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  چكيده 
بسياري از شده و انرژي و سياست بين موجب تعاملي گسترده  امروز در جهاناهميت حياتي مسأله امنيت انرژي 

. امنيت انرژي كشورهاي صنعتي است و مسايل پيرامون آن سياسي جهان تحت تأثير انرژي اقتصادي و تحوالت
هاي مختلفي تأمين طريق سياستهاي مختلف از واردكننده خالص انرژي هستند، طي دوره بزرگ كه عموماً

دهي به آينده بازار انرژي از جمله پردازي و جهتذهنيت بازار جهاني انرژي از طريق پنهان مديريت شود كهمي
 ي نهادهايهاينيبشيپ و هاليتحل دهد،نشان مي تحقيق حاضر شواهد آماري هاست. بررسياين سياست

هدف  باالمللي انرژي و اداره اطالعات انرژي آمريكا عموماً ي فعال در حوزه انرژي از جمله آژانس بينالمللنيب
گذاران و رو، سياستشود. ازاينغرب طراحي مي يانرژ تيامن نيتأم يراستا دري و انرژ بازار ندهيآ ي بهدهجهت

هاي اين نهادها بايد با دقت نظر بسيار بينيشها و پيكارشناسان مستقل حوزه انرژي كشور در استفاده از تحليل
اي ريزي در جهت ايجاد پايگاه دادهپژوهي اصولي در حوزه انرژي، برنامهعمل كنند. در اين راستا به منظور آينده
  شود.از روندهاي آتي انرژي پيشنهاد مي هاي قابل اتكابيني و سناريومعتبر داخلي در اين بخش و توليد پيش

  
  بيني، سناريوپردازي، پيشامنيت انرژي، ذهنيت ي كليدي:هاواژه

  

 

                                                            
 دانشگاه خوارزمي، تهران اقتصاد، گروه اقتصاد انرژي و منابع،. استاديار دانشكده  1
  دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران . دانشجوي دكتري اقتصاد نفت و گاز، 2
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  قدمهم -1
سياسي و قدرت  توان گفتبه جرأت مي كهبوده برخوردار براي كشورهاي بزرگ صنعتي  ياهميت از چنانانرژي امنيت امروزه 

و در رأس آن  كشورهااين هاي سياستتمام جاي تعجب نيست كه  ،آن است. بنابراين مستمر تأمين يها در گرواقتصادي آن
هاي بارها و در دورهآمريكا دولتمردان اياالت متحده شود. در راستاي تأمين امنيت انرژي آنها طراحي  ،آمريكا اياالت متحده

هاي هاي انرژي اين كشور در كانون سياست خارجي آنها قرار دارد يا به عبارت ديگر، سياستاند كه سياستمختلف اعالم كرده
است كه بدون آمريكا و كمتر اقدامي در سياست خارجي و ديپلماسي اياالت متحده  بودهانرژي عنصر اصلي سياست خارجي 

شده انرژي و سياست بين موجب تعاملي گسترده  امروز انرژي در جهانامنيت اهميت  .1انرژي شكل گيردهاي توجه به سياست
  .است ل پيرامون آنيو مسا ها و تحوالت سياسي جهان تحت تأثير انرژيرقابت ها،بسياري از رفاقتو 

آمريكا  متحده اياالت تفوق تواندمي لوله، خط طريق ازخصوص به ،آن تجارت گسترش و گاز بيشتر يافتن محوريتنمونه، براي 
 يعيطب گاز يسازعيما فناوري آنكه مگرمحكم كند  قدري را روسيه موقعيت ودهد  كاهش قدري را جهان انرژي ذخاير بر

LNG لوله خطوط طريق ازرا  گاز تجارت توسعه سرعت بتواند كه يابد توسعه ميزاني به آمريكاست، كنترل درطور عمده به كه 
 منتقل LNG به لوله خط از ممكن حد تا گاز جهاني تجارت هتوسع كه دهندمي ترجيح هاآمريكاييسبب به همين . سازد كند
 خواهند كنترل آن بر خام نفتمانند  و گرفت خواهد قرار جهان هايراهآب مسير در هم گاز تجارت ،صورت اين در كه شود

 از را دسترسي مسيرهاي امتيازتوان مي طريق اين از اما گرفت، روسيه از تواننمي را عظيم ريذخا داشتن امتياز اگر و داشت
 انرژي مباحث با يتنگاتنگ ارتباط نيز جو در آالينده گازهاي انتشار موضوع درويژه به ،محيطيزيست مسايل .ستاند كشور اين
 ترجيح طبيعت سبزي به را دالر سبزي كه اندداده نشان همواره كيوتو پروتكل با خود مكرر هايمخالفت با كه هاييمريكاآ. دارد
 رشد كنترل براي ابزاري را محيطيزيست شعارهاي و هاسازيجو ،واقع در و اندشده زيست محيط دلباختهتازگي به دهند،مي

  .2اندداده قرار چين و هند يعني ،خودجديد  رقيب دو اقتصادي
كنترل و تسلط بر ساير مناطق براي ابزاري قوي عنوان بهآمريكا ويژه بهكنترل انرژي براي كشورهاي غربي و  از آنجا كه ،بنابراين

اي براي العادهاز اهميت فوق نيز قدر مسلم كنترل و هدايت روند آتي بازار جهاني انرژي ،بودهو كشورهاي جهان مورد توجه 
مختلف  هايدورهامنيت انرژي غرب در كه  كردتوان چنين ادعا ظات فوق ميبا عنايت به مالحكشورهاي غربي برخوردار است. 

دهي به روند آتي بازار انرژي يكي از پردازي و جهتهاي مختلفي تأمين شود كه به عقيده نگارنده، ذهنيتتواند با سياستمي
تأمين امنيت انرژي پردازي در تيذهن اهميتتبيين ، ضمن تحقيقاين هدف اصلي . استهاي غرب در اين خصوص سياست

 به هشدار و يدهيآگاهي، انرژ بازار ندهيآ يدهشكل و يپردازتيذهن درالمللي ي بيننهادها و هاهمؤسس نقشو  غرب
 شده ارايه يهاليتحل و هاينيبشيپ از استفاده در يانرژ يهاحوزه در فعال مستقل نامحقق و كارشناسان ،گذاراناستيس

  . است يالمللنيب هايهمؤسس توسط
  

                                                            
1- Financial Times, March 2007. 
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  ابزارهاي تأمين امنيت انرژي غرب -2
 و ياقتصاد يهااستيس در يمهم گاهيجا از يانرژ تيامن جوامع، شرفتيپ و توسعه در يانرژ انكار رقابليغ تياهم به توجه با
كنندگان تمايز قايل شد. از بين مفهوم امنيت انرژي از منظر توليدكنندگان انرژي و مصرف. است برخوردار كشورها ياسيس

گردد و هاي انرژي بازميهاي معقول در حاملديدگاه توليدكنندگان انرژي، امنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قيمت
اني ناظر بر بازارهاي انرژي را كاهش دهد. امنيت محيطي و روكند تهديدهاي ژئوپليتيكي، اقتصادي، تكنيكي، زيستسعي مي

دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهاني  - 1كنندگان به معناي آن است كه انرژي از ديدگاه مصرف
منطقي داراي تنوع و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و همچنين  به صورتاين منابع  -2وجود داشته باشد. 

طور عموم از نقاطي تأمين شوند كه احتمال ثبات و عدم تغيير در جريان نفت و گاز به - 3مسيرهاي انتقال باشند و 
 نيتأم يبرا ييايجغراف يشبختنوع مانند ييهااستيس موضوع، نيا تحقق يبرا. 1هاي آنان بلندمدت و طوالني باشدحكومت

 گروه نيا كار دستور در مت،يق كنترل يبرا تيريمد و ديتول شيافزا يبرا تالش ،يانرژ انتقال يرهايمس به يبخشتنوع ،يانرژ
 رشد با همراه و مداوم بازار كي به يدسترس يمعنا به ،)نفت ژهيوبه( دكنندگانيتول يبرا يانرژ تيامن. است گرفته قرار كشورها

 اي يمحصولتك ياقتصادها گروه زمره از يانرژ عمده دكنندگانيتول شتريب رايز است، ندهيآ در خود جامعه توسعه يبرا يمنطق
 توجه اي تقاضا كاهش احتمال گونه هر و اندوابسته نفت صادرات و فروش به قاًيعم كه هستند يچندمحصول ت،ينها در

   .كشورهاست نيا ياقتصاد رشد و ياجتماع توسعه در مانع جاديا يمعنا به ن،يگزيجا يهايانرژ به افتهيتوسعه يكشورها
تأمين امنيت انرژي و . دارد سروكار ياسيس يواحدها در هادولت با ميمستق طوربه كه است يموارد جمله از يانرژ تيامن
به نحوي كه شايد در كمتر موردي كشورهاي پيشرفته  ،رودشمار ميه راهبردي جهان غرب ب مسايلنفت خام از اهم ويژه به

اي العادهانرژي از اهميت فوق اند.دهكراند و در راه تحقق آن تشريك مساعي صنعتي تا بدين اندازه با يكديگر به توافق رسيده
توان نمودار منظور درك ميزان اهميت انرژي براي اياالت متحده ميويژه اياالت متحده برخوردار است. بهبراي جهان غرب و به

درصد از كل مصرف جهاني  18دهد، اياالت متحده آمريكا به تنهايي طور كه  نمودار نشان ميرا مشاهده نمود. همان ،1شماره 
هاي مورد بين تمامي سوختشود، در طور كه مشاهده ميانرژي توسط آمريكا را به خود اختصاص داده است. همچنين همان

درصد از كل سبد مصرفي اياالت متحده،  37اي برخوردار است، چرا كه نفت با سهم تقاضاي اياالت متحده، نفت از اهميت ويژه
طور خاص باشد. بنابراين نياز مبرم آمريكا به انرژي و بههاي مصرفي اياالت متحده دارا ميبيشترين سهم را در بين تمام سوخت

  ها و ابزارهاي ممكن در جهت تأمين امنيت آن استفاده نمايد.كند كه از كليه سياست، ايجاب مينفت

                                                            
1- Scheepers, 2007 
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 )2015مصرف جهاني انرژي ( - 1نمودار 

  
 .BP Statistics Review, 2015مأخذ: 

هاي مختلف با توان دريافت كه امنيت انرژي غرب در دورهبا مروري اجمالي بر روند تحوالت انرژي در قرن بيستم ميالدي مي
نفت در كنوني گذاري ش از مرسوم شدن شيوه قيمتيتا پاستفاده از ابزارهاي گوناگون و بازيگران مختلف تأمين شده است. 

هفت خواهران ويژه بهالمللي نفت و هاي بينميالدي، شركت 1970تا اواخر دهه  1940از اواسط دهه  خاصطور بهو  جهان
 مراحلتمام  ها. اين شركتشدندبر ذخاير نفتي جهان محسوب مي صنعتي، يكي از ابزارهاي مهم كنترل كشورهاي 1نفتي

راستاي تأمين منافع كشورهاي صنعتي هاي آنها در و سياست زنجيره اكتشاف، توليد، توسعه و فروش نفت را در اختيار داشتند
گذاري هاي بزرگ نفتي بر توليد و قيمتو كاهش تسلط مستقيم شركتگذاري نفت تغيير شيوه قيمت كم باكم. شدطراحي مي

غرب ، خيزدر اغلب كشورهاي نفت هاي بزرگ نفتيحذف امتيازات شركتهمچنين هاي ملي كردن نفت و ال جنبشببه دن نفت
با تأسيس آژانس  شوك نفتي،نخستين بعد از  .كرد جوورا جست و كارآمدتري ترابزارهاي جديد خود، تأمين امنيت انرژي در

هاي متعددي را براي تأمين امنيت انرژي خود اتخاذ ، كشورهاي صنعتي سياست1974در سال  IEA(2المللي انرژي (بين
هاي هاي مختلف در مصرف انرژي و استفاده از انرژيجويييي انرژي در نظام توليدات صنعتي، صرفهآكردند كه افزايش كار

داخلي اين انرژي هاي عمده به سياستطور بهدو سياست اول كه  جداي ازترين آنها بوده است. جايگزين نفت خام از عمده
مند تين نفت خام نيازمند استفاده از ظرفيت ابزارهاي قدرهاي جايگز، تحقق سياست استفاده از انرژيشودكشورها مربوط مي

 بازار انرژي بوده است. 

                                                            
1- Seven Sisters 
2- International Energy Agency 
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با  يكشورهاي عضويتاوپك به دليل  بوده است.هاي گذشته طي دههاوپك  نهادي به نام ظرفيتيكي از اين ابزارها، استفاده از 
، بهاستبراي تحقق امنيت عرضه انرژي كشورهاي صنعتي برخوردار ظرفيت زيادي در آن، از  جهان ذخاير نفتيترين عظيم
براي مصارف آينده، شرط  و بدون وقفه همكاري اوپك در تأمين عرضه نفت خام به مقدار كافيكرد توان ادعا اي كه ميگونه

تحقق كامل سياست تنوعتا  ، زيرابوده استدر اين دوران الزم در تحقق امنيت عرضه انرژي براي كشورهاي صنعتي پيشرفته 
تحت كنترل بوده تا نفت مطمئن و  هاينيازمند اوپكي با برنامهغرب  ،هاي جايگزينبخشي به انرژي از طريق گسترش انرژي

هاي جايگزين ش انرژيگستر توسعه وبراي اي در اين دوره هاي گستردهبرنامههمچنين  اي را براي آنها تأمين كند.فهقبدون و
گذاري در تحقيق و توسعه توليد نفت از مياديني سرمايههمچنين هاي زيستي و هاي تجديدپذير و سوختانرژي نفت از جمله

  است.  در كشورهاي صنعتي به اجرا درآمده، بودهكه هزينه استخراج و توليد از آنها باال 
 گونههاي اخير از ظرفيت نهاد اوپك بهدههدر كننده نفت مطمئن و بدون وفقه، تأمينعنوان بهغرب عالوه بر استفاده از اوپك 

در تأمين امنيت انرژي، كاهش وابستگي به آمريكا ويژه بهو هاي اصلي غرب از برنامهديگر يكي  ، زيراديگري نيز بهره برده است
توسعه منابع  در توليد وآمريكا هاي عظيم گذاريسرمايهبخشي به مبادي عرضه آن بوده است. نفت خاورميانه از طريق تنوع

توسعه منابع غيرمتعارف ، در همين راستاست. مراتب بااليي دارندكه هزينه توليد به 1هاي شيلاز جمله نفت نفتي غيرمتعارف
هاي جهاني نفت دارد، به نحوي كه چنانچه قرار باشد، استخراج و توليد نفت از منابع نفتي ارتباط تنگاتنگي با سطح قيمت

مستلزم قرار گرفتن قيمت نفت در حد قابل قبولي است كه عالوه بر پوشش موضوع ه اقتصادي باشد، اين غيرمتعارف داراي صرف
به . تأمين كندرا نيز ها حوزههاي فعال در اين نظر شركت هاي نفتي، حاشيه سود مدباالي اين حوزه مراتباي توليد بهههزينه

در قالب چتر حمايتي  داشت تانياز براي مدت زمان نسبتاً طوالني هاي باالي نفت به قيمت آمريكاويژه بهو  همين منظور غرب
براي توفيق در اين سياست غرب  به ديگر سخن،ايجاد شده از سوي اوپك، منابع نفتي غيرمتعارف (نفت شيل) را توسعه دهد. 

هاي نفت را در سطحي نگاه دارد حت كنترل باشد و قيمتاي سر پا نگه دارد كه به حد كافي تگونهاحتياج دارد كه اوپك را به
           .2منابع نفتي غيرمتعارف حمايت كندو گسترش كه بتواند از توسعه 

. است »دهي به آينده بازار انرژيجهتپردازي و ذهنيت«، استفاده از تأمين امنيت انرژيهاي غرب در سياستيكي ديگر از 
آثار و پيامدهاي تواند مي ،گيرنده كشورهاي مختلفتصميم هايهمچنين مقامتأثيرگذاري بر اذهان تحليلگران، كارشناسان و 

روند شده از  ارايهي هاها و تحليلبينيدهي به پيشاز آن جهت اهميت دارد كه جهت مسألهاين  مهمي به همراه داشته باشد.
كم در ، انرژي را دست1970كشورهاي صنعتي تا قبل از دهه تواند به مديريت پنهان بازار انرژي منجر شود. آتي بازار انرژي مي

اما بدون شك پس از  ،شناختندكاالهاي تجاري ميعنوان بهدانستند و نفت و گاز را ظاهر هم كه شده يك مقوله اقتصادي مي
ريزي يك مقوله استراتژيك و نفت و گاز را كاالهايي دانستند كه بايد تحت كنترل و برنامه پوشي، اين مهم راآن بدون پرده

) در سال IEAالمللي انرژي (وجه قابل واگذاري به نيروهاي بازار نيستند. به همين منظور آژانس بينهيچكامل درآيند و به
المللي ديگر از بين هايمؤسسه .3رهاي صنعتي استكننده راهبردهاي انرژي كشوتأسيس شد كه اين آژانس هماهنگ 1975

                                                            
1- Shale Oil 

  )1384( مريم پاشنگ  ةترجم ،فرانسيسكو  پاراَ -2
  )1389(تاش، حسن -3
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نيز با اهداف مشابهي شكل  OECD(2و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه EIA(1 )جمله اداره اطالعات انرژي آمريكا (
 الملليبينپردازي هاي ذهنيتدستگاهعنوان به IEAو  EIA هايي ماننددهد، مؤسسهجود دارد كه نشان ميو يشواهد گرفتند.

 از برخيرسد به نظر مي پردازند.دهي به آينده بازار انرژي در راستاي تأمين امنيت انرژي غرب ميبه شكل وكنند ميعمل 
حكمراني بر آينده  مثابه ابزارهايو نهادها با ايجاد زمينه تسلط علمي، به هااين مؤسسههاي بزرگ از جمله آمريكا از قدرت

  .پردازيمموضوع ميدر ادامه به بررسي اين  .كنندمي جهان انرژي استفاده

دهي پردازي و شكلدر ذهنيتبيني و نهادهاي فعال در اين حوزه پيشنقش تحليلي بر  -3
  آينده بازار انرژي

 به توجه با است. كنندهبينيپيش هايمجموعه و افراد انتظار مورد است كه ايآينده تصوير كشيدنبه به معناي  »بينيپيش«

: كنند فايا يادوگانه نقش تواننديم نفتويژه به و يانرژ مطالعات يالمللنيب مراكز از ياريبس ،انرژي يجهان بازار خاص تيوضع
 دانيم،مي كه گونههمان .كند جاديا نفت يجهان بازار در را يخاص تيوضع كه ياگونهبه ليتحل - ب و بازار تيوضع ليتحل - الف

 و مفصل هايگزارش ارايه به ...و )IEAالمللي انرژي (، آژانس بين)EIAآمريكا ( انرژي اطالعات ادارهمانند  هامجموعه از برخي
 فعاالن و تحليلگرانعنوان به را خود كوشندميبسيار  هايداده و هاتحليل ارايه با و پردازندمي نفت صنعت آينده از رايگان
 ظاهربه هايگزارش اين ارايه كه استجهت  آن از مسألهاين  تاهمي .3كنند معرفي گاز و نفت صنعت گذاريسياست در واقعي
توان به براي بررسي اين مهم مي. سازدفراهم  بر بازار انرژي را هامجموعه اين علمي تسلط زمينهبيش از پيش تواند مي رايگان
هاي مختلف در دوره نفت خام رجوع كرد كهويژه بهبازار انرژي و  از عرضه و تقاضاي IEAو  EIA هايهمؤسس هايبينيپيش

  شده است.  ارايهزماني 
 در بشكه ميليون 2 متوسط،طور به 2000 تا 1995 هايسال از آمار براساس جهاني خام نفت تقاضاي ميزان از EIA برآورد

 حالي در ،كندمي متقاعد بيشتر توليد سمت به را كنندهتوليد كشورهاي ،بينيپيش اين ديگر، عبارت به. است بوده بيشتر روز
 كاهش سببموضوع  همين و آيدمي وجودبه عرضه مازاد بازار دررو، ازاين ،است واقعي مقدار از بيش بينيپيش ميزان اين كه

كامالً مشهود است.  هاي بازاري انجام شده از واقعيتهابينينيز انحراف پيش IEA هايدر مورد گزارش .4شودمي نفت قيمت
بيني تقاضاي جهاني نفت با خطا همراه در مورد پيش IEAهاي ، گزارششودميمشاهده  ،2شماره طور كه در نمودار همان

  بيني بيش از حد تقاضاي جهاني نفت است.بوده و ميزان برآوردها با تورش به سمت باال همراه بوده كه نشان از پيش

  بيني تقاضاي جهاني نفتدر مورد پيش IEAهاي درصد خطاي گزارشمتوسط  -2نمودار 
                                                            

1- Energy Information Administration 
2- Organization for Economic Co-operation and Development 

 .1393انرژي،  پژوهيآينده وب سايت -3
 در ترتيب به كه 2002 و 2001 ،2000 هايسالالمللي اقتصاد انرژي) (انجمن بين IAEE كنفرانس كه در اين در حالي است -4

، 1386، اند (مزرعتيگرفته بهره EIA هايگزارش از مقاالت درصد 20 از بيش ،است دهش برگزار كانادا و آمريكا استراليا، كشورهاي
 .است زياد بسيار جهان در انرژي فكري هايجريان به )EIAآمريكا ( انرژي اطالعات اداره ثيرگذاريتأ ،بنابراين اقتصاد انرژي)ا
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 .IEAهاي مختلف : بررسي گزارشمأخذ                  

 

طور كه در شود. هماناي يافت ميمالحظه هاي قابلمختلف بازار انرژي نيز تفاوت هايبيني مؤسسهسوي ديگر، بين پيشاز 
 2014و  2013هاي مايع در سال از تقاضاي جهاني سوخت EIAو   OPECبينيپيش ، بينشودميمشاهده  ،1شماره جدول 

و  3/1به ترتيب  2014و  2013هاي هاي مايع را در سال، تقاضاي جهاني سوختEIAمثال، مؤسسه براي  ؛1تفاوت وجود دارد
قاضاي مناطق مختلف جهان نيز بيني تپيش در  بيشتر برآورد كرده است. OPECميليون بشكه در روز در مقايسه با  2/1

ميزان تقاضاي انرژي باالتري براي  IEAبيني عمده، پيشطور بهشود كه تفاوت معناداري بين دو نهاد مورد بررسي مشاهده مي
ن و كارشناسان فعال در بازار انرژي تواند موجب سردرگمي محققادست مي ي از اينمسايل .2دهدمناطق مختلف جهان نشان مي

  شود. 
   

                                                            
را تفاوت ها بينيكننده بازار انرژي، دليل اختالف در پيشبينيلمللي پيشابين هايدارد كه مؤسسهاين نكته در اينجا اهميت بيان  -1

كه از يك  هاييبيني مؤسسهدهد، حتي بين پيشميها نشان اما بررسي ،گيردصورت مي هابينياساس آن پيشدانند كه بردر روشي مي
داري روند بازار را به يك اهاي آنها به طرز معنبينيكه انحراف در پيشتفاوت وجود دارد. نكته ديگر آنگيرند نيز مي روش واحد بهره

 باشد. تواند تصادفيله نميأد كه اين مسدهمعين (افزايش يا كاهش) سوق ميسمت 

 هايهستند؛ براي مثال در گزارششامل وقفه و اصالحات متعدد نيز  ،هاي منابع اطالعاتي عالوه بر نااطمينانيضمن آنكه داده -2
IEA هاي مربوط به تقاضاي نفت خام در كشورهاي دادهOECD ميليون بشكه در روز  5/1 و ماه تأخير همراه بوده و حدودبا د

هزار بشكه در روز اعداد و ارقام اوليه  100هزار بشكه و در دومين اصالحيه  200ين اصالحيه نخستدر  واست نااطميناني داشته 
  .كندميتغيير 
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 OPEC و IEAدر  هاي مايع (ميليون بشكه در روز)تقاضاي جهاني سوختبيني تفاوت پيش -1جدول 

 

20132014 

IEA OPEC
 تفاوت 

EA-OPEC
IEA OPEC

 تفاوت

)IEA-OPEC

  OECD 7/45  7/45  0,0  5/45  5/45  0,0كشورهاي
  OECD 3/45  1/44  2/1  7/46  3/45  4/1كشورهاي غير
  8/0  7/21  5/22  7/0  1/21  8/21  آسيا

  - 1/0  2/8  1/8  0,0  9/7  9/7  خاورميانه
  1/0  7/6  8/6  1/0  5/6  6/6  آمريكاي التين

  2/0  6/4  7/4  1/0  4/5  6/4  عضو شوروي سابق  كشورهاي
  1/0  6/0  7/0  0,0  6/0  7/0  اروپا
  5/0  5/3  4/0  4/0  5/3  8/3  آفريقا
  3/1  8/90  1/92  2/1  8/89  0/91 جهان

      Source: IEA OMR, 2014. 

هاي بيش از بينيميالدي را به پيش 2014هاي اخير سال برخي از تحليلگران يكي از داليل كاهش قيمت نفت در ماههمچنين 
قبل از  IEA تحليلگر انرژي مانند هايهسسؤمدهند. المللي انرژي نسبت ميبين هايحد تقاضاي انرژي جهان توسط مؤسسه

 2014تقاضا براي نفت در شش ماه دوم سال اين، اساس بربيني كردند كه درصد پيش 4رشد اقتصادي جهان را  ،2014 جوالي
به  و شده سبب افزايش عرضه نفت مسألهاين . 1دادرا نشان ميميالدي و نيمه نخست سال بعد يك ميليون بشكه افزايش 

   .هاي اخير بوده استماهنفت در كاهش قيمت  اعتقاد اين تحليلگران، يكي از داليل 
هاي آتي بيشتر از سازمان ، رشد اقتصادي جهان را براي سالIEAشود، مؤسسه مشاهده مي ،2شماره طور كه در جدول همان

OPEC  سيگنالي در راستاي وجود تقاضاي بيشتر براي مصرف انرژي تواند ميده است. باالتر بودن رشد اقتصادي كربرآورد
  و مازاد عرضه انرژي را موجب شود. نيابدممكن است اين تقاضا با عدم تحقق رشد اقتصادي، در عمل تحقق باشد، در حالي كه 

 OPECو  IEAبيني رشد جهاني اقتصاد توسط پيش - 2جدول 

  مرجع
 كنندهبينيپيش

2014  2015  2016  2017  2018  

                                                            
هزار بشكه كاهش  600ا به درصد و تقاضا براي نفت خام ر 8/3بيني خود را از رشد اقتصادي جهان به سسه پيشؤاكنون اين م -1

 ت.داده اس
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OPEC 5/3%  8/3%  9/3%  9/3%  9/3%  
IEA  0/4%  3/4%  4/4%  5/4%  4/4%  

 IEA, OECD, 2015منبع: 

با در نظر گرفتن توليد و مصرف در كنار هم، بازار با كمبود يا مازادهايي همراه خواهد بود كه اين كمبود يا مازاد عالمت واقعي 
 در بينيپيش ميزان اين . حالي را در بازار نشان دهند كه وجود ندارديا مازاد كمبود ،هايعني ممكن است گزارشنيست، بازار 
آثار  تواندمي 2030و  2020 هايسال براي است بينيپيش براي هامجموعه اين معمول روش كه ساده روند تحليل يك

پيش با كوشندمي هامجموعه اين واقع، در. باشد داشته آنها اقتصاد و توليدكننده كشورهايويژه به ،دنيا انرژي منابع بر بسياري
 .بپردازند انرژي بازار پنهان مديريت به نوعي به هاي مفصل،با تحليلآن به صورت رايگان و  عرضه و بيني

 و تأثيرگذار بررسي عملكرد نهادهاي فعالشود. پردازي در بازار انرژي تنها به عرضه و تقاضاي نفت خام خالصه نمياين ذهنيت
هاي مشخصي در بازار وضعيت و روند بازار جهاني نفت و گاز، نشان از تالش اين نهادها در القاي وضعيت بينيدر زمينه پيش

  اين نهادها:  ،نمونهبراي  ؛استداشته انرژي 

در كشورهاي عضو اوپك را عموماً باالتر از واقعيت ويژه به ،شده نفت خام و گاز طبيعي حجم ذخاير اثبات -1
 اند. نشان داده

هاي مديريت كننده در اجراي سياستهاي رايج در بخش انرژي كشورهاي بزرگ مصرفبا تأكيد بر سياست -2
كه روند رو به رشد مصرف نفت خام و گاز طبيعي در آينده را كنند كنند اين ذهنيت را ايجاد تقاضا سعي مي

د نرو نخواهبازار جهاني نفت و گاز با افزايش شديد قيمت روبهرو، ازاينو كرد اي مديريت ن به نحو بهينهتوامي
  شد.

   .كوشند حجم ذخاير نفت و گاز نامتعارف و توليد آينده از اين ذخاير را بيش از واقع برآورد كنندمي -3
هاي خورشيدي، بادي و انرژيمانند هاي تجديدپذير سعي دارند اين نكته را به اثبات برسانند كه سهم انرژي -4

گيرند كه در كل عرضه جهاني انرژي رو به افزايش است. بدين ترتيب نتيجه مي 1هاي زيستيسوختويژه به
ي خود را طي خواهد كرد و فرآيند ها سير طبيعي و منطقرو نخواهد شد و قيمتجهان با كمبود انرژي روبه

ها از جمله اكتشاف، توسعه، ها، در شرايطي كه عرضه و تقاضا در تعادل خواهد بود، در همه زمينهگذاريسرمايه
  .2توليد، ازدياد برداشت و كاهش شدت انرژي استمرار خواهد داشت

گران هاي نفتي بزرگ يا معاملهو شركتبه محافل سياسي  گر بازار انرژيبرخي از اين مراكز و نهادهاي تحليل -5
دارِ جهت«هاي هاي مناسب با انتشار تحليلكنند در فرصتاند و سعي ميالمللي وابستههاي بينبزرگ در بورس

                                                            
1- Bio-Fuels 

 )1391(درخشان،  -2
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را چنان تحت تأثير قرار دهند كه زمينه براي  ها، انتظارات خاصي را در بازار ايجاد كنند تا قيمت»كارشناسي
 .1تعيين شده آنها فراهم شودتحقق اهداف از پيش 

هاي خود در بازار انرژي، به ترسيم آينده بازار انرژي براساس برنامه پردازيبا ذهنيتيادشده و نهادهاي  هارو، مؤسسهازاين
 نيازمند و بوده تأمل قابل ،يجدطور بهها دو نها هاين مؤسسهشده توسط ا ارايههاي و تحليل آمار رسدمي نظر به پردازند.مي

  .است كشور انرژي گذارانسياست براي جدي تحليل و تجزيه
  
  
  
  گيريبندي و نتيجهجمع -4

 نيا محرك موتور عنوان به يانرژ منابع انكار رقابليغ نقش از تيحكا ،يصنعت يكشورها ياقتصاد توسعه و رشد روند يبررس
تمام از  سازدبرخوردار است كه اين كشورها را وادار مي غربيبراي كشورهاي از چنان اهميتي امنيت انرژي . دارد نديفرآ

دهي به پردازي و جهتذهنيت دهد،ها نشان ميطور كه بررسيهمان .كنند استفادهبازار انرژي  مديريتبراي  ممكنابزارهاي 
با استناد به  منجر شود.تواند به مديريت پنهان بازار انرژي توسط غرب هايي است كه ميآينده بازار انرژي از جمله سياست

كه كرد توان ادعا مي آيددست ميهتحليلگر بازار انرژي بو عمده المللي بين هاياز بررسي عملكرد نهادها و مؤسسه كه يشواهد
  شود.مي ارايه كننده انرژيو مصرف عموماً در راستاي تأمين اهداف كشورهاي صنعتي آنهاهاي بينيها و پيشتحليل
، شده استدر جهت ايجاد وضعيت خاصي در بازار طراحي  طور عمومبههاي اين نهادها بينيها نشان از آن دارد كه پيشبررسي

، تقاضاي جهاني نفت را هاهاي اين مؤسسهبينيجام شود، پيشگاه نياز باشد تا عرضه نفت بيشتري در بازار ان هره نحوي كه ب
، هرگاه نياز به عكسرباشد و ب ،تبع آنبه ،و كاهش قيمتتا محرك افزايش عرضه نفت در بازار كنند مي برآوردبيش از حد واقع 

طور به كنند.كاهش عرضه نفت احساس شود، با برآورد كاهش تقاضاي بازار، به توليدكنندگان سيگنال كاهش توليد را القا مي
(سازمان  از جملهنهادهاي مرتبط با آنها همواره اين بوده است كه از طريق  سياست كشورهاي بزرگ واردكننده نفت و گازكلي، 

آمار  ارايهبا  و EIAو (اداره اطالعات انرژي آمريكا)  IEAالمللي انرژي) ، (آژانس بينOECDهاي اقتصادي و توسعه) همكاري
ويژه، اي از وضعيت بازار انرژي و بهكنندهراهبرخوردار نيست، تصوير گم چنداني و اطالعاتي كه از مباني قوي و صحت كارشناسي

ا بو از اين طريق ترسيم كنند  2035و حتي  2030، 2020توازن عرضه و تقاضاي نفت خام و گاز طبيعي در افق 
 2د.نآوردهي به آينده بازار انرژي، زمينه تسلط بيشتر كشورهاي غربي را بر اين بازار حياتي فراهم پردازي و شكلذهنيت
المللي انرژي با دقت بين هايبيني مؤسسهها و پيشتحليل بهبايد متوليان و كارشناسان حوزه انرژي  ان،سازتصميم ،بنابراين

                                                            
  )1380(درخشان،  -  1
گر بازار انرژي كه حداكثر ها در مؤسسات و نهادهاي خصوصي تحليلگيري. بايستي خاطر نشان كرد كه بديهي است كه اين جهت 2

  شود.كردن سود در آنها از اهميت و اولويت برخوردار است كمتر ديده مي
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مرجع از  ،بيني هرگونه نهاد و پايگاهيو پيش بنگرند و پيش از استفاده از تحليل صرف اقتصادينگرش  دور از وبسيار نظر 
  . اقدام كنند به استفاده از اطالعات آن ،، سپسيابندآگاهي  به آنمتصل 

ريزي برنامه رسد، به نظر ميو با توجه به اهميت آينده پژوهي صحيح از بخش انرژي ايران و جهان با عنايت به مالحظات فوق
اي معتبر داخلي از مسائل بخش انرژي كشور و بكارگيري كارشناسان متخصص در زمينه ايجاد يك پايگاه داده در جهت

  مختلف از آينده انرژي ايران و جهان ضروري است. سناريوهايو تحليل پژوهي براي توليد  سناريوپردازي و آينده ،بينيپيش
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