نرم آنارشیک بیا المیی بیا

غیررسدقیم به  طار بها نیه دسدرسی به انرژی  ،د و در پی خادکفا ی در باش انرژی هسدند.

بینی رادار  دارد. ساو، ارنیت اقدیادی با رشیالتی برای پیش ارتبا  ینراری ها تاانمندی

 .(Buzan,1991:235-237)شاد  ریسذاری غیرردمرکز تمر    باز گرا  اقدیادی در اقدیاد سررا ه

های انرژی باد  بازار بینی پیش  یرقابیغشد  به رفهاو نگرش سیاسی به  ارنیدی ،ا ا اساس بر

 است.

را یی ارنیت انرژی را بداا  در کارهای  ٔ  هینزر دری سرا   اقعشا د بهدر ا نمانه ر  یرد 

ست که در د را  پس از جن  ا های ردمدد را یی کیر ا ا . رحار اصیی کدابکرد رشاهد  1کیر

های جد د  م   ظهار قدرتسیم   کاپیدالسسرد   پا ا  جن  ا دئالاژ ک بیا ساسیالی

 ردمرکزطار ر زااز نی بر دسدیابی   کندرل رنابع ارزشمند انرژی  به المیی ، ر ابط بیااقدیادی

ناشی از تغییر راازنه قدرت بمد از جن  سرد است.  یناع بهاست که ا ا راضاع  شد 

های ناظهار اقدیادی بر سر دسدیابی به رنابع انرژی رقابت  های بزرگ جها    قدرت قدرت

 تاسمه درحال  ژ  نفت به عیت اازا ش تقاضا در کشارهای  به ،ی اسیییها رنابع انرژیکنند.  ری

ی اسییی در رناطقی از ها شاند   از سای د گر باش اعرم رنابع انرژی ریتر  آسیا ی کمیاب

. ثر ت نفت در ا ا داخی  ا با د گر کشارها هسدند ها ی در که دارای تنش شد    اقعجها  

ی المیی عناا   ک باز گر بیا ر ز بر قدرتشا  به های آنها ر زبه شاد که د لت ریکشارها باعب 

 تسیط دارند. کیر ،ااز د  شاد چا  بر رنابع حیاتی انرژی که رارد نیاز سا ر کشارهاست

زرا   با رر ری   جن  بر سر دسدیابی به رنابع انرژی را المیی ی بیاها اازا ش تنشاحدمال 

 .(Klare, 2008: 21-28)داند  ریبیشدر 

کنند  در کانا  رباحب ارنیت  کید بر ارنیت عرضه انرژی برای کشارهای ریرفأتاکنا  ت

   کنند  بزرگ جها  تمار ی رادی  ردمیق به کشارهای ریرفها انرژی قرار داشده   نهاد

                                                                                                                                                       
1. Michael Klare 
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نزد ک  ا ا تمار   بیشدر به ر  یردهای ژئاپییدییی اند. رادیفی از ارنیت انرژی ارائه داد 

ی از نئالیبرالیسم رثی همیاری بیا تالیدکنندسا    عناصر به نگاهی یمن هرچند ؛است

حیمرانی خاب در     دارپا  تاسمه ی انرژی ها اازا ش شفاایت در سیاست ،کنندسا  ریرف

 باش انرژی شد  است.

 تعریف امنیت انرژی. 1
نفدت را همدا  ارنیدت اندرژی      هطار سندی   تار ای رداییا    سیاسدمدارا ، ارنیت عرض به

کنند. در   ااده رحد د ری عمدتا  تاسمه کنند  ریرفدانند   آ  را به ارنیت انرژی کشارهای  ری

بداد  رقددار کداای اندرژی بدرای تددا و        تر ا شیی، ارنیت انرژی به رمنای در دسددرس  ای پا ه

نسدبت ثابدت    بده اس    قیمت رن به ینرار    نقی حمیحرکت اقدیادی   راع نیازهای خانگی، 

های حاد قیمت   عرضه، ناشدی   است.  رای ا ا سطح پا ه، سیاست ارنیت انرژی اغی  به شاک

 اسدت کده  بدر ا دا بدا ر     دانیی  درسیا های سیاسی   بال ای طبیمی رربا  باد  است.  از تحر م

  اادده بده   رفهاو ارنیت انرژی برای کشارهای رادی  ردفا ت اسدت. بدرای کشدارهای تاسدمه    

رناس  است. برای کشارهای صدادرکنند  بده رمندای     یمتق باکاای  هرمنای دسدرسی به عرض

ارنیت تقاضا برای حفظ درآردهای نفدی د لت است. بدرای ر سدیه بده رمندای تقا دت کنددرل       

هدای بدازار اندرژی     د لدی بر رنابع اسدراتژ ک   کس  تفاق بر رسیرهای اصدیی اندقدال   کاندال   

ثیری بدر  أ، به رمنای آ  است که تغییر قیمت اندرژی چده تد   تاسمه درحال. برای کشارهای است

ریا انرژی کداای  أهای آنها خااهد داشت. برای چیا   هند به رمنای تضمیا   ت پرداخت هراازن

 را شا  است. برای ژاپا به رمنای جبرا  کمبداد داخیدی از    برای تدا و رشد پرسرعت اقدیادی

تمج  نیست که ارنیت انرژی  یجا .(Yergin, 2006)است سذاری  ردناع سازی، تجارت   سررا ه

. رفهداو ارنیدت   (Chester, 2010: 887)ی رادید  درک شداد   ها ی رادی    در زرینهها با ر ش

بده  اردات   شددت  بهانرژی از کشاری به کشار د گر ردفا ت است. ارنیت انرژی در کشاری که 

که ارنیت انرژی در کشداری کده    یحالدر ، نفت   ساز  ابسده است به رفهاو ارنیت عرضه است

 .(Tippee, 2014)کند به رفهاو ارنیت تقاضاست  رینفت   ساز صادر 

 کنندگان تعریف امنیت انرژی از نگاه مصرف. 1-2

با دد از کدارکرد رناسد      داندد کده   ردی ارنیت انرژی را ارنیت عرضه اندرژی   ،کمیسیا  ار پا ی

هدای قابدی پرداخدت کده آثدار        قفده بده رندابع اندرژی   قیمدت      اقدیاد، دسدرسی ایز یدی بدی  

ارنیت عرضه به  ،رحیطی را نیز در نرر سراده اطمینا  حاصی کند. از نرر ا ا کمیسیا  ز ست

هددف از   بییده  ،نماد   ابسدگی نیست کمینهی    کرد  خادکفا بیشینه اادا راهیارهای  رفهاو

ا ا  بر اساس. (World Economic Forum, 2007: 9)است های ررتبط با  ابسدگی  خطرآ  کاهش 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ضر رت نگا  اراریی به ارنیت انرژی 240

، هدا  سازی رنابع انرژی، قیمدت  ارنیت انرژی شاری رنابع عرضه، ردناع رؤثر بر های رؤلفه ،تمر  

 ,Haghighi)باشدد  سیسات، ژئاپییدیدک   سداخدارهای بدازار    أ  ت نقی   حمیرراکز تقاضا، ارنیت 

تاا  رالحرات د گری رثی رقابت جهانی برای دسدیابی بده رندابع    ری. به ا ا عااری (35 :2007

در رارد تغییرات  ها ی ز رساخدی انرژی، نگرانیها انرژی، ارتبا  ردقابی اقدیاد جهانی با سیسدم

 .(World Economic Forum, 2007:25)کرد را نیز اضااه  انا رانهی ها هاا ی   ناآ ری   آب

ارنیت انرژی را قابییت دسدرسی ردا و به رنابع اندرژی در قیمدت    2ی انرژیالمیی آژانس بیا

آژاندس  . (IEA, 2014a)کند  ریردت تقسیم  به بیندردت   کاتا  آ  راکند    ریتمر    قبال قابی

 .شیی ز ر خالصه کرد  است بهارنیت انرژی را  رؤثر بر های ی انرژی رؤلفهالمیی بیا

 امنیت انرژی مؤثر بر های مؤلفه -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

(IEA, 2014) 

ارنیت اندرژی را   که زرانی  جاد دارد نرر نقطه ازبندی د گری در رارد ارنیت انرژی  تقسیم

رددت در   ردت انرژی بده اخددالالت کاتدا     کند. ارنیت کاتا  ریردت تقسیم  به بیندردت   کاتا 

تدر سیسددم اندرژی     ی سداخداری ها   ارنیت بیندردت انرژی به جنبه سردد یبازربازارهای انرژی 

ثیر أردت انرژی با  ید گر ررتبط هسدند   بر  ید گر تد  پردازد. البده ارنیت بیندردت   کاتا  ری

 د.سذارن ری

 مدت انرژی امنیت کوتاه. 1-2-1

بده تغییدر  دا     اکدنش اداری                    ی اندرژی بدرای     ها                            انرژی بر ر ی تاانا ی سیسدم     ردت       کاتا       ارنیت 

ی اندرژی در  المیی . آژانس بیا(IEA, 2007: 2)دارد کید أاخدالل ناسهانی در تااز  عرضه   تقاضا ت

 ی رثدی  هدا  ردت انرژی ارائه داد. در ا ا الگا بدر شداخص   ردلی را برای ارنیت کاتا  2011سال 

در بادش  ی داخیدی )اندقدال   تاز دع(   همچندیا     هدا  خطدر ( ی خارجی ) اردات انرژیها خطر

کیدد شدد  اسدت. ر  یدرد     أپذ ری )ظرایت کشار برای تقابی با انااع رادی  اخدالل( ت بازسشت

                                                                                                                                                       
2. International Energy Agency 
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ی سیسدم انرژی را ها ی انرژی است که تماو باشها ر  یرد سیسدم ،  در ا ا ردلدرارد اسدفا

فهاو مد ارنیت انرژی ا ا بدا  ر. از بُسیرد ریکنندسا  در بر ات به ریرفاز اندقال، تاز ع   خدر

آسدی    هدا  ی رمیدا اسدت بده د گدر بادش     ژاست که آسی  به هر باش از سیسدم ارنیت انر

پدذ ری   رددت اندرژی، آسدی     در رارد ارنیت کاتا  المییی انرژی آژانس بیاردل  ، اقع برساند. در

پذ ری چگانده بدر رندابع ثانا ده      کند ا ا آسی  ریشاد   بررسی  ریرنابع ا لیه انرژی را شاری 

 .((IEA, 2011:8سذارد  ریثیر أز تانرژی نی

 امنیت بلندمدت انرژی. 1-2-2

تاسمه  راازات بهبرای عرضه انرژی  راقع بهی ها سذاری ارنیت بیندردت انرژی بر سررا ه

رژی بر دکید دارد. در بررسی ارنیت انأدار تده پا ددر تاسم رحیطی  ستزز رات داقدیادی   ری

 قبال قابی   5باد   دخر قابی 4،اد دب رسددر دسد 3،اد دب مدی اراهداو که شاردار رفهدر ی چه

، شناخدی انرژی ا  به زریاداصر رربدنباد  را به ع مداراه 7برت کر  ت. اددش ریکید أت 6باد 

ادی   داصر اقدیداد  را به عندب  دخر قابیاپییدییی، داصر ژئداد  را به عندب  رسددر دسد

داند. ا ا چهار رفهاو از  ید گر جدا  ریررتبط  رحیطی  ستزباد  را به عناصر  قبال قابی

به سزارش  کر  ترقاله  در (.Kruyt et al, 2009: 2167دارند )ای با هم  نیسدند   تماری پیچید 

 اشار ، شد  یهتههاا ی    ی تغییرات آبالمیی ت بیائ  ژ  در رارد سنار اهای اندشار که تاسط هی

 :کید شد  استأتبد ا شرح . در ا ا سزارش بر چهار سنار ا است شد  

A1  ؛ر ی کارا ی اقدیادی بر یهتیهمرا  با  شد  یجهانسطح باال ی از 

B1  ؛همرا  با تمرکز بر ر ی انیاف شد  یجهانسطح باال ی از 

A2  ؛ر ی کارا ی اقدیادی بر یهتیهمرا  با  شد  یجهانسطح پا ینی از  

B2  ابماد چهارسانه ارنیت   تکر  همرا  با تمرکز بر ر ی انیاف. شد  یجهانسطح پا ینی از

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

 

 

 

                                                                                                                                                       
3. Availability  

4. Accessibility  
5. Affordability 

6. Acceptability 

7. Bert- Kruyte 
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 سناریوهای امنیت بلندمدت انرژی -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی امنیت انرژیها شاخص. 2
الزو  هدا  نیاز است. برای تمیدیا ا دا شداخص    ی رارد ها شاخص ،سیری ارنیت انرژی برای انداز 

 :است شد   اشار به آنها  ز راست تهد دها عییه ارنیت انرژی نیز رشاص شاد که در 

 ؛سذارد ریثیر أی انرژی تها اقدارات سیاسی که بر ر ی عرضه   قیمت( 1

 ؛شد  رنابع ردمارف نفت   ساز تهی( 2

 ؛بر سر را  تاسمه ذخا ر نفت   ساز شد  اعمالی ها رحد د ت( 3

 ؛ ابسدگی به  اردات( 4

 ؛عدو تمدد   تناع رنابع عرضه انرژی( 5

 .ی ز رساخدیها چالش( 6

ی ارنیدت نفدت خداو   سداز     ها شاخص خاد 2014سزارش سال در ی انرژی المیی آژانس بیا

 یرتأثبه  یناع به ها در ا ا شاخص ست.در د  نمادار ز ر خالصه کرد  اجداسانه  طار بهطبیمی را 

عداریی   عنداا   بده نفدت   سداز    یدکننددسا  تالسیاسدی   اقدیدادی    -شرا ط حاکم ژئداپییدییی 

 در ارنیت انرژی ا ا کشارها اشار  شد  است. یرسذارتأث
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 ی امنیت نفتها شاخص نمودار شماتیک -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 امنیت گاز طبیعیی ها شاخص نمودار شماتیک -4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امنیت عرضه خطرپذیریی ها بررسی شاخص. 2-1

بده   شدت بهی انرژی کشارهای رادی  ها ست که سیسدما ا ا شد  یجهان یی از ندا ج رحداو 

تداا  بیشددر از ا دا     میی انرژی را نها اند. ا ا بدا  رفهاو است که سیاست  ید گر  ابسده شد 

دهد کده   ریی ارنیت انرژی به را اجاز  المیی طار رجزا تمییا کرد. شاخص بیا کشاری بهدر هر 

دهدد   ریای از کشارها رقا سه کند   نشا   ارنیت انرژی را بیا کشارها  ا رجماعه خطرپذ ری

کندد. رقداد ر    ردی ارنیت انرژی با اسدفاد  از ا ا د  شاخص با رر ر زرا  تغییدر   خطرپذ ریکه 

بر اساس رقاد ر رطیق   نسبت به  المیی ارنیت انرژی بیا یبند رتبهارنیت انرژی    خطرپذ ری

 .(U.S. Chamber of Commerce, 2013:65)شاد  ری رحاسبه OECDرداسط ربنا در کشارهای 

ی ارنیت انرژی را رشاص کرد  است. کمیسیا  ار پا ها اتحاد ه ار پا نیز ا لا ت

، رقرراتی، اجدماعی   یاسیس ی ایز یی، اقدیادی،ها  سکارنیت انرژی را به ر خطرپذ ری

 نها را به شرح ز ر تاضیح داد  استآبندی کرد     ی انرژی تقسیمها رحیطی در حاز  ز ست

(Labandeira and Manzano, 2014). 

(IEA, 2014: b) 

(IEA, 2014: b) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ضر رت نگا  اراریی به ارنیت انرژی 244

)حمالت خرابیارانه   میی دائها اخدالل شاریایز یی  خطرهایی ایز یی: ها خطر -1

ی راقت ها   اخدالل (برد  رنابع انرژی تالید  ا از بیا یساتتأسریرر عییه 

 .شاد ری (ی ژئاپییدییی   بال ای طبیمیها )بحرا 

  ی انرژی پس از ا جاد تااز  بیا عرضه ها ی اقدیادی: ناسا  در قیمتها خطر -2

 .تقاضا

از نفت    شد نفت ا جاد  صادرکنند ی سیاسی: که از سای کشارهای ها خطر -3

 شاد. ریاسیحه سیاسی اسدفاد   عناا  به

رقرراتی: قاانیا ضمی  در بازارهای داخیی   تغییر رقررات در کشارهای  یها خطر -4

 .  هم ارنیت قرارداد عرضه( سذاری  هسرراهم در زرینه )صادرکنند  

ی انرژی رنجر ها ی اجدماعی که به اازا ش ردا و قیمتها اجدماعی: تنش هایخطر -5

 شاد. ری

 ،شاد )نشت نفت ریرربا   ز ست یطرحکه به  اتی خطر: رحیطی  ستزی ها خطر -6

به همرا  داشده  رحیطی  ستزی ها   غیر ( که رمیا است آسی  یا هسدهحاادث 

 .باشد

 تولیدکنندگان نگاه ازتعریف امنیت انرژی  .2-2

 8جی  در جیسه  زرای انرژی خاد یرسم، در بیانیه (ا پک)سازرا  کشارهای صادرکنند  نفت 

. ا پدک در ا دا   (OPEC Official Statement, 2006) کندد  ردی به ابماد ارنیت انرژی جهانی اشدار   

خداص بده ر ح بیانیده     طدار  بده ارنیدت اندرژی با دد جهدانی باشدد         کده  کندد  ردی بیانیه اشار  

  اجالس جهانی سازرا  ریی در رارد تاسمه پا ددار پا بندد باشدد. ارنیدت      2002ژ هانسبارگ 

کده   طدار  هما  ؛باشد. ارنیت تقاضا  ک عاری رهم برای تالیدکنندسا  است د جانبهانرژی با د 

اندرژی   رندابع  یتمارحائز اهمیت است. ارنیت انرژی با د بر  کنندسا  ریرفارنیت عرضه برای 

که اارغ از قاانیا ردمیبانه   اقدارات قانانی رثدی بسددا سدطاح بداالی      یا سانه به ،دشااعمال 

عیس رالیدات پدا یا  دا    ربد    کنند  ریرفنفدی در بسیاری از کشارهای  یها رد  ابر اررالیات 

باشدد. در بیانیده    یدکنندد  تالانرژی در کشدارهای   یها باشدر د گر   ارانهنباد رالیات   ارائه 

بده   دسدی  یاپاد. باش شاارنیت انرژی با د در کی زنجیر  عرضه اعمال »شد  که  یدتأکا پک 

تااندد   ردی کده رااندع پاال شدی      ما باد شاهد آ   یرا اخالدسدی است   را هما  اهمیت باش با

ا جاد کند. ارنیت انرژی با دد   کنندسا  ریرفراانمی را بر سر را  عرضه ا ما   ردا و انرژی بر 

 اندداز  را پاشش دهد. ارنیدت اندرژی در ادردا بده همدا        بینی یشپزرانی قابی  یها ااق یتمار

 هددا زرددا  یتمددارارنیددت انددرژی در ارددر ز اهمیددت دارد   شددرا طی با ددد ا جدداد شدداد کدده در  
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کده چگانده     دم ا باد اخیر شاهد  یها سالرطیابی تد  ا شاد. در  سذاری  هسررای ها اسدراتژی

ی ارر ز دارد. ارنیت اندرژی  ها بر قیمت یتاجه قابی یرتأثنگرانی در رارد ارنیت عرضه در آ ند  

تمرکز کند   باالتر ا  کنندسا  ریرفهمه  یبرای انرژی ها  رد اار  اتر ردر ر ی تهیه با د بر 

د. بدرای  شدا رندفدع   ها انا ریبرد  آخر ا  کار کار بندد   از به را به رحیطی  ستزی ها اسداندارد

ریا ارنیت انرژی با د سفدگا   همیاری بیا باز گرا  عمدد  بازارهدای اندرژی برقدرار شداد        أت

 «ر شی ردمادل   رنیفانه هم در حال   هم در آ ند  را تسدهیی سدردد   یسا بهل آراو بازار تحا

(OPEC Official Statement, 2006). 

ی رادی  ارنیت تقاضا با  ید گر ها کشارهای تالیدکنند  نفت در سسدر  تاسمه باش

ی برای ژارنیت انر عااری رؤثر برتمییا  یبرا .(Dyer & Trombetta, 2013: 245هسدند )ردفا ت 

ی برای ا ا کشارها رشاص ژنرای ارنیت ها خطرابددا با د  ،کشارهای تالیدکنند  نفت   ساز

تاا  با تاجه به شرا ط حاکم بر کشارهای تالیدکنند    بازارهای نفت  ریرا  ها خطرشاد. ا ا 

 رشاص کرد.

 امنیت عرضه خطرپذیریی ها بررسی شاخص. 2-3

هم باارد  هتااز  بیا عرضه   تقاضای نفت به نفع عرضه ب که یدرصارت .نفت  نوسانات قیمت

 ابدد     ردی ی نفدت کداهش   هدا  قیمدت  ،  بازارهای نفت با رازاد عرضه نفدت خداو رااجده شداند    

 ،ی نفت در شرا طی حاصی شاد که رشد اقدیاد جهانی کند اسدت ها کاهش قیمت که یدرصارت

ثبدات   شداد.  ردی با رشیی جددی رااجده    یزخ نفت اقدیاد  ابسده به درآردهای نفدی کشارهای

تر ا نگرانی اقدیادی در ارنیت تقاضای کشارهای تالیدکنند  نفت است. در ا نجا  رهم ها قیمت

هم  ها ی نفت است. ثبات قیمتها بییه در رارد ثبات قیمت ،بحب در رارد قیمت عادالنه نیست

راضداعات رربدا  بده رکداد اقدیدادی،      دارد )کید أبر رشیالت ایز یی عرضه   تقاضای نفت ت

هم بر کدار بازارهدای ردالی کده      (  ها   ... اخدالل در ز رساختقابییت دسدرسی به رنابع نفدی، 

البده ثبات ریدرف   .(Dyer & Trombetta, 2013: 246)است ثر از عااری بنیاد ا عرضه   تقاضا أرد

اقدیاد جهانی   شدرا ط سیاسدی     شرا ط حاکم بر  رثی یرهم عااری یرتحت تأثنفت   ساز که 

 اقدیادی بازارهای ریرف است نیز حائز اهمیت است.

ی تاسدمه در صدنمت   هدا  طرحباد   بر با تاجه به سررا ه .گذاری داخلی و خارجی سرمایه

سدذاری   ای جز اسدفاد  از سدررا ه  چار  ،سذاری داخیی بر سررا ه بیشدر کشارها عال   ،نفت   ساز

  بهینه آنهدا نقدش    راقع بهتاسمه ی اسییی ها تاجه به رحد د ت رنابع انرژیخارجی ندارند. با 

 ریا ارنیت انرژی جها  در بیندردت دارد.أت در یرهم
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الزاو اسدراتژ ک برای اسدحیال   اسدفاد  بهینده   انا ری .ی نوینها فناوریدسترسی به 

ی هدا  در اخدیار شرکت عمدتا ی نا ا ها انا ریاز رنابع ردمارف   غیرردمارف نفت   ساز است   

ای سیاسدی د لدمدردا    هد  دغدغده  یرتحت تأثی اقدیادی ها دغدغه از یرغ بهی است که المیی بیا

 کشار  ا کشارهای ردباع خاد نیز هسدند.

قیدد نیدز   د بده بازارهدای ر  تالی أاندقال   صادرات نفت   ساز از ربد .نفت و گاز ونقل حمل

ادی ردمددی است. جدای از رباحب ارنیدی   رحااردت از  ی سیاسی   اقدیها دارای پیچیدسی

تااند در اندقال نفت   ساز از طر دق   ریژئاپییدییی نیز  یها رقابتخطا  لاله اندقال نفت   ساز 

 . جاد آ رد ی جدی بهها خطا  لاله چالش

تااند باعب ا جاد ناارنی در رنداطق نفددی    ریرذهبی    یقاری ها تنش .ی سیاسیها خطر

ی هدا    ژ  اسر ا دا تدنش   . بهاندازدخیر أ  ر ند تاسمه را با چالش جدی رااجه کرد   ا به تشد  

تااندد تهد دد    ردی اازا ش قدرت   نفداذ باشدد    هدف بادسدیابی به درآردهای نفدی  یبرا یقار

 جدی را برای تاسمه صنمت نفت آ  کشار ا جاد کند.

سدی در رناطق نفدی کشارهای  تر ری ها نفاذ سر   .طلب ییی تروریستی و جداها گروه

بییده ا دا    ،تااند باعب تهد د ارنیت اندرژی   ارنیدت ریدی آ  کشدار شداد      ری تنها نه ،خیز نفت

   ها یدا ر که یدرصارتثر کند. أاز ررزها عبار کرد    کی رنطقه   جها  را رد تااند یر  دهاتهد

از درآردهای ناشی از ار ش نفدت  ی ااراطی   تر ر سدی بیفدد ها سیسات نفدی به دست سر  أت

ی حمدالت تر ر سددی     هدا  ریا هز نده أسیسات تحدت کنددرل خداد بدرای تد     أی تها   ارآ رد 

 کنند. ریسرا انه بیشدر اسدفاد   اارا 

ارنیت انرژی کشارها ی کده رااادق    .الملل جایگاه کشور تولیدکننده نفت در نظام بین

ی هدا  حدی اسدر ا دا کشدارها دارای حاکمیدت     ،کنند ریحرکت  المیی نراو بیاجر ا  حاکم بر 

  تاسمه صدنمت نفدت   چده در بمدد دسدرسدی بده        سذاری  هسرراچه در بمد  .باشند اقددارسرا

 شاد. ری یاتأربازارهای تقاضا بیشدر 

تالیدکنندسا  برای دسدرسی بده بازارهدای    .رقابت بین تولیدکنندگان برای جذب بازار

 .(Dyer, Trombetta, 2013: 248)دهند  ری ی را ارائه ها قراردادهای جذاب   تضمیا ،ریرف

ی اقدیادی   نفدی بدر ارنیدت اندرژی کشدار     ها ثیر تحر مأ. تی اقتصادی و نفتیها حریمت

هدا عییده    نه ا دا تحدر م  ا. نماستدارای ابماد ساناسانی  ها ا ا تحر م است. بار  ا زشاند   حر مت

صنمت نفت   اقدیداد  ابسدده بده درآرددهای      تر ا عااری رکاد    یی از رهم شد   اعمالا را  

اشدار    هدا  بده تمددادی از ا دا تحدر م     ز در در که سذشده باد   یها در ا ا کشار طی سال نفدی

 :شاد ری
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تحر م نقی   اندقاالت بانیی که در اات  جا  حاصی از ار ش نفت، ساز، ریمانات سازی    -

های  های خزانه نزد بانک جا ی  جا  از حساب هرحد د کرد    جاب شدت به را یمیپدر ش

 کرد. تقر با  رسد دخارجی را  یعار

مدادی از به ت کاهش  اات   صراا  شدت به یمیپدر شار ش نفت   ساز   رحیاالت  -

 رشدر ا  رحد د شد.

 نفت خاو   صنمت کشدیرانی را هدف قرار داد  باد.  نقی حمی که  نقی حمیتحر م  -

سذاری در صنمت نفت که باعب کندشد    حدی تاق   ریا رالی   سررا هأتحر م ت -

 ی تاسمه در ا ا صنمت شد.ها طرح

ی بیمه خارجی   اازا ش اه تاسط شرکت ها کش تحر م بیمه که باعب تاق  بیمه نفت -

   تجهیزات نفدی شد. یساتتأس  همچنیا ی نفدی ها غرارت   خسارت رحماله

در صنمت نفت  ی ساختها پر انهریا کاالها   تجهیزات   خدرات   أتحر م  اردات   ت -

 های یمتق باکیفیت    اسدفاد  از کاالهای بی ها طرحشد    حدی تاق  انجاو  که باعب کند

ی رادی  صنمت نفت شد. از سای ها ی تممیر   نگهداری در باشها باال   اازا ش هز نه

 است. برداشدهرا نیز در  یا سسدرد  رحیطی  ستزا ا رحد د ت پیاردهای  ،د گر

رد ر ت صنمت نفدت در کشدارهای   . خیز نحوه مدیریت صنعت نفت در کشورهای نفت

 ،سیاسدی  ،اقدیدادی  ارکدا   یتمدار ای نفددی اسدت،   ه درآردده نها  ابسده بآخیز که اقدیاد  نفت

بندابرا ا کیفیدت ردد ر ت در ا دا     ؛ دهدد  ردی قرار  یرتحت تأثاجدماعی   ارهنگی آ  کشار را 

 ای دارد. کنند   ند تاسمه ا ا کشارها نقش تمییااصنمت در ار

ی جا گز ا نیز ردغیری ها تالید انرژی هرچند .ی غیرمتعارف و جایگزینها تولید انرژی

ی نفت   سداز   د گدر   ها است که خاد  ابسده به ردغیرهای رسدقی د گری رثی ناسانات قیمت

تااند برای  ریبه هر صارت ارا  ،استی انا ری جا گز ا   ر ند رشد اقدیادی   تاسمه ها انرژی

 اندا ری تاسدمه   کده  یدرصدارت  ؛تالیدکنندسا  نفت   ساز ردمارف به رقیبی جدی تبدد ی شداد  

اازا ش تالیدد   البده آ د.اائق ی جا گز ا ها ی باالی تالید انرژیها بدااند بر راانع ناشی از هز نه

ی سیاسی   ژئاپییدییی خاص خاد را به همرا  دارد   به ا ا ها ی غیرردمارف نیز رقابتها انرژی

ا دا   ی اسییی تالیدکنندسا  نفت   سداز ردمدارف  ها رفهاو نیست که کاهش  ابسدگی به انرژی

 کند. ریرسد ناع   حاز  آنها تغییر  ریبییه به نرر  ،دهد ریرا کاهش  ها ناع رقابت

در   دژ    بده  ،در کشدارهای تالیدکنندد  عمدد  نفدت   سداز      رحیطی  ستزرقررات  هرچند

 تاا  ، رید ر چندا  نهدر آ ند  ارا  ،نیست یرانهس ساتار پا   ارر یا  انداز  بهخا رریانه   اار قا 
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تداا  ارنیدت اندرژی     ردی  بداال تاجده بده رداارد     بدا  همیا ر ند را در ا ا رناطق نیز ردیار شد.

   ترسیم کرد. 5شیی ترتی   بهنفت   ساز را  یدکنند تالکشارهای 

 نمودار شماتیک امنیت تقاضای انرژی -5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداال   نمدادار  در که عااریی ارا ،دارد انرژی ارنیت از را خاد خاص تمر   کشاری هر اسرچه

 ارنیدت    عرضه ارنیت. داردعماریت  کنند تالید کشارهای اغی  برای ،است شد  اشار  به آنها

 .ا تندفرد  ید گر با آنها در رؤثرعااری  از تمدادی هرچند ؛هسدند یهد  ر ی  ک س تقاضا

 اندرژی  ارنیدت  در کده  چالشدی  هدر  شداد  ردی  باعدب  تقاضدا    عرضده  ارنیت یاسدگیپ هم به

در  بدازهم  ،شداد  یداپ آ  برای ردتی کاتا  های حی را  هرچند ،شاد ا جادتالیدکنند   کشارهای

 از ناشدی  هدا  چدالش  ا دا  خداا   ؛بگدذارد  یرتأث  کنند  ریرف کشارهای انرژی ارنیت بر بیندردت

 عرضده  ارنیدت  یدر نمادارها. باشد ژئاپییدییی های رقابت   خارجی یها لفهؤر  ا داخیی عااری

 شدرا ط  بر ی انرژیالمیی تاسط آژانس بیا شد  ارائه( 4شیی ساز ) عرضه ارنیت   (3شیی نفت )

 اندرژی  ارنیدت  در ثیرسدذار أت عااردی  عنداا   به عرضه ربادی تمداد   نفت تالیدکنند  کشارهای

 نقدش  ،نیدز  تقاضدا  ارنیدت  نمدادار  در. شدد  اسدت   یدد تأک طدارکیی  بده  کنند  ریرف کشارهای

 تقاضدای  بدازار    هسددند  صدنمدی     اادده  تاسمهی کشارها زرر  در عمدتا  که کنندسانی ریرف

 چده  ؛تالیدکننددسا   ساز   نفت یها طرح تاسمه در   دهند ری تشییی را تالیدکنند  کشارهای
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   سیاسدی    ژئداپییدییی  یهدا  رقابدت  نرر نقطه از چه   انا ری اندقال   سذاری سررا ه رنرر از

 .شد  است رشاص ،سذارد ری ثیرأت المیی بیا نراو در تالیدکنند  کشار جا گا 

 کشدارهای  در سیاسدی  ( ثبدات 4شیی ساز )  نمادار عرضه  (3شیی نفت )در نمادار عرضه 

سدذارد؛ هرچندد تنداع ربدادی      ردی ثیر أبر ر ی نفت  ارداتی    ابسدگی به  اردات ت  تالیدکنند 

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

در ابمداد خدارجی    هدم ثبدات سیاسدی در ابمداد داخیدی        ،ثر است. در نمادار ارنیدت تقاضدا  ؤر

ات زنجیدر  عرضده از اکدشداف   تالیدد سرادده تدا صدادر        یهدا  بادش  یتمدار بر تالیدکنندسا  

  اشدار  شدد  اسدت. پدس ا دا همپاشدانی نقدا         آبده   ها باش  ریکنند  است   در تما تمییا

 آ رد. ری جاد  رشدرک ردمددی را به

 ر  یدرد    پدردازد  ردی  ارنیدت  در تضاد به رنطق کمدر تقاضا ارنیت رارد در ها البده دغدغه

 د گدرا   ارنیدت  بده  ی ید  ارنیدت » یرمند  به همیاری ر  یرد یسا به صفرجبری  جمع حاصی

 .(Dyer & Trombetta, 2013: 10) در حال تغییر جهت است ،«دارد بسدگی

 دهد ری نشا  را تقاضا   عرضه ارنیت پیاسدگی هم به نمادارها ا ا در رشدرک نقا  ، اقع در

 در با د انرژی ارنیت زرینه در سذاری سیاست که تاا  به ا ا ندیجه رسید ریبا اسدناد به آنها   

   صدادرات  تالیدد  در اخددالل  که شرا طی در .شاد تد  ا کشار  ک ررزهای از اراتر چارچابی

 داخیدی  سیاسدی  رناقشات  ا تحر م جن ، طبیمی، بال ای عیت به تالیدکنند  کشار  ک انرژی

 یباالدسد باش تاسمه در  ر ترد ساء ا نیه  ا شاد یر یانرژ های قیمت در ناسا  ا جاد باعب

 خدارد   هدم  هبد    رندابع  از راقع به برداری بهر  عدو باعب خاو نفت عمد  تالیدکنند  کشار  ک

 در صدراا   را اندرژی  ارنیدت  تداا   مدی ن ،شداد  ری بیندردت در ساز   نفت تقاضای   عرضه تااز 

 بدرای  عرضده  ارنیدت  رفهداو  بده  انرژی ارنیت ،امیی شرا ط در. داد قرار ردنرر ررزها چارچاب

هرکدداو از آنهدا    ریدی  ارنیدت  چدارچاب  در تالیدکنندسا  برای تقاضا ارنیت   کنندسا  ریرف

 است.

 از بسیاری   سنجد مین ریی ارنیت پارادا م قال  در انرژی ارنیت تاسمه زرینه در همیاری

 حاکمیدی   انی یها همیاری انرژی، باش در سذاری سررا ه زرینه در برد -برد های ارصت

 .(Dyer & Trombetta, 2013:507)شاد  ری سراده ناد د 

 تاسدمه  چارچاب در اقدیادی ارنیت با  میرسدقی ارتبا  انرژی ارنیت ریاأت ،د گر سای از

 از اراتر آنها رارد در سذاری سیاست   سیری تیمیم که دارد جهانی ز ست رحیط ارنیت   پا دار

  آثدار سداء   ای    ژ  با تاجه به ا نیه اازا ش اندشار سازهای سیاانه به .است ریی ارنیت پارادا م
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رشدرک برای کاهش آال نددسی تالیدد   ریدرف      ریرا ریزو به اقدا ها د لت ،آ  بر زندسی رردو

 کند. ریی اسییی ها ساخت

 اراتدر  ریدی  پدارادا م  از انرژی ارنیت زرینه در سیاسدگذاری دارد ضر رت که رسد رینرر به

 سیدری  تیدمیم  آ  ردارد  در   قرارسراده بررسی رارد جهانی   اراریی  میپارادا  قال  در   ر د

 بده حسداب آ دد.    المیدی  ریا ارنیت انرژی بیاأبرای ت کاسدراتژ   ریتااند الزا ریا ا رهم  .شاد

 رقدررات    قداانیا  شدفاایت،  شداری  نئالیبرالی ر  یردهای پیگیری ،رهم ا ا به دسدیابی برای

   کند ری رشاص را ها د لت   ها شرکت رسئالیت حاز  که رشدرک اجدماعی رسئالیت جارع،

 نقددشتاانددد  رددی انددرژی ارنیددت ریاأتدد بددرای جهددانی  میپددارادا  قالدد  در خدداب حیمرانددی

 .باشد  داشده ای کنند  تمییا

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

ی هدا  ی جا گز ا حائز اهمیت است. در حال حاضر نهداد ها   د گر انرژی سن  زغالنفت   ساز   

در رارد  یارا آرار دقیق   شفاا ،دهند ریآرارها ی را ارائه  نفت   سازی ز ادی در رارد المیی بیا

  همچندیا   کنندسا  سبد انرژی ریرف در  میکه سهم ره سن  زغال  ژ   به ،د گر رنابع انرژی

ای تالیدکننددسا  عمدد    بدر   ژ   به ،شاد. دانسدا ا ا آرار میارائه ن ،دارد ز ست آلادسی رحیط

بدرآ رد ریدزا    ها بدرای   برای همه د لتی بیندردت   همچنیا ها ر زی برای برناره  نفت   ساز 

 اهمیت است. رحیطی حائز ز ستآال ندسی آ  برای رسید  به اهداف 

و اقدیاد بازار، صنمت نفت رابطه نزد یی با بازارهای رالی دارد   نرامیت نفت در به عیت اه

صدنمت نفدت نیازرندد رندابع سدررا ه بدرای        برای رثدال  .ستا آ  تحت کندرلطار رسدقیم  به

نفت نیز بر اساس دالر ارر یدا تمیدیا     قیمتی تاسمه است. ها ی جد د   پر ژ ها سذاری سررا ه

 -Reboredo, Rivera)نفدت دارد   ثیر ز دادی بدر قیمدت   أتد  ،تغییر در ارزش دالرشاد   هرسانه  ری

Castro & Zebende, 2014) بدر ظرایدت    هدا  غیررسدقیم نیز با تغییدر ندرب بهدر   او    صارت بهارا ؛

سدذارد. در ردارد نفداذ     ردی ثیر أی نفددی  دا قددرت خر دد رشددر ا  تد      ها سذاری شرکت سررا ه

تاا  به قدرتی که بازارهای رالی در تنریم ریرف  ریصنمت نفت  غیررسدقیم بازارهای رالی بر

 هدا    د لدت  هدا  ی اقدیدادی شدرکت  ها ی نفدی   خدرات دارند  ا نفاذی که بر امالیتها ارآ رد 

 ،کده بدازاری  جداد دارد    هرکجدا . ثیری که در تنریم تقاضای انرژی دارند، اشار  کدرد أدارند  ا ت

ا دا عمدی    .کنندد  یدسددیار کنند بازار را به نفع خداد   ریاارادی  جاد دارند که سمی  رمماال 

 داد اعدماد باز گرا  در ا ا بازار را کاهش  ،کند ریتاانا ی بازار را برای انجاو اقدارات بهینه کم 

 ,Federal Energy Regulatory Commission)کندد   ردی را نیز رادی  ها قیمت ازجمیه  ندا ج بازار 

  اتدر  بدزرگ ای است که در زرر    ااده . بازارهای رالی بزرگ جها  در کشارهای تاسمه(3 :2012
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سذاری ا ا بازارهدا بدا تاجده بده      قانا    کندرل ،در اقعکنندسا  انرژی در جها  هسدند.  یرفر

شداد.   ری یدسدیارسیرد   در بمضی رااقع به نفع آنها  ریکنند  صارت  رنااع کشارهای ریرف

 ،شاد. بازارهای تجارت نفت ریبازارهای رالی با اهداف سیاسی انجاو  یدسدیاربمضی ا قات نیز 

در ا لا دت   کنندسا  است   رنااع آنهدا رممداال    در کندرل ریرف تی   کاغذیآبازارهای   ژ   به

 قرار دارد.

زدا ی از  کنند ، سیاست ارنیت انرژی کشارهای تالیدکنند    ریرف یاسدگیپ هم بهبا تاجه 

 میتااند نقش ره ریدر بازارهای رالی   گرا باز یتماربازارهای انرژی   نگا  بیندردت به رنااع 

 ریا ارنیت انرژی همه کشارها در بیندردت داشده باشد.أدر ت 

 فرجام
ظهار ر  یردها   ابماد جد د در رابطه با ارنیت انرژ ی بر پیچیدسی آ  ااز د    ارائده چدارچاب   

راهیت چندجانبه ا دا   سا  کاز  ،در اقعدر رارد آ  را بسیار سات کرد  است.  نرریرنسجم 

عنداا  چددری بدرای     از ا ا رفهاو بده  ،رفهاو ارائه تمر فی از آ  را رشیی کرد    از سای د گر

رشد   تاسمه اقدیادی   قدرت سیاسدی     ازجمیهپاشش بسیاری از راضاعات ررتبط با انرژی 

 شاد. ریی در قال  د پیماسی انرژی نیز اسدفاد  ابزار سیاست خارج

 ،شد  المیی جدی  ارد ادبیات ر ابط بیا صارت به 1970 جاد آنیه ارنیت انرژی از دهه  با

   سرا  اقعدر قال  ر  یردی حائز اهمیت است  کنندسا  ریرفارا بر ارنیت عرضه که برای 

ناد د  انگاشده شد   نرر تالیدکنندسا رارد ی تقاضا یت  ارن کید بیشدری شد أتژئاپییدییی 

 کنند  ی کشارهای تالیدکنند    ریرفارنیت انرژ یاسدگیپ هم که به است یحالاست. ا ا در 

 ؛ردمدد بیا الگاهای ارنیت عرضه   ارنیت تقاضا اثبات کردتاا  از نقا  رشدرک  ریرا 

ارنیت عرضه   تدرنهااخدالل در ارنیت تقاضای کشارهای تالیدکنند   هرسانه که یطار به

 ثر خااهد کرد.أکنندسا  را نیز رد ریرف

 یرغ به ،کند یرهر کشار ارنیت انرژی خاد را در قال  پارادا م ارنیت ریی تمر    که یدرحال

تغییدرات  رثدی   ی هدا  سیری در رارد چالش یمتیم ،ی انرژیها راهیت اراریی راضاع سیاست از

اقر انرژی   د گر راضاعات رربا  به تاسدمه   ی اسییی،ها دفاد  از انرژیهاا ی ناشی از اس   آب

 پدارادا م   دک  دارد ضدر رت    پذ ر نیسدت  اریا پا دار در پارادا م رحد د   رضیق ارنیت ریی 

 بدا  ردرتبط  اراریدی    ریدی  راضداعات  که شاد بییات انرژی های سیاست برای جا گز ا ارنیدی

 .دهد پاشش را انرژی
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زدا ی از باش انرژی، ارائه اطالعات شفاف در رارد  به سیاست با ددر پارادا م جا گز ا 

از باز گرا   هرکداو یها رسئالیت   رقررات   قاانیابازار،  یاد ابن یرغعااری بنیاد ا   

 ای صارت پذ رد. تاجه   ژ  جهانی انرژی ارنیتثیرسذار در أت
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