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 مقدمه

خام  شناسي تحوالت قيمت نفت آسيب
 انيهاي جهدر بازار

 
 
 

 

 
 
 

خام در اين بـازار       دهد كه قيمت نفت     نگاهي گذرا به بازار نفت در قرن بيستم نشان مي         
آنچـه تـاكنون بـه    . هاي خاص آن هميشه در حـال نوسـان بـوده اسـت           به دليل ويژگي  

هـاي   وياي اين واقعيت است كه نوسـانات قيمتـي و حتـي شـوك    تجربه ثابت گرديده، گ  
بـدين معنـي كـه تحـوالت قيمـت نفـت خـام در               . نفتي در بازار نفت ماهيتي گذرا دارنـد       

. هاي باال قابل تداوم نيست      هاي پايين و هم براي قيمت       بازارهاي جهاني، هم براي قيمت    
به فرد و نيز پارامترهـاي    چرا كه بازار جهاني نفت به لحاظ ويژگي و ساختار منحصر            

 .بيني است  به سختي قابل پيش،متعدد تأثيرگذار در آن
كه نوسانات قيمت نفت خام از عواملي نظير مباحـث  توان گفت  به طور خالصه مي  

كه ناشـي از رشـد اقتصـادي در كشـورهاي           (فني و ساختاري، ميزان تقاضاي جهاني       
از (فتـي، وقـايع اجتمـاعي و سياسـي           ن هاي  ، بازيگران بازار بورس   )مختلف جهان است  

 ،هـا  طوفـان ( عوامـل طبيعـي   ،)... و هـا   انقالب،ها، كودتاها، حمالت تروريستي   قبيل جنگ 
  كننده نفت   ، تصميمات سياسي كشورهاي توليدكننده و مصرف      )... و   حوادث غيرمترقبه 

ديگـر  فارس و  خام در تغيير ميزان عرضه و تقاضا، تحوالت ژئوپليتيك در منطقه خليج    
وار در منـاطق عمـده توليـد نفـت، آثـار            خيز جهان، حوادث و اتفاقات زنجير       مناطق نفت 

هـاي انـرژي      الـذكر، تغييـر در الگـوي مصـرف و سياسـت             رواني اغلـب تحـوالت فـوق      
ــم مصــرف  ــده و عرضــه كشــورهاي مه ــك و وضــعيت   كنن ــك و غيراوپ ــدگان اوپ كنن

اغلـب  تـوان گفـت       مـي مجمـوع   در  . شـود   ناشي مي هاي پااليشي     پااليشگران و سيستم  
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روند تغييرات قيمت.۱

 مـيالدي ناشـي از عوامـل بنيـادين          ۹۰ و   ۸۰،  ۷۰هاي    در دهه نوسانات قيمت نفت خام     
 .بازار نبوده است

هـاي   اي از عوامل فوق موجب افزايش شديد قيمـت      مجموعهنيز  در چند سال اخير      
اري خام حاكي از تغييرات ساخت  اين روند افزايشي قيمت نفت    . نفت در بازار شده است    

شـايد بررسـي    . هاي جهاني انرژي است     خام و به طور كل سياست       ويژه در بازار نفت   
تغيير و تحوالت چند ساله اخير در بازار جهاني نفـت و نيـز توجـه ويـژه بـه اقتصـاد                      

فارس كمك بزرگي به درك تحـوالت مـذكور           سياسي نفت به خصوص در منطقه خليج      
 .بنمايد

 
 
 

يـابي    هاي مختلف كمك شاياني به ريشه       خام در دوره    تبررسي تغييرات عمده قيمت نف    
 .كند الذكر مي موضوع فوق

 )۱۹۷۴-۱۹۷۳هاي  سال(شوك اول نفتي 
اين شوك نفتي كه حدود يك سال طول كشيد در اثر تحريم صادرات نفت به اسـرائيل                 

فارس و به دليـل بـروز         و كشورهاي طرفدار آن از سوي كشورهاي عرب حوزه خليج         
 .راب و اسرائيل اتفاق افتادجنگ بين اع

 )۱۹۸۰-۱۹۷۹(هاي  شوك دوم نفتي سال
اين شوك همزمان با وقوع انقالب اسالمي در ايران و به دليل كاهش صدور نفت ايران و                 
 .به دنبال آن جنگ تحميلي و نگراني بازار نفت از به خطر افتادن امنيت عرضه حادث شد

 ۱۹۸۶سال 
هـاي   ترين ميزان خود در طول سال  ش يافت و به كم    در اين زمان قيمت نفت بسيار كاه      
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تر   فارس به كم    هاي خليج   خام  اي كه ارزش نفت     به گونه . پس از جنگ جهاني دوم رسيد     
 .از ده دالر سقوط كرد

 ۱۹۹۰سال 
افزايش قيمت نفت در اين زمان به علت اشغال كويت توسط عراق صـورت گرفـت كـه                  

 .ار شدمنجر به خارج شدن نفت دو كشور از باز

 ۱۹۹۹-۱۹۹۸سال 
ها قيمت نفت به دليل بحران اقتصادي در آسياي جنوب شـرقي و تصـميم                 در اين سال  

ها  خام   ارزش اغلب نفت  اي داشت و      سابقه  كاهش بي  ،جاي اوپك در اجالس جاكارتا      نابه
 .يك رقمي شد

 ۲۰۰۵-۲۰۰۲هاي  سال
 كـه بـرخالف    دانـ     نفـت خـام افـزايش چشـمگيري داشـته          هـاي    سال اخيـر قيمـت     ۴طي  

تـر در اثـر      بيششود بلكه     آن از بخش عرضه ناشي نمي     عمده  هاي گذشته علت      افزايش
هـاي   ظرفيـت (دسـتي     هاي باالدستي و پـايين      رشد مصرف و ايجاد محدوديت در بخش      

گـذاري الزم در بخـش باالدسـتي،      هرچنـد كـه بـه دليـل عـدم سـرمايه           .است) پااليشي
هاي توليـدي و      يت عرضه در اثر رشد ناكافي ظرفيت      هايي از به خطر افتادن امن       نگراني

اين امر به همراه رشد تقاضـا دليـل عمـده افـزايش             . مازاد در بازار وجود دارد    ظرفيت  
 . هاي نفت بوده است قيمت
هـاي قبـل از    شـود تغييـرات عمـده نفـت خـام در سـال       همان گونه كه مالحظه مي     
ه عوامل بنيادين بازار مـرتبط نبـوده        داليلي كه چندان ب   (تر به داليل سياسي       بيش۲۰۰۰
هـاي اخيـر بـه دليـل تحـوالت ويـژه و تغييـرات                 امـا در سـال    . شـود   ميمربوط  ) است

در .  به وجود آمده استها  افزايش چشمگيري در قيمت،ساختاري در بازار جهاني نفت    
 تغييـرات شـديد      پرداخته خواهد شد از جمله داليـل       بعداً بدان كه  واقع مجموعه عواملي    
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عوامل مؤثر بر تغييرات قيمت نفت خام.۲

هـاي پيشـين تـأثير چنـداني در نوسـانات قيمـت               در سـال  كـه    ،اسـت خـام   يمت نفـت    ق
بررسي و آناليز اين تغييـرات و تحـوالت كمـك شـاياني بـه               بديهي است كه    . اند  نداشته

 .بيني تغييرات آتي در بازار نفت خواهد كرد شناسايي و پيش
 
 
 

در سـه دهـه گذشـته    ترين مشخصه بازار جهاني نفت       تغييرپذيري قيمت نفت خام، مهم    
ها و تجارب نشان داده است كه تغيير قيمـت در بازارهـاي جهـاني                 بررسي. بوده است 

 :ناشي از دو دليل عمده است

 نداليل سياسي و اجتماعي و آثار رواني آ. ۱-۲
هـا،    ها، تحـريم    ها، انقالب   تغيير قيمت نفت خام اغلب ناشي از عوامل سياسي نظير جنگ          

هـاي    شـوك . بوده اسـت  ... كننده و     ي توليدكننده و مصرف   تصميمات سياسي كشورها  
 شــاهدي بــر ايــن ۱۹۹۸ و ۱۹۹۶هــاي  اول و دوم نفتــي، كــاهش قيمــت نفــت در ســال

 .مدعاست

 ناشي از عوامل بنيادين بازار نفتداليل . ۲-۲
 و نزديكي بـه  يكيفيت نفت خام، موازنه عرضه و تقاضا، نحوه دسترسي و ميزان دور        

اما عرضـه و تقاضـا بـه عنـوان       . له عوامل بنيادين بازار نفت است     بازار مصرف از جم   
كه تغيير  بدين شكل   . ترين عامل بنيادين بازار نفت در نوسان قيمت تأثيرگذار است           مهم

در ميزان عرضه و تقاضا يا به عبارت بهتر انتظار تغيير در ميزان عرضـه و تقاضـاي             
ذكـر ايـن    .  در بازارهاي جهاني اسـت     ترين داليل تغيير قيمت نفت خام       نفت يكي از مهم   

نوسـانات قيمتـي ناشـي از تغييـر در ميـزان       عـادي     در حالـت  نكته ضروري است كـه      
انتظار (تر و تأثيرگذارتر از تغيير در تقاضا  مهم) انتظار تغيير در ميزان عرضه    (عرضه  
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 آيـد    قيمت زماني پـيش مـي      اتتوان گفت اغلب نوسان      مي ١.است) تغيير در ميزان تقاضا   
انتظـار تغييـري در ميـزان       به عبـارت بهتـر      كه تغييري در ميزان عرضه ايجاد شود يا         

كننـدگان عمـده      بنابراين امنيت عرضه براي مصرف    . عرضه در بازار نفت حاصل شود     
  .نفت بسيار مورد توجه است

 ،كوشش در تأمين امنيت عرضه نفت خام از طريق تنوع بخشي به منـابع عرضـه               
هـاي اكتشـاف و توليـد متفـاوت و ايجـاد            هايي با هزينـه      از حوزه  برداري همزمان   بهره

قيمـت  هاي تجاري و استراتژيك موجب شده است تا از نوسـانات شـديد                سازي  ذخيره
 :دو نكته زير براي درك مطلب حائز اهميت است. كاسته شودنفت خام 

اف و هـاي بسـيار سـنگين اكتشـ         توليد نفت خام مسـتلزم هزينـه        اوالً، از نظر فني،    
شود   ها انجام مي    گذاري  در بازارهاي رقابتي، به شرطي اين سرمايه      . برداري است   بهره

. ها حاصل شـود     كه قيمت نفت خام در سطحي باشد كه سود قابل قبولي از اين فعاليت             
هاي اوليه و رسـيدن بـه سـود رقـابتي      گذاري يكي از شروط الزم براي جبران سرمايه     

برداري از مخزن، جريان توليـد تـا پايـان عمـر مخـزن              هاين است كه بعد از شروع بهر      
 .استمرار داشته باشد

به عبارت ديگر، روش بهينه توليد اين نيست كه جريان توليد را همزمان با كاهش                
 ۱۹۹۸بـه همـين دليـل، در سـال          . قيمت نفت خام بالفاصله كاهش داد يـا متوقـف كـرد           

 . دالر رسيد۱۰تر از  اي كم كهشبها به علت افزايش عرضه، كاهش يافت و به  قيمت
ثانياً، يكي ديگر از قواعد بازار جهاني نفت اين است كه نفت خام توليدي امروز را                 
تـوان بـه    توان براي مصرف فردا ذخيره كرد، امـا نفـت خـام توليـدي فـردا را نمـي           مي

از پيامدهاي اين ناقرينگي اين است كه كاهش قيمـت بـه            . مصرف امروز اختصاص داد   
تر از افزايش قيمت به علت كاهش عرضه نفـت           ت افزايش عرضه نفت خام معموالً كم      عل

                                                 
 هند زيرا در حال حاضر برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير ،كند مي صدق ن  كامالً اين امر در شرايط كنوني       .1

 .اند  و كشورهاي جنوب شرقي آسيا تقاضاي چشمگيري را به بازار تحميل كردهچينو 
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 هاي باال و پايين قيمتكرانه.٣

گاه  در رفتار بازار جهاني نفت همواره اين حقيقت مالحظه شده است كه هر            . خام است 
هـا بـه شـدت        بيني نشـده كاسـته شـود، قيمـت          از ميزان عرضه نفت خام به صورت پيش       

افزايش شديد قيمت بعد از حوادثي چون پيـروزي          توان به   براي مثال، مي  . يابند  افزايش مي 
 .انقالب اسالمي ايران و تجاوز عراق به جمهوري اسالمي ايران و كويت اشاره كرد

ضرند به   در بخش صنايع، حا    ويژه  كنندگان بزرگ نفت خام به      بدين سبب، مصرف   
تـأمين  تري براي  اي دورتر، قيمت بيش تر براي عرضه نفت خام در آينده     جاي قيمت كم  

در واقع، مادام كه احتمـال بـه خطـر    . عرضه مطمئن نفت خام در آينده نزديك بپردازند   
ــدگان بــزرگ صــنعتي و  افتــادن امنيــت عرضــه نفــت خــام وجــود دارد، مصــرف  كنن

فـت  اي از ن    دهند ذخاير استراتژيك و تجاري قابل مالحظه        پااليشگران بزرگ ترجيح مي   
فت خام بسـيار سـنگين اسـت و تـأمين امنيـت             سازي ن  هزينه ذخيره . خام داشته باشند  

عرضه نفت خام قيمتي دارد كه يكي از عوامل تشكيل دهنده آن، هزينه توسعه ظرفيـت                
 .ذخاير نفت خام است

 
 
 

هاي پايين و باالي قيمـت نفـت          شود اين است كه چه عواملي كرانه        سؤالي كه مطرح مي   
 كنند؟ خام را تعيين مي

 : از نظر تئوريك تابعي است از خامكرانه پايين قيمت نفت 
 اوپـك و سـاير كشـورهايي كـه          ةكننـد  بـزرگ توليد   ي هزينه توليد در كشورها    .١

 هزينه توليد پايين دارند،
 در مـورد  .هـاي پرهزينـه    ميزان تحمل توليدكنندگان در استمرار توليد از حوزه       .٢

 كـه  توان گفت مـادام كـه قيمـت نفـت خـام در سـطحي باشـد             كشورهاي دسته اول مي   
ابع ارزي مـورد نيـاز بـه نحـو          تأمين گردد و منـ    ... هاي اكتشاف، توليد، انتقال و        هزينه
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كاهش قيمت نفت خام. ٤

بخش تحصيل شود، جريان توليد و صادرات نفت خـام از ايـن كشـورها ادامـه                 رضايت
براي مثال، تجربه ساليان اخير نشان داده است كه توليدكننـدگان بـزرگ             . خواهد يافت 
 دالر در بشـكه     ١٠تـر از      هاي كـم    م خود را با قيمت    فارس حاضرند نفت خا     حوزه خليج 

توليـد در   در بلندمـدت    امـا نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه             . براي مدتي توليد و صادر كننـد      
تواند با    هاي پرهزينه مانند كانادا، امريكا، روسيه، غرب آفريقا، درياي شمال نمي            حوزه
 .داشته باشداستمرار زينه توليد باالتر نيست، هايي كه چندان از ه قيمت
تـوان گفـت كـه بـه لحـاظ نظـري، چـون         در مورد كرانه باالي قيمت نفت خام مـي        

كنندگان بـزرگ در كشـورهاي پيشـرفته صـنعتي نيازمنـد نفـت خـام هسـتند،                    مصرف
هاي بسيار بااليي را      باالجبار حاضرند در شرايطي كه امنيت عرضه به خطر افتد قيمت          

 .براي خريد نفت بپردازند
 
 
 

تواند در اثر افزايش عرضه، كاهش تقاضا يا همزماني كاهش تقاضا             فت خام مي  قيمت ن 
. انتظار عامالن بازار بـر اسـتمرار كـاهش قيمـت باشـد     و و افزايش عرضه كاهش يابد   

اي يـا جهـاني يـا     كاهش در ميزان تقاضا معموالً در اثر كاهش رشـد اقتصـادي منطقـه      
 اما كـاهش    ١.افتد  اتفاق مي نفت  مده   ع ةكنند  بروز ركود اقتصادي در كشورهاي مصرف     

حـال  . پيونـدد  هاي نفت اغلب در اثر عرضه مازاد در بازار جهـاني بـه وقـوع مـي                  قيمت

                                                 
 بدين نحو كه هرگاه به داليلي تقاضـا كـاهش           .شود  خود موجب افزايش عرضه مي     كاهش در ميزان تقاضا خودبه    . 1

عرضه زياد است، زيرا توليدكنندگان بزرگ نفت بـه ويـژه   ها تضعيف شود، احتمال افزايش      تاي كه قيم    يابد به گونه  
شـرط الزم بـراي     . خواهند سطح درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خـام را حفـظ كننـد                در اوپك معموالً مي   

. عرضه نيسـت  تحقق اين هدف، افزايش صادرات به هنگام كاهش قيمت است و افزايش صادرات چيزي جز افزايش                 
هاي كم هزينـه را     توان گفت كه در شرايط متعارف معموالً كاهش قيمت، انگيزه افزايش عرضه در حوزه               بنابراين مي 
 . كند كه نتيجه آن تشديد كاهش قيمت نفت خام است تقويت مي
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زماني كه عرضه نفت در بازار جهـاني افـزايش يابـد بـازار نسـبت بـه امنيـت عرضـه                      
كند كه نتيجه آن كـاهش قيمـت نفـت خـام در بازارهـاي جهـاني          اطمينان نسبي پيدا مي   

ين روند تا زماني كه عرضه به مقدار كافي كم نشود ادامـه داشـته و بـه مـرور                    ا. است
كننده نفـت بـه دليـل       زيرا كشورهاي بزرگ توليد   . اهد شد زمان بر شدت آن افزوده خو     

 و بـه ناچـار در زمـان         ر به تأمين درآمد ارزي خود هستند      ساختار اقتصاديشان ناگزي  
. كننـد   مـي  نمودن درآمد ارزي كشورشان      ها با افزايش توليد سعي در محقق          افت قيمت 
 .تري خواهد يافت نفت كاهش بيشقيمت  در يك رقابت و مسابقه توليد ،كه نتيجه اين

 آثار كاهش قيمت. ۱-۴
 بـه سـرعت     ،هنگامي كه به داليلي، قيمت نفت خام سير نزولي پيدا كنـد، كـاهش قيمـت               

ت توليدي سريعاً آغاز زيرا جريان صعودي عرضه به كمك مازاد ظرفي. گيرد ميشتاب 
شـود و     بدين ترتيب، ذخاير استراتژيك و تجاري و عملياتي به  تدريج پر مـي             . شود  مي

تـر عرضـه، كـاهش بسـيار شـديد قيمـت را           آيد كه افزايش بـيش      شرايطي به وجود مي   
 قيمت نفت خام تحت تـأثير چنـين         ١٩٩٨عنوان مثال، در سال       به. دنبال خواهد داشت    به

 .تر از ده دالر در هر بشكه سقوط كرد سازوكاري به كم
تر برود و در مسير  بنابراين هر گاه قيمت نفت خام به دليلي از كرانه پايين قيمت پايين 

تـر قيمـت      تر قرار گيرد، انتظارات فروشندگان نفت خام در راستاي كاهش بيش            ركود بيش 
كـه مـازاد ظرفيـت    ويژه توسط اوپك   در اين شرايط، گرايش عرضه نفت به      . گيرد  شكل مي 

 .شود ميتر قيمت فراهم  يابد و زمينه براي سقوط بيش ميتوليد دارد به شدت افزايش 
كننده و افزايش توليد در بسياري از  مصرفتورم و بحران بيكاري در كشورهاي 

در ضـمن قيمـت پـايين نفـت         . دشـ كشورهاي غيراوپك منجر به كاهش قيمـت خواهـد          
افزايش ظرفيـت توليـد در منـاطق مختلـف از جملـه       گذاري براي     موجب كاهش سرمايه  

نتيجه نهايي اين وضـعيت، كـاهش توليـد و بـه            . شود  كشورهاي حوزه خليج فارس مي    
 .خطر افتادن امنيت عرضه خواهد بود
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٩

افزايش قيمت نفت خام. ٥  
 

از نظر تاريخي، افزايش ناگهاني قيمت نفت خام معموالً با كـاهش ناگهـاني عرضـه، بـه        
اي ماننـد   هاي منطقه ي توليد نفت خام، بروز جنگ      در مراكز اصل   اتداليلي چون اعتصاب  

هـا و تحـوالت         ، انقالب ١٩٩١، حمله عراق به كويت در       ١٩٧٣جنگ اعراب و اسرائيل در      
البتـه افـزايش    .  همزمان بـوده اسـت     ١٩٧٩سياسي مانند انقالب اسالمي ايران در سال        

رشـد    چـون  امليعـو . قيمت به علت افزايش ناگهاني تقاضا را نيز نبايـد ناديـده گرفـت             
نظير تقاضاي هند و چين در شـرايط        (اي يا جهاني      تقاضا در اثر رشد اقتصادي منطقه     

هاي اصلي مصـرف نفـت خـام در كشـورهاي       ويژه در حوزه    سرماي شديد به   ،)كنوني
سازي به منظور مقابله بـا كمبودهـاي          بزرگ صنعتي يا رشد شديد تقاضا براي ذخيره       

هاي مناسب براي افزايش قيمت نفت خام         نزديك، زمينه بيني شده عرضه در آينده        پيش
 .نمايند را فراهم مي

گيري قيمـت نفـت خـام         كننده در شكل    تواند نقش بسيار تعيين     عامل ديگري كه مي    
ايـن  .  است كه در گذشته نه چندان دور تجربه شده است          »تأثيرات رواني «داشته باشد   

 سـال   ٨-٧در خـالل    . گـوييم   قيمـت مـي   در تعيـين    » خـاطرات «پديده را اصطالحاً تأثير     
همـين خـاطرات   .  دالر را تجربـه كـرده اسـت      ٧٠ تـا    ٨گذشته، قيمت نفت خام مرزهاي      

 يـا  ١ دالر٨ دالر و ٧٠گيـري انتظـارات بـراي تحقـق مجـدد             هـاي شـكل     تواند زمينـه    مي
 .هايي نزديك به آن را فراهم كند قيمت
اتژيك و تجاري نفت نيز اشاره      توان به سطح ذخاير استر      از جمله عوامل ديگر مي     

هـاي نفـت را       كرد كه پايين بودن آن موجبات نگراني بازار و در نتيجـه افـزايش قيمـت               
نفـت خـام   هاي   سازي  ت از اعالن هفتگي سطح ذخيره     اكنون بازار نف     هم .سازد  فراهم مي 
 .شود ها متأثر مي  و فراورده

                                                 
 .رسد بسيار بعيد به نظر مي دالر ١٠تر از  ها به كم  البته در شرايط كنوني انتظار بازگشت قيمت .1
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 آثار افزايش قيمت . ۱-۵
ويژه پس از شـوك اول        به(ندگان در مقابل افزايش قيمت      كن  اوالً عملكرد گذشته مصرف   

سياسـت تنـوع بخشـي بـه منـابع      . عرضه اسـت در پيگيري سياست تنوع ) و دوم نفتي  
هاي بزرگ نفتـي در ايـن باشـد كـه بـه               كند كه منافع بلندمدت شركت      عرضه ايجاب مي  

هزينه اوپك، به ويژه در خليج فـارس         هاي كم   گذاري در حوزه    تعادلي بهينه بين سرمايه   
 ماننـد   ،هـاي توليـد متوسـط و بـاال          هاي غيراوپك بـا هزينـه       گذاري در حوزه    و سرمايه 

 . ها و درياي شمال، برسند امريكا و كانادا و اعماق اقيانوس
از سوي ديگر اگر افزايش قيمت نفت خام، نتيجه كاهش عرضه و در پي تحـوالت                 

فارس   خليجمي در مناطق اصلي توليد نفت خام به ويژه در           هاي نظا   سياسي يا درگيري  
اين منـاطق    توليد در    هرغم پايين بودن هزين     يا شمال آفريقا باشد، در اين صورت، علي       

گذاري به    ي قوي براي سرمايه   يها  هاي بزرگ نفتي، انگيزه     نبايد انتظار داشت كه شركت    
بـه دليـل ريسـك بـاالي         (هـاي توليـدي در ايـن منـاطق بحرانـي            منظور توسعه ظرفيت  

 . داشته باشند) گذاري سرمايه
هـاي بـاال در    گيري خاطرات قيمت توان به شكل از ديگر آثار افزايش قيمت نفت مي       

بدين معني كه اگر شرايط بـازار بـه نحـوي متحـول شـود كـه سـير                . بازار اشاره كرد  
تر، حتـي     ر يا بيش   دال ٧٠اي    هاي بشكه   ها ادامه داشته باشد و مثالً قيمت        صعودي قيمت 

ــد روز،  ــراي چن ــب ــته شــود، تجرب ــانگين قيم ــا مي ــه در   طــي دوره،ه ــاطره«اي ك » خ
 ٦٥ دالر به حـدود      ٤٠ تا   ٣٥جاي  به  و  ماند، تغيير كرده،      اندركاران بازار باقي مي     دست

ها در تحوالت آينده بازار نفت بـه          در اين حالت، گرايش قيمت    .  دالر خواهد رسيد   ٧٠تا  
 . واهد بود دالر خ٧٠سمت 
توانـد از يـك طـرف سـبب صـرفه اقتصـادي               ضمناً باال بودن قيمت نفت خام مـي        

. انـد   هاي پايين نفت صرفه اقتصادي نداشته       استخراج نفت از مياديني شود كه در قيمت       
 افزايش عرضه ضرورت دارد كه مستلزم وجـود        ،در چنين شرايطي براي كاهش قيمت     
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از سوي ديگر احتمال    . دركننده نفت خام است   گ صا رمازاد ظرفيت توليد كشورهاي بز    
هاي تجديدپذير  سنگ و انرژي هاي ديگر انرژي مانند گاز طبيعي و زغال جانشيني حامل

به جاي نفت خام همواره مطرح بوده است، لذا افزايش قيمت نفت خام موجـب افـزايش                 
 .اين احتمال خواهد شد

 
 

 ١خيرهاي ا علت افزايش چشمگير قيمت نفت در سال. ٦
 
 

ايـن  . اي شـده اسـت      در چند سال اخير بازار جهاني نفت دستخوش تحـوالت گسـترده           
تحوالت ناشي از عوامل متعدد سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فنـي بـوده اسـت كـه                    

هـاي    اي در بازار نفت خـام و بـه طبـع آن در سياسـت                موجب تحوالت اساسي و ويژه    
حـوالت چنـد سـاله اخيـر در بـازار           شايد بررسـي تغييـر و ت      . جهاني انرژي شده است   

جهــاني نفــت و نيــز توجــه ويــژه بــه اقتصــاد سياســي نفــت بــه خصــوص در منطقــه 
 . فارس كمك بزرگي به درك تحوالت مذكور باشد خليج
كـه رشـد   (هـاي اخيـر    هاي نفت در سال در يك تابع كلي داليل عمده افزايش قيمت       

 :  به شرح زير است)كند چشمگيري را تجربه مي

  بهبود وضعيت اقتصادي جهان.۱-۶
 درصـد   ۸/۳ حـدود    ۲۰۰۴ در سال    GDP٢رشد واقعي   براساس آمارهاي بانك جهاني     

تـا پايـان سـال    . دهد افزايش نشان مي)  درصد۵/۲ (۲۰۰۳بوده است كه نسبت به سال   
بـراي  . خواهـد رسـيد   درصـد    ۲/۳ نيز تقريباً اين رشد ادامه داشته و بـه حـدود             ۲۰۰۵
شـده  بينـي     پـيش  )درصـد  ۲/۳( نيز تقريباً همين ميـزان رشـد         ۲۰۰۷ و   ۲۰۰۶هاي    سال
هاي آتي نيـز همچنـان ادامـه          سالشود كه رشد اقتصادي جهان در          مالحظه مي  ٣.است

                                                 
 . مجلس مراجعه شودهاي مركز پژوهش ، دفتر مطالعات زيربنايي۸۲۳۲كد براي اطالعات بيشتر به گزارش . 1

2. Real GDP Growth  
3. Global Economic Prospects 2006-The World Bank.  
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 . خواهد داشت
كمي تأثير  هاي باالي نفت      المللي پول، قيمت    براساس گزارش صندوق بين   همچنين  

الي نفت تداوم داشـته باشـد اثـر         هاي با    حتي اگر قيمت   .بر اقتصاد جهان خواهد داشت    
 بـه   ۱۹۷۳هاي قيمـت نفـت كـه در سـال             منفي آن بر اقتصاد جهان در مقايسه با شوك        

 .تر خواهد بود وقوع پيوست كم

 رشد فزاينده تقاضاي نفت خام. ۲-۶
كننده بازار نفت، رشد كم نظير و غيرمترقبه تقاضـاي   از جمله عوامل بسيار مهم تقويت    

ترين سهم تقاضا مربوط به هنـد         بيش. بوده است ) ۲۰۰۵-۲۰۰۴ (نفت در دو سال اخير    
 .استبوده و كشورهاي شرق آسيا به خصوص چين 

 مشكالت بخش عرضه نفت. ۳-۶
گـذاري    جهـان و عـدم سـرمايه    ةبرداشت فزاينده و مداوم از ميادين نفتـي كشـف شـد           

در تأمين  نگراني در مورد توانايي بخش عرضه       افزايش  مناسب در دو دهه اخير باعث       
كه اغلب ميادين مهم نفتي دنيا با پشت سر           به ويژه آن  . شده است جهان  آينده  تقاضاي  

هـاي   اند كـه در ايـن نيمـه هزينـه     نهادن نيمه اول عمر خود، وارد نيمه دوم فعاليت شده    
تر از نيمه اول است و از طرف ديگر توان توليد نيز به طور طبيعي  توليد به مراتب بيش

 .يابد كاهش مي
 خاورميانـه و بـه   ةنظـامي منطقـ  ـ الـذكر تحـوالت سياسـي      عالوه بر مسائل فوق

و فارس نيز از جمله عواملي است كه بر عرضـه نفـت تأثيرگـذار اسـت                   خصوص خليج 
دامنـه نـاامني    بر  اشغال نظامي عراق نه تنها بر امنيت اين كشور و منطقه نيافزود بلكه              

كه ضريب ريسك اين منطقه حساس به          اين  نتيجه .اين كشور و منطقه نيز افزوده است      
 تمامي عوامل فوق موجب نگراني بازار در .دليل ناامني منطقه بسيار افزايش يافته است

 .ها شده است تأمين امنيت عرضه نفت و در نتيجه افزايش قيمت
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 كاهش ظرفيت مازاد توليدكنندگان. ۴-۶
 سوپاپ اطمينان اصلي بـازار      هاي گذشته به عنوان     هاي مازاد توليد كه در سال       ظرفيت

هـاي مـازاد      به طوري كه سـطح ظرفيـت      . اند به تدريج كاهش يافته است       نفت عمل كرده  
تر از يـك ميليـون         به كم  ، ميليون بشكه در روز در اواسط دهه هشتاد        ۴اوپك از حدود    
اين امر به دليل افـزايش تقاضـاي جهـاني، عـدم            . هاي اخير رسيده است     بشكه در سال  

ذاري مناسب جهت پاسخگويي بـه آن و كـاهش تـوان توليـد غيراوپـك بـوده        گ  سرمايه
 .است

 كمبود ظرفيت پااليشي در جهان. ۵-۶
چرا كـه   . دستي است   هاي نفت نيز محدوديت در بخش پايين        يكي از داليل افزايش قيمت    

هاي پااليشي جهان هماهنگ با افـزايش تقاضـا           همچون بخش باالدستي افزايش ظرفيت    
ــ ــرا كشــورهاي مصــرف . ه اســتصــورت نگرفت ــداني   زي ــل چن ــده عمــده تماي ــه كنن  ب

 به  نيز كشورهاي صادركننده نفت  . دهند  گذاري در اين بخش از خود نشان نمي         سرمايه
 .گذاري خود اين خأل را پر كنند دليل كمبود منابع مالي قادر نيستند با سرمايه

هاي نفتـي      فرآورده  متاي است كه افزايش قي      شرايط كنوني بازار نفت نيز به گونه       
رويـه توليـد نفـت        رو افزايش بـي     از اين . شود  هاي نفت خام مي     موجبات نوسانات قيمت  

هاي نفت پديـد آورد       خام كشورهاي صادركننده نتوانسته كاهش قابل توجهي در قيمت        
كننـدگان عمـده را       هاي نفت خام مصـرف      سازي  و صرفاً اين اقدام سطح انباشت ذخيره      

 .تافزايش داده اس

 تحوالت سياسي منطقه خاورميانه. ۶-۶
ر بـزرگ نفـت در      يهاي اصلي ذخا    نگاهي اجمالي به آمار توليد، ذخاير و مصرف حوزه        

 .دهد نشان ميدر جهان را فارس  اهميت بسيار زياد خليج) ۱جدول ( ۲۰۰۰سال 
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  اصلي ذخاير نفتيها توليد و مصرف در حوزه. ۱جدول 
 )واحد به درصد(          ۲۰۰۴تا پايان سال 

 مصرف توليد ذخائر 
 ۵/۶* ۱/۴۱ ۹/۷۴ اوپك 

 ۷/۶ ۷/۳۰ ۷/۶۱ خاورميانه
 ۲/۴* ۳/۲۷ ۴/۵۹ فارس خليج

 .BP Statistical Review of World Energy 2005       :مأخذ

 . است۲۰۰۰آمار مربوط به سال *
 

ــه كــه در جــدول  همــان ــا    مشــاهده مــي۱گون  شــود كشــورهاي عضــو اوپــك ب
 ميليارد  ۶/۱۱۸۸ درصد ذخاير نفت جهان را كه بالغ بر          ۷۵ ميليارد بشكه، حدود     ۳/۸۹۰

 درصـد از مصـرف   ۵/۶فقـط   كـه  صـورتي انـد، در   بشكه است به خود اختصاص داده   
 كشـور اصـلي حـوزه       ۵ درصـد بـه      ۲/۴كشورهاي عضو اوپـك و      جهاني نفت خام به     

فـارس،   خلـيج حـوزه   اين در حالي است كه پنج كشور اصـلي . مربوط است فارس    خليج
 حــدود يعنـي عربسـتان، عـراق، امـارات، كويـت و ايـران جمعـاً بـا در اختيـار داشـتن           

 درصـد توليـد جهـاني، بدنـه اصـلي اوپـك را از       ۳/۲۷درصد ذخاير نفـت جهـان و        ۶۰
بنـابراين بـه    . دهنـد    عرضـه تشـكيل مـي      ديدگاه معيارهاي اقتصادي، سياسي و امنيتيِ     

تـرين    فارس مهم   رف و ساختارهاي ژئواستراتژيك خليج    لحاظ حجم ذخاير، توليد، مص    
 ،سياسـي، اقتصـادي  (در نتيجه هر تحولي     . منطقه از لحاظ تأمين انرژي در جهان است       

اي در بـازار   تواند اثـرات گسـترده   در اين منطقه به لحاظ حساسيت آن مي) ... و   امنيتي
 نظـامي عـراق و      تحوالت اخير در اين منطقه بـه خصـوص اشـغال          . جهاني نفت بگذارد  

تـرين تحـوالتي    از جمله مهـم  و ديگر مناطق توليد نفت      حمالت تروريستي در عربستان     
 .است كه در بازار جهاني تأثير فراواني داشته است
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گيرينتيجهبندي و  جمع

 نگراني از تأمين نيازهاي آتي نفت. ۷-۶
انداز خـود بـا فـرض رشـد اقتصـادي جهـان در بـين         دبيرخانه اوپك در گزارش چشم   

 درصد و اقتصادهاي    ۷/۰ به ميزان    OECD درصد،   ۲ به ميزان    ۲۰۰۵-۲۰۰۰هاي    سال
 رشد مصرف نفت را در اين ، درصد۴/۲ و اقتصادهاي در حال گذار  ۶/۳رو به توسعه    

 ۷/۰هـاي تجديدپـذير را         و انـرژي   ۸/۱، زغـال سـنگ      ۲/۳ درصد، رشـد گـاز       ۷/۱برهه  
 ميليون بشـكه    ۷۷تقاضاهاي جهاني نفت از      بر اين اساس     .بيني كرده است    درصد پيش 

 خواهد رسيد كه بيـانگر      ۲۰۲۵ ميليون بشكه در روز در سال        ۶/۱۱۴ به   ۲۰۰۲در سال   
ايـن در حـالي اسـت كـه آمارهـاي      .  ميليون بشكه در روز تقاضاي اضافي اسـت        ۶/۳۷

هاي جديد بـراي حفـظ ظرفيـت فعلـي و نيـز               گذاري  دهد كه سرمايه    المللي نشان مي    بين
 .گوي نيازهاي آينده نيستافزايش آن در كل دنيا پاسخ

 
 
 

نكته مهم در خصوص بازار نفت اين است كـه مكانيسـم بـازار در ايـن مـورد چنـدان                     
بدين معنا كه عرضه و تقاضا باعث كنترل و تنظيم خود به خودي قيمت              . صادق نيست 

 . در بازار نفت نيست
تـا  ) افـزايش يـا كـاهش     ( در واقع هر گاه تغيير قيمتي در بـازار نفـت آغـاز شـود               

كـه دخالـت كشـورهاي توليدكننـده و          نآمگـر   . حدودي اين روند تـداوم خواهـد يافـت        
ذكر ايـن نكتـه بسـيار حـائز اهميـت           .  آمده شود   كننده موجب توقف روند پيش      مصرف

نفت خـام،   ) انتظار افزايش عرضه  (عرضه  است كه معموالً كاهش قيمت به علت افزايش         
نفت خام بـه وقـوع   ) انتظار كاهش عرضه(ه تر از افزايش قيمت به علت كاهش عرض        كم

 . پيوسته است
هـا و چـه در زمـان كـاهش      توان گفت چه در زمـان افـزايش قيمـت          در مجموع مي   
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 زيـرا در زمـان   . مازاد ظرفيت توليدي صادركنندگان بسيار حائز اهميت اسـت  ،ها  قيمت
د داشـت   ترين سـود را خواهنـ        در صورتي كشورهاي توليدكننده بيش     ،ها  افزايش قيمت 

از طرفي همين مازاد ظرفيت موجب تمايل بازار به . كه مازاد ظرفيت توليد داشته باشند
 . ها خواهد شد كاهش قيمت

ها نيز كشورهاي توليدكننده هنگامي خواهند توانست درآمد          در زمان كاهش قيمت    
بيني شده كشورشان را تأمين كننـد كـه داراي مـازاد ظرفيـت توليـد كـافي                    ارزي پيش 

هـا و در نتيجـه    تـر قيمـت   از سوي ديگر اين مازاد ظرفيت موجـب كـاهش بـيش    . دنشبا
 . كنندگان خواهد بود منفعت مصرف

تـر بـه سـود        شود كه در نهايت مازاد ظرفيت توليد در بازار نفت بيش            مالحظه مي  
 به همين دليل اسـت كـه امنيـت       .كننده صنعتي است تا توليدكنندگان      كشورهاي مصرف 

ميـزان مـازاد ظرفيـت توليـد        و  كننده با عرضه مـنظم        شورهاي مصرف عرضه براي ك  
كنندگان عمده نفـت خـام هميشـه          همين امر باعث شده كه مصرف     . رابطه مستقيم دارد  

و همـواره بـه فكـر تـأمين امنيـت عرضـه از طـرق مختلـف          بـوده   نگران امنيت عرضه    
و فشـارهاي   گـذاري در منـاطق مختلـف جهـان            بخشي به منابع عرضه، سـرمايه       تنوع(

مختلف سياسي و اقتصادي بـه كشـورهاي عمـده توليدكننـده نفـت و ايجـاد تـنش در                    
 . باشند) مناطق عمده توليد نفت در جهت ايجاد امنيت عرضه

تر حائز اهميت است امنيت و تداوم         توان گفت آنچه در بازار نفت بيش        در واقع مي   
اين مسأله . نفت خام استكنندگان از سوي كشورهاي توليدكننده     عرضه براي مصرف  

تـر مـوردي      شايد در كـم   . رود  از جمله اهم مسائل استراتژيك جهان غرب به شمار مي         
اند و در     است كه كشورهاي پيشرفته صنعتي تا بدين اندازه با يكديگر به توافق رسيده            

هاي بـزرگ نفتـي در امـوري چـون            شركت. راه تحقق اين هدف تشريك مساعي دارند      
هـاي اكتشـاف و توليـد     تر در فعاليت ورده، كسب سهم بيشا فروش فر  كنترل بازارهاي 

نفت خام در سطح جهان، كاهش هزينه توليد و توسـعه تكنولـوژي بـا يكـديگر رقابـت                   
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شود با يكديگر اتفاق نظـر كامـل          كنند؛ اما هنگامي كه مسأله امنيت عرضه مطرح مي          مي
تأسـيس آژانـس    .  كننـد  ذهـاي همگـوني در تحقـق آن اتخـا           كوشـند سياسـت     دارند و مي  

 به همين منظـور و بـراي   ، بعد از اولين شوك نفتي١٩٧٤در سال  IEA١المللي انرژي   بين
هاي هماهنگ انرژي بـراي تـأمين امنيـت عرضـه و كمـك بـه كشـورهاي          تدوين سياست 

  .هاي باالتر نفت خام انجام شد صنعتي پيشرفته براي مقابله با آثار منفي قيمت
نيت عرضه زماني تأمين خواهـد شـد كـه ظرفيـت كـافي وجـود           بديهي است كه ام    

 بر دامنه   ،داشته باشد و عالوه بر آن ظرفيت مازاد توليد نفت خام توسط توليدكنندگان            
 .اين امنيت خواهد افزود

                                                 
1. International Energy Agency (IEA) 



 

 

 
 ۷۶۰۱: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

  جهانيهايخام در بازار  شناسي تحوالت قيمت نفت آسيب: عنوان گزارش
Report Title: Evaluation of the Crude Oil Price Changes in 
International Markets 

 
 مطالعات زيربنايي :نام دفتر

 محمدرضا الزامي :تهيه و تدوين
 محمدرضا محمدخاني :ناظر علمي
 )عضو كميسيون اقتصادي(پيمان فروزش  :متقاضي

 
 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه

 (Crude Oil) نفت خام. ۱
 (Crude Oil Prices)خام  هاي نفت قيمت. ۲
 )Excess Capacity(ظرفيت مازاد . ۳
 )Non-Opec(غيراوپك . ۴
 )Oil Demand(تقاضاي نفت . ۵
 )Oil Supply(عرضه نفت . ۶
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
، ۳۴ه  نامه نفت و منافع ملي، شـمار        ، ويژه »اوپك و منافع ملي   «دكتر مسعود درخشان،    . ۱

 .مجلس و پژوهش
، دفتر مطالعات زيربنـايي،     ۸۲۸۳، كد   »هاي نفت   علل افزايش قيمت  «گزارش كارشناسي   . ۲

 . هاي مجلس مركز پژوهش
3. BP Statistical Review of World Energy 2005.  
4. Global Economic Prospects 2006_The World Bank 

 


