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ترین ابعاد امنیـت انـرژي، ثبـات    
میـزان ظرفیـت تولیـدي اعضـاي     

. دهنـد  قیمت نفت را تحت تأثیر قرار مـی 
عبـارتی   ها یا به

شوك قیمت نفت آثاري را براي هریک از بازیگران بازار جهانی نفـت اعـم از   
دنبـال   المللـی بـه  

غم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگـذار بـر قیمـت    
در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصـرف،  
ترین عوامـل مـؤثر بـر    

بـه بعـد    2001
کارگیري رویکـرد اقتصـاد   

، 2001از سال 
تغییـر ظرفیـت   

اقتصاد سیاسی، امنیت انـرژي، عرضـه و تقاضـاي    

  
ترین ابعاد امنیـت انـرژي، ثبـات     در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم

میـزان ظرفیـت تولیـدي اعضـاي     همچـون   عوامل مؤثري. قیمت نفت است
قیمت نفت را تحت تأثیر قرار مـی  ،میزان مصرف و اوپک و غیراوپک

ها یا به تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت
شوك قیمت نفت آثاري را براي هریک از بازیگران بازار جهانی نفـت اعـم از   

المللـی بـه   هـاي نفتـی بـین    کنندگان و شرکت کنندگان، مصرف تولید
غم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگـذار بـر قیمـت    ر بهاما . داشته باشد

در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصـرف،   ،نفت
ترین عوامـل مـؤثر بـر     از مهم ،ویژه تحوالت نرخ برابري دالر ذخایر نفتی و به

2001 از سال ویژه بهعنوان عوامل غیراوپک  تغییرات قیمت نفت به
کارگیري رویکـرد اقتصـاد    در تالش است تا با بهاین مقاله  .شود محسوب می
از سال  پسبه بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت الملل  سیاسی بین

تغییـر ظرفیـت    و نقش نوسانات نرخ برابري دالر بـر تغییـرات قیمـت نفـت    
  .بپردازدویژه امریکا  تولیدي و مصرف کشورهاي غیراوپک به

اقتصاد سیاسی، امنیت انـرژي، عرضـه و تقاضـاي     :کلیديهاي  واژه
      کنندگان غیراوپک، قیمت اسمی نفت، تولید
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چکیده
در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم

قیمت نفت است
اوپک و غیراوپک

تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت
شوك قیمت نفت آثاري را براي هریک از بازیگران بازار جهانی نفـت اعـم از   

تولید
داشته باشد

نفت
ذخایر نفتی و به

تغییرات قیمت نفت به
محسوب می
سیاسی بین

نقش نوسانات نرخ برابري دالر بـر تغییـرات قیمـت نفـت    
تولیدي و مصرف کشورهاي غیراوپک به
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المللی در دوران پس از جنـگ جهـانی دوم،   
ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي قدرتمنـد را بـه ایجـاد و گسـترش سـازوکارها و          
د؛ سازوکارهایی که بتواند ضمن به حداکثر رساندن منافع 

ـ  المللـی جدیـد مبتنـی    ر اصـول  ب
هـاي موضـوعی مختلـف در    
الملـل لیبـرال در دوران   
مذکور صنایعی مانند صنعت نفت را در محور توجه قرار داده و تضمین امنیت انـرژي  
ورها قرار گرفت و بر این اساس ایجاد رژیمی در ایـن  

ایاالت متحده امریکـا   
  .نفت برآمد ۀالملل نیز درصدد استقرار رژیمی در عرص

م تـاکنون  بنابراین بررسی رژیم جهانی نفت در دوران پس از جنگ جهـانی دو 
 بـراي تـالش  . ناپـذیر اسـت  

 بـراي هـاي نفتـی امریکـایی، تـالش     
 ۀهاي نفتی، سیاسـت توسـع  

حفـظ   بـراي ایـاالت متحـده، تـالش    
برخـی از اقـدامات   ... 

ولی . تأمین امنیت قیمت نفت بود
اي که تضمین  گونه به 

عوامل گوناگون عرضـه و تقاضـا کـه بـر تغییـرات      

  
المللی در دوران پس از جنـگ جهـانی دوم،    بین ۀدهی به نظم نوین در عرص شکل

ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي قدرتمنـد را بـه ایجـاد و گسـترش سـازوکارها و          
د؛ سازوکارهایی که بتواند ضمن به حداکثر رساندن منافع کرساختارهاي جدید ترغیب 

المللـی جدیـد مبتنـی    نظم بین ،پیمانان غربی ایاالت متحده امریکا و سایر هم
هـاي موضـوعی مختلـف در     ها در حوزه گیري رژیم شکل. لیبرال را به همگان بقبوالند

الملـل لیبـرال در دوران    شـکوفایی اقتصـاد بـین   . این راستا قابل تحلیل و بررسی است
مذکور صنایعی مانند صنعت نفت را در محور توجه قرار داده و تضمین امنیت انـرژي  

ورها قرار گرفت و بر این اساس ایجاد رژیمی در ایـن  در رئوس اهداف بسیاري از کش
 .ناپذیر ساخت هاي خاص را اجتناب بر اصول و بنیان حوزه مبتنی

الملل نیز درصدد استقرار رژیمی در عرص عنوان هژمون نظام بین
بنابراین بررسی رژیم جهانی نفت در دوران پس از جنگ جهـانی دو 

ناپـذیر اسـت   بدون درنظر گرفتن نقش محوري ایاالت متحـده امکـان  
هـاي نفتـی امریکـایی، تـالش      کنترل منابع نفتی، حمایت گسـترده از شـرکت  

هاي نفتی، سیاسـت توسـع   گذاري خیز، سرمایه برقراري ثبات سیاسی در مناطق نفت
ایـاالت متحـده، تـالش    جملـه تولیـد در    ازتولید کشورهاي غیراوپک 

... گـذاري و  هژمونی دالر در معامالت نفتی، کنترل سیستم قیمت
تأمین امنیت قیمت نفت بود ویژه تضمین امنیت انرژي به راستاياین کشور در 

 ؛با این وجود قیمت نفت همواره با نوساناتی مواجه بوده است
  .گذاري کشورهاست ت انرژي یکی از رئوس سیاست

عوامل گوناگون عرضـه و تقاضـا کـه بـر تغییـرات      رغم وجود  به، همقالاین در 

  

  

  

  مقدمه
شکل ةاید

ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي قدرتمنـد را بـه ایجـاد و گسـترش سـازوکارها و          
ساختارهاي جدید ترغیب 

ایاالت متحده امریکا و سایر هم
لیبرال را به همگان بقبوالند

این راستا قابل تحلیل و بررسی است
مذکور صنایعی مانند صنعت نفت را در محور توجه قرار داده و تضمین امنیت انـرژي  

در رئوس اهداف بسیاري از کش
حوزه مبتنی

عنوان هژمون نظام بین به
بنابراین بررسی رژیم جهانی نفت در دوران پس از جنگ جهـانی دو 

بدون درنظر گرفتن نقش محوري ایاالت متحـده امکـان  
کنترل منابع نفتی، حمایت گسـترده از شـرکت  

برقراري ثبات سیاسی در مناطق نفت
تولید کشورهاي غیراوپک 

هژمونی دالر در معامالت نفتی، کنترل سیستم قیمت
این کشور در 

با این وجود قیمت نفت همواره با نوساناتی مواجه بوده است
ت انرژي یکی از رئوس سیاستامنی

در 



ویـژه   بهبر این قیمت 
هاي نوظهوري همانند چین و هند که سهم مهمی در افزایش مصـرف جهـانی   
با توجه به نقـش محـوري ایـاالت متحـده امریکـا در بـازار جهـانی و        
به برخی از عوامل مـؤثر در تغییـرات قیمـت نفـت بـا      

در ایـن  . بپـردازیم  2001
ت نفت، به نقش ایاالت متحـده امریکـا   

آن  پیامـدهاي مـیالدي و آثـار و   
تنیدگی نقـش   با روش پژوهش توضیحی تحلیلی در تأکید بر درهم

کـارگیري   بـه فهم تحوالت قیمـت جهـانی نفـت و بـا     
بـه   2001الملل به تحلیل نوسانات قیمت در برهه زمـانی  

شایان ذکر است در این پژوهش بر نقـش سـه متغیـر کلیـدي     
المللـی، تغییـرات    هـاي معتبـر بـین   

نفـت در ایـاالت متحـده بـر     

ایاالت متحده امریکا چه تأثیري بر نوسانات قیمت نفت 
نوسـانات نـرخ   : ترتیب اسـت 
متحـده امریکـا    برابري دالر و تغییرات ظرفیت تولید و مصرف نفت خام در ایـاالت 

به  2001بر نوسانات قیمت نفت از سال 
منظور پاسخ به سـؤال اصـلی و آزمـون فرضـیه بـه      

  
ویـژه امریکـا و تـأثیر    

ساز در بـازار جهـانی نفـت خـام، تغییـرات ناگهـانی       

بر این قیمت بازیگران متعدد تأثیرگذار قیمت جهانی نفت مؤثر هستند و نیز 
هاي نوظهوري همانند چین و هند که سهم مهمی در افزایش مصـرف جهـانی   

با توجه به نقـش محـوري ایـاالت متحـده امریکـا در بـازار جهـانی و         ؛انرژي دارند
به برخی از عوامل مـؤثر در تغییـرات قیمـت نفـت بـا       سعی داریم ،فرایندهاي نفتی

2001سـپتامبر   11ویژه پـس از   محوریت ایاالت متحده امریکا به
ت نفت، به نقش ایاالت متحـده امریکـا   پس از ذکر اجمالی دالیل نوسانات قیم

مـیالدي و آثـار و    21ثباتی قیمت نفت از آغـاز قـرن    در ثبات و یا بی
با روش پژوهش توضیحی تحلیلی در تأکید بر درهم پردازیم؛ و نیز

فهم تحوالت قیمـت جهـانی نفـت و بـا     عوامل سیاسی و اقتصادي در 
الملل به تحلیل نوسانات قیمت در برهه زمـانی   قتصاد سیاسی بینرویکرد ا

شایان ذکر است در این پژوهش بر نقـش سـه متغیـر کلیـدي     . بعد خواهیم پرداخت
هـاي معتبـر بـین    نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسه با سـایر ارز 

نفـت در ایـاالت متحـده بـر     میـزان مصـرف   تأثیر ظرفیت تولیدي امریکا و همچنین 
  .نوسانات قیمت نفت پرداخته خواهد شد

ایاالت متحده امریکا چه تأثیري بر نوسانات قیمت نفت : سؤال اصلی این است
ترتیب اسـت  به بعد داشته است؟ فرضیه ما بدین 2001خام از سال 

برابري دالر و تغییرات ظرفیت تولید و مصرف نفت خام در ایـاالت 
بر نوسانات قیمت نفت از سال ) غیراوپک(ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار 

منظور پاسخ به سـؤال اصـلی و آزمـون فرضـیه بـه       در این مقاله و به .بعد بوده است
  :پردازیم می موارد ذیل

  ؛2001عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال  
  ي دالر و تغییرات قیمت نفت؛نقش نوسانات نرخ برابر 
ویـژه امریکـا و تـأثیر     تغییر ظرفیت تولیدي و مصرف کشورهاي غیراوپک به 

  .آن بر قیمت نفت

  2001عوامل تغییرات قیمت نفت از سال 
ساز در بـازار جهـانی نفـت خـام، تغییـرات ناگهـانی        ترین عوامل بحران یکی از مهم
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قیمت جهانی نفت مؤثر هستند و نیز 
هاي نوظهوري همانند چین و هند که سهم مهمی در افزایش مصـرف جهـانی    قدرت

انرژي دارند
فرایندهاي نفتی

محوریت ایاالت متحده امریکا به
پس از ذکر اجمالی دالیل نوسانات قیممقاله 

در ثبات و یا بی
پردازیم؛ و نیز می

عوامل سیاسی و اقتصادي در 
رویکرد ا

بعد خواهیم پرداخت
نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسه با سـایر ارز 

ظرفیت تولیدي امریکا و همچنین 
نوسانات قیمت نفت پرداخته خواهد شد

سؤال اصلی این است
خام از سال 

برابري دالر و تغییرات ظرفیت تولید و مصرف نفت خام در ایـاالت 
ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار 

بعد بوده است
موارد ذیل ۀمطالع

1. 
2. 
3. 

آن بر قیمت نفت

عوامل تغییرات قیمت نفت از سال  .1
یکی از مهم
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نوان شوك در بازار جهانی نفت تلقی شده 
تواند دالیـل سیاسـی   
طور کلـی عوامـل تأثیرگـذار بـر قیمـت نفـت را       

نوسانات قیمت ناشی از عوامل ساختاري موجب طـوالنی شـدن فراینـد تغییـر     
ولـی  . پـذیرد  زودي پایـان نمـی  

تـوان   ازجمله عوامل ساختاري می
گذاري در صـنعت نفـت، کـاهش رونـد     
استخراج در امریکا و افزایش تقاضا و 
ویژه افزایش روزافزون مصرف نفـت توسـط کشـورهاي نوظهـور     

اختاري همچنـین از عوامـل غیرسـ   
توان تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت نفت طی انتخابات در ایاالت متحـده، ضـعف   
هاي صنعت نفت امریکا و در نتیجه کـاهش تقاضـا و همچنـین تخریـب     
هاي نفتی در امریکا طی حوادث طبیعی و کاهش ذخایر نفت ایـن کشـور   

المللـی نیـز در    ارزهاي معتبر بـین 
1386 :378-377(  
 2001سـپتامبر   11وقوع پیوستن حادثه تروریستی 

اي ناشی از نوسانات شدید قیمـت نفـت خـام    
بعـد بایـد    در تحلیل جامع نوسـانات قیمـت نفـت خـام از ایـن زمـان بـه       

وقـوع ایـن   . اي از عوامل سیاسی، اقتصادي و حتی فنـی را در نظـر داشـت   
حادثه مقدمه و دلیلی بـر آغـاز تهـاجم نظـامی ایـاالت متحـده امریکـا بـه عـراق و          
یتی نوین، باعـث برجسـته   
د و ایاالت متحده امریکا با قرار دادن برخی از 
محور شرارت، افغانستان و عراق را مـورد تهـاجم نظـامی    

اختالالتی در  سبب بروز

نوان شوك در بازار جهانی نفت تلقی شده ع تغییرات آنی قیمت به. قیمت نفت است
تواند دالیـل سیاسـی    این مسئله می. دنبال خواهد داشت فراوانی به پیامدهايو آثار و 

طور کلـی عوامـل تأثیرگـذار بـر قیمـت نفـت را        به. و اقتصادي متعددي داشته باشد
  :دکربندي  توان در دو دسته تقسیم

  عوامل ساختاري و بنیادین؛
  .عوامل غیرساختاري و غیربنیادین

نوسانات قیمت ناشی از عوامل ساختاري موجب طـوالنی شـدن فراینـد تغییـر     
زودي پایـان نمـی   اي که این فراینـد بـه   گونه قیمت نفت خواهد شد؛ به

ازجمله عوامل ساختاري می. تري دارند مدت عوامل غیرساختاري تأثیرات کوتاه
گذاري در صـنعت نفـت، کـاهش رونـد      ، کاهش سرمایهجهان ر نفتیبه کاهش ذخای

استخراج در امریکا و افزایش تقاضا و  ۀسازي و ظرفیت تولیدي، افزایش هزین
ویژه افزایش روزافزون مصرف نفـت توسـط کشـورهاي نوظهـور      جهانی بهمصرف 

همچنـین از عوامـل غیرسـ   . اشاره داشتصنعتی از جمله چین، هند و برزیل 
توان تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت نفت طی انتخابات در ایاالت متحـده، ضـعف   

هاي صنعت نفت امریکا و در نتیجه کـاهش تقاضـا و همچنـین تخریـب      زیرساخت
هاي نفتی در امریکا طی حوادث طبیعی و کاهش ذخایر نفت ایـن کشـور    زیرساخت
ارزهاي معتبر بـین  کاهش نرخ برابري دالر در قبال سایر. دکر

1386 ،ابراهیمی( .گیرد عواملی است که در این دسته جاي می
وقوع پیوستن حادثه تروریستی  با به ویژه و به 21با آغاز قرن 

اي ناشی از نوسانات شدید قیمـت نفـت خـام     ثباتی عمده در بازار جهانی نفت با بی
در تحلیل جامع نوسـانات قیمـت نفـت خـام از ایـن زمـان بـه       . مواجهیم
اي از عوامل سیاسی، اقتصادي و حتی فنـی را در نظـر داشـت    مجموعه

حادثه مقدمه و دلیلی بـر آغـاز تهـاجم نظـامی ایـاالت متحـده امریکـا بـه عـراق و          
یتی نوین، باعـث برجسـته   سپتامبر با ایجاد گفتمان امن 11وقوع حادثه . بود افغانستان

د و ایاالت متحده امریکا با قرار دادن برخی از ششدن بحث تروریسم در خاورمیانه 
محور شرارت، افغانستان و عراق را مـورد تهـاجم نظـامی    زمرة کشورهاي منطقه در 
سبب بروز نفت و نرخ ارز ۀالشعاع قرار دادن عرض قرار داده و با تحت

  

  

قیمت نفت است
و آثار و 

و اقتصادي متعددي داشته باشد
توان در دو دسته تقسیم می
عوامل ساختاري و بنیادین؛ .1
عوامل غیرساختاري و غیربنیادین .2

نوسانات قیمت ناشی از عوامل ساختاري موجب طـوالنی شـدن فراینـد تغییـر     
قیمت نفت خواهد شد؛ به

عوامل غیرساختاري تأثیرات کوتاه
به کاهش ذخای

سازي و ظرفیت تولیدي، افزایش هزین ذخیره
مصرف 

صنعتی از جمله چین، هند و برزیل 
توان تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت نفت طی انتخابات در ایاالت متحـده، ضـعف    می

زیرساخت
زیرساخت

کررا ذکر 
عواملی است که در این دسته جاي می ةزمر

با آغاز قرن 
در بازار جهانی نفت با بی

مواجهیم
مجموعه

حادثه مقدمه و دلیلی بـر آغـاز تهـاجم نظـامی ایـاالت متحـده امریکـا بـه عـراق و          
افغانستان

شدن بحث تروریسم در خاورمیانه 
کشورهاي منطقه در 
قرار داده و با تحت



د؛ این امر با ایجاد عدم قطعیت در بازار جهـانی انـرژي موجـب    
ده و شـ ثباتی قیمت و عدم توازن در عرضه و تقاضاي بازار نفت 

 ،مهرآزمـا ( .بینی تغییرات قیمت را با مشـکالتی مواجـه سـاخت   
عوامل روانی از جمله عواملی هستند که نقش شـایان ذکـري در تغییـرات    
بر قطع عرضه یا هر عاملی که بتوانـد نگرانـی   

بـازي   کنندگان را در پی داشته باشـد و زمینـه را بـراي سـفته    
بـازي و داللـی توسـط    
تواند افزایش قیمت نفـت را در پـی   
که عضو تاالرهـاي بـورس نفتـی در دنیـا هسـتند از ایـن       
برند؛ زیرا در حالـت سـردرگمی و رواج شـایعات    

نوسـانات زیـادي   سبب 
 1386 :402-401(  

ــی و     ــات نفت ــب تأسیس ــب تخری ــین موج ــامی همچن ــتنظ  درنهای
هـا کـه از    بر این اساس سیر صعودي قیمت

ده بـود در  شـ و در پی بروز مشکالت در ونزوئال و کاهش تولیـد آغـاز   
 ,Nouriel and Setser).دنبال تهاجم نظامی امریکا به عـراق شـدت گرفـت   

 12/2در عراق ناامنی و تخریب تأسیسـات باعـث شـد تولیـد نفـت خـام از       
میلیـون بشـکه در    1/
شدت افزایش یافت  دنبال این تجاوز نظامی، قیمت نفت به

دالر در  38بـه   2003
قیمت نفـت خـام در   

 2005دالر در هر بشکه بود اما در اگوسـت  
یکـی دیگـر از   . دالر رسید

قراردادهـاي   ۀلیـق کلیـ  
 8تا  6بر دو برابر ساختن میزان تولید ظرف 

هـاي ریتـا و    دنبال وقوع حوادث طبیعی نظیر طوفـان 

د؛ این امر با ایجاد عدم قطعیت در بازار جهـانی انـرژي موجـب    شنفت  بازار جهانی
ثباتی قیمت و عدم توازن در عرضه و تقاضاي بازار نفت  بحران اقتصادي، بی
بینی تغییرات قیمت را با مشـکالتی مواجـه سـاخت    شناخت بازار و پیش

عوامل روانی از جمله عواملی هستند که نقش شـایان ذکـري در تغییـرات     )
بر قطع عرضه یا هر عاملی که بتوانـد نگرانـی    وجود شایعاتی مبنی. قیمت نفت دارند

کنندگان را در پی داشته باشـد و زمینـه را بـراي سـفته     کنندگان و مصرف
بـازي و داللـی توسـط     سـفته . تفراهم آورد، نوسانات قیمت را در پی خواهد داشـ 

تواند افزایش قیمت نفـت را در پـی    ترین عواملی است که می سوداگران بازار از مهم
که عضو تاالرهـاي بـورس نفتـی در دنیـا هسـتند از ایـن        معموالً کسانی. داشته باشد

برند؛ زیرا در حالـت سـردرگمی و رواج شـایعات     عوامل روانی بیشترین سود را می
سبب این مسئله . سمت خاصی سوق دهند ها را به یمتتوانند ق

 ،ابراهیمی( .دشپس از اشغال نظامی عراق  ویژه در قیمت نفت به
ــ ــی و     ۀمداخل ــات نفت ــب تأسیس ــب تخری ــین موج ــامی همچن نظ

بر این اساس سیر صعودي قیمت. دشو نفت می ۀگسیختگی در عرض
و در پی بروز مشکالت در ونزوئال و کاهش تولیـد آغـاز    2002
دنبال تهاجم نظامی امریکا به عـراق شـدت گرفـت    و به 2003

در عراق ناامنی و تخریب تأسیسـات باعـث شـد تولیـد نفـت خـام از       
/33به ) از جنگسال پیش ( 2002میلیون بشکه در روز در سال 

دنبال این تجاوز نظامی، قیمت نفت به به. کاهش یابد 2003
2003دالري سال  28هاي  و در یک روند صعودي و افزایشی، قیمت

قیمت نفـت خـام در   . افزایش یافت 2008دالر در سال  147 درنهایتو  2004
دالر در هر بشکه بود اما در اگوسـت   25زیر  2003بازار نیویورك در سپتامبر 

دالر رسید 4/78به  2006دالر در هر بشکه و در ژوئیه  60به باالي 
لیـق کلیـ  تع ،دنبال تجاوز امریکا به عـراق  دالیل افزایش قیمت نفت به

بر دو برابر ساختن میزان تولید ظرف  المللی مبنی هاي بین رژیم بعث با شرکت
  )2-5: 1385 ،مهرآزما( .سال بود

دنبال وقوع حوادث طبیعی نظیر طوفـان  تخریب تأسیسات نفتی به
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بازار جهانی
بحران اقتصادي، بی
شناخت بازار و پیش

1385 :1(
قیمت نفت دارند

کنندگان و مصرف تولید
فراهم آورد، نوسانات قیمت را در پی خواهد داشـ 

سوداگران بازار از مهم
داشته باشد

عوامل روانی بیشترین سود را می
توانند ق می

در قیمت نفت به
ــ مداخل

گسیختگی در عرض ازهم
2002سال 
2003سال 

در عراق ناامنی و تخریب تأسیسـات باعـث شـد تولیـد نفـت خـام از        (7 :2004
میلیون بشکه در روز در سال 

2003سال 
و در یک روند صعودي و افزایشی، قیمت

2004سال 
بازار نیویورك در سپتامبر 

به باالي 
دالیل افزایش قیمت نفت به

رژیم بعث با شرکت
سال بود

تخریب تأسیسات نفتی به



ت 
 نف
ت
قیم

ت  
سانا
 نو
 در
یکا
آمر

ش 
نق

س
پ

از  
20

01
 
® 

قی
دو
 ص
ب
زین

 و 
دي
حم
ورا
ن پ
سی
ح

153  

ـ  در شـرق آسـیا،    ژهوی
ثباتی سیاسی در نیجریه، اعتصاب کارگران در ونزوئال، تغییرات ظرفیـت تولیـدي   

در . دندشـ ثباتی قیمت نفت را سـبب  
ها در بازار جهانی نفت در ادامـه  
بررسی سه متغیر نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسـه بـا سـایر    
المللی، تغییر ظرفیت تولیدي امریکا و تغییر در میزان مصرف نفـت  

  .پردازیم

شده توسط ایاالت متحده امریکا براي کنتـرل مـؤثر   
 ۀدر عرصـ ی بر فرایندهاي بازار جهانی نفـت و در نتیجـه بسـط و گسـترش هژمـون     

پـس از جنـگ دوم، هژمـونی دالر در پـی برپـایی کنفـرانس مـالی        
اده در عنـوان ارز مـورد اسـتف   

د از طریق تحمیـل یـک   
در همین راستا پس از برقـراري  
پیشنهاد معامله نفت برحسب دالر را 
بر فروش نفـت بـا دالر   
نیز نقش مهمی در تثبیت هژمونی دالر و بنابراین موقعیت هژمونیک ایـاالت متحـده   

 ،و فروپاشی ایـن نظـام  
دنبـال فروپاشـی ایـن    
سیستم مالی در پی مشکالت اقتصادي در امریکا و اقتصاد جهانی و بنـابراین شـناور   

هـایی را   رو شد و سیاسـت 
. تضمین امنیت قیمت نفت خام برانگیخـت 

معکوسی میان نرخ برابري دالر در مقایسه با سـایر ارزهـاي معتبـر    
اي که کاهش نـرخ برابـري دالر افـزایش    

اهش درصد کـ  1ازاي 

ـ  گذاري نفتی، افزایش تقاضا به کاترینا در امریکا، کاهش سرمایه وی
ثباتی سیاسی در نیجریه، اعتصاب کارگران در ونزوئال، تغییرات ظرفیـت تولیـدي   

ثباتی قیمت نفت را سـبب   اوپک و غیراوپک از دیگر عواملی بودند که بی
ها در بازار جهانی نفت در ادامـه   ثباتی قیمت این مقاله پس از ذکر برخی از دالیل بی

بررسی سه متغیر نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسـه بـا سـایر     طور مشخص به
المللی، تغییر ظرفیت تولیدي امریکا و تغییر در میزان مصرف نفـت   ارزهاي معتبر بین

پردازیم خام در این کشور و تأثیر آن بر نوسانات قیمت نفت می

  نوسانات نرخ برابري دالر و تغییرات قیمت نفت
شده توسط ایاالت متحده امریکا براي کنتـرل مـؤثر    گرفته درپیش یکی از راهکارهاي

بر فرایندهاي بازار جهانی نفـت و در نتیجـه بسـط و گسـترش هژمـون     
پـس از جنـگ دوم، هژمـونی دالر در پـی برپـایی کنفـرانس مـالی         ةجهـانی در دور 

عنـوان ارز مـورد اسـتف    ن دالر بـه داشـت و ملحـوظ   1944وودز در سـال  
د از طریق تحمیـل یـک   کردرحقیقت ایاالت متحده امریکا سعی . معامالت نفتی بود

در همین راستا پس از برقـراري  . دکنسیستم پولی و ارز ثابت منافع خویش را تأمین 
پیشنهاد معامله نفت برحسب دالر را  ،المللی بین ۀرژیم دالر و هژمونی دالر در عرص

بر فروش نفـت بـا دالر    موافقت کشورهاي خاورمیانه مبنی (Al-Nafisi, 2008: 1) .د
نیز نقش مهمی در تثبیت هژمونی دالر و بنابراین موقعیت هژمونیک ایـاالت متحـده   

(Prakash, 2006: 1)  
و فروپاشی ایـن نظـام   70تا اوایل دهه  کم دستبا این کار این کشور توانست 

دنبـال فروپاشـی ایـن     به 1971در سال . کنترل مؤثري بر بازار جهانی نفت اعمال کند
سیستم مالی در پی مشکالت اقتصادي در امریکا و اقتصاد جهانی و بنـابراین شـناور   

رو شد و سیاسـت  ثباتی زیادي روبه شدن نرخ برابري دالر، قیمت نفت با بی
تضمین امنیت قیمت نفت خام برانگیخـت  استايراز سوي ایاالت متحده امریکا در 

معکوسی میان نرخ برابري دالر در مقایسه با سـایر ارزهـاي معتبـر     ۀاز این پس رابط
اي که کاهش نـرخ برابـري دالر افـزایش     گونه به. دشالمللی و قیمت نفت برقرار 

ازاي  شایان ذکر است به. اسمی قیمت نفت را در پی خواهد داشت

  

  

کاترینا در امریکا، کاهش سرمایه
ثباتی سیاسی در نیجریه، اعتصاب کارگران در ونزوئال، تغییرات ظرفیـت تولیـدي    بی

اوپک و غیراوپک از دیگر عواملی بودند که بی
این مقاله پس از ذکر برخی از دالیل بی

طور مشخص به به
ارزهاي معتبر بین

خام در این کشور و تأثیر آن بر نوسانات قیمت نفت می

نوسانات نرخ برابري دالر و تغییرات قیمت نفت .2
یکی از راهکارهاي

بر فرایندهاي بازار جهانی نفـت و در نتیجـه بسـط و گسـترش هژمـون     
جهـانی در دور 

وودز در سـال   برتون
معامالت نفتی بود

سیستم پولی و ارز ثابت منافع خویش را تأمین 
رژیم دالر و هژمونی دالر در عرص

دکرارائه 
نیز نقش مهمی در تثبیت هژمونی دالر و بنابراین موقعیت هژمونیک ایـاالت متحـده   

( .داشت
با این کار این کشور توانست 

کنترل مؤثري بر بازار جهانی نفت اعمال کند
سیستم مالی در پی مشکالت اقتصادي در امریکا و اقتصاد جهانی و بنـابراین شـناور   

شدن نرخ برابري دالر، قیمت نفت با بی
از سوي ایاالت متحده امریکا در 

از این پس رابط
المللی و قیمت نفت برقرار  بین

اسمی قیمت نفت را در پی خواهد داشت



ولـی بـا   . درصد افزایش اسمی قیمت نفت را شـاهد خـواهیم بـود   
درصـد افـزایش    88/1

موقعیـت   ،از آنجا که دالر مورد استفاده در معامالت نفتی، ارزي امریکایی است
ایاالت متحده تأثیر شایان توجهی بر ارزش 
به بعد و در پی فروپاشـی نظـام مـالی    
اقتصـادي بـا چـالش    

ثر أهـاي مـالی و متـ    هاي نفتی، بحـران 
تورم و رکود فزاینده، کسري تـراز بازرگـانی، افـزایش    

امریکـا  . بخشی از مشکالت اقتصادي شایان ذکر در دوران مذکور است
اوایل ایـن  عنوان مثال در 

میلیـارد   900میلیارد دالر و صادرات آن در حـدود  
هـاي پـولی انقباضـی    

هـاي   ، افـزایش هزینـه  
 ۀدامن زده و بیش از پیش موقعیت این کشـور در عرصـ  

یـابی   مشکالت اقتصادي کـه تضـعیف بـیش از پـیش موقعیـت امریکـا و قـدرت       
شدت بر نـرخ برابـري   

ه و افـزایش  گذاشـت ین و پونـد تـأثیر   
و در قرن جدید نیز ادامـه  

  .اینکه در این دهه بسیاري از کشورها درگیر بحران اقتصادي شدند
 ویژه سیاسی و اقتصادي جهانی و به

الشعاع خود قرار  شدت تحت
سـپتامبر و کسـري بودجـه ناشـی از افـزایش      

 4تـا   3تـدریج سـاالنه   
 درصـد  10بـه   2007

تحرکی اقتصاد ایاالت متحده امریکا و اقتصاد جهـانی  

درصد افزایش اسمی قیمت نفت را شـاهد خـواهیم بـود    95/1ارزش دالر 
88درصد کاهش ارزش یورو تنها  1ازاي  معیار قرار دادن یورو به

  (Melhem, 2007: 2) .در قیمت نفت را خواهیم داشت
از آنجا که دالر مورد استفاده در معامالت نفتی، ارزي امریکایی است

ایاالت متحده تأثیر شایان توجهی بر ارزش  سويشده از  گرفته هاي درپیش و سیاست
به بعد و در پی فروپاشـی نظـام مـالی     70از دهه . دالر و به تبع آن قیمت نفت دارد

اقتصـادي بـا چـالش     ۀتدریج موقعیت برتر ایـاالت متحـده در عرصـ    به ،وودز
هاي نفتی، بحـران  وقوع شوكدنبال  این مشکالت به. مواجه شد

تورم و رکود فزاینده، کسري تـراز بازرگـانی، افـزایش    . دششدن ارزش دالر تشدید 
بخشی از مشکالت اقتصادي شایان ذکر در دوران مذکور است... ها و

عنوان مثال در  به بعد کسري تراز تجاري داشته است، به 80از دهه 
میلیارد دالر و صادرات آن در حـدود   1800دهه واردات امریکا حدود 

هـاي پـولی انقباضـی     سیاسـت  )8: 1387 ،مروري بر بحران مالی امریکا( .دالر بوده است
، افـزایش هزینـه  ریگانگري دولت  هاي نظامی شده، افزایش هزینه گرفته

دامن زده و بیش از پیش موقعیت این کشـور در عرصـ  به این مشکالت ... دولت و
  )1(.جهانی را با چالش مواجه کرد

مشکالت اقتصادي کـه تضـعیف بـیش از پـیش موقعیـت امریکـا و قـدرت       
شدت بر نـرخ برابـري    به ،دنبال داشت کشورهایی نظیر ژاپن و کشورهاي اروپایی را به

ین و پونـد تـأثیر    ویژه بهالمللی  هاي بین دالر در مقایسه با سایر ارز
و در قرن جدید نیز ادامـه   90این مشکالت در دهه . اسمی قیمت نفت را در پی داشت

اینکه در این دهه بسیاري از کشورها درگیر بحران اقتصادي شدند ویژه به
سیاسی و اقتصادي جهانی و به ۀمشکالت زیادي در عرص ،21با آغاز قرن 

شدت تحت وجود آمده و نرخ برابري دالر را به در ایاالت متحده به
سـپتامبر و کسـري بودجـه ناشـی از افـزایش       11دنبـال وقـوع حادثـه     به ویژه

تـدریج سـاالنه    هاي جنگی تهاجم نظامی به عراق و افغانستان، دالر بـه 
2007ارزش خود را از دست داده است که این میزان در سال 

تحرکی اقتصاد ایاالت متحده امریکا و اقتصاد جهـانی   کم موجب نیزافزایش یافت و 
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ارزش دالر 
معیار قرار دادن یورو به

در قیمت نفت را خواهیم داشت
از آنجا که دالر مورد استفاده در معامالت نفتی، ارزي امریکایی است

و سیاست
دالر و به تبع آن قیمت نفت دارد

وودز برتون
مواجه شد

شدن ارزش دالر تشدید 
ها و بدهی

از دهه  ویژه به
دهه واردات امریکا حدود 

دالر بوده است
گرفته درپیش
دولت و

جهانی را با چالش مواجه کرد
مشکالت اقتصادي کـه تضـعیف بـیش از پـیش موقعیـت امریکـا و قـدرت       

کشورهایی نظیر ژاپن و کشورهاي اروپایی را به
دالر در مقایسه با سایر ارز

اسمی قیمت نفت را در پی داشت
به. یافت

با آغاز قرن 
در ایاالت متحده به

ویژه به. داد
هاي جنگی تهاجم نظامی به عراق و افغانستان، دالر بـه  هزینه
ارزش خود را از دست داده است که این میزان در سال  درصد

افزایش یافت و 
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توانـد باعـث    می ،دشو
المللـی گـردد و    و معتبـر بـین  

دهد تـا اواخـر سـال    
میلیارد دالر بـوده   800

 12اي که طی ایـن دو جنـگ بـدهی ایـن کشـور      
از جنـگ نیـز بـا     پـیش 
مواجه بـود و بـا    غیره

  .طلبی نظامی را در پیش گرفت
ار مناسبی براي تحلیـل نوسـانات   

تقاضـا   2002تـا   1990
به بعد هرچند ایـاالت متحـده سـعی    
حال نتوانست نرخ برابـري دالر در  

هـا   افـزایش بـدهی   دلیـل 
. دشـ ایجاد شـده بـود باعـث ضـربه زدن بـه اقتصـاد امریکـا و کـاهش ارزش دالر         

و پس از آغاز تهاجم نظـامی بـه عـراق، دالر    
بـا سیاسـت ایـاالت     

. دلیل نقش دالر قوي در موقعیت جهانی این کشور بود
ویژه رونـد   به. مورد توجه قرار گرفت

 ،بنـابراین تجـاوز نظـامی بـه عـراق     
ضربه سختی بر ایاالت متحده امریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی وارد کرده و بیش از 

  
هاي اخیر نوسانات نرخ برابـري دالر در مقایسـه بـا    

 ،دنبـال داشـت   ات قیمـت نفـت را بـه   
هاي  نشانه. دشبحرانی که در ایاالت متحده امریکا آغاز 

سـپتامبر   11پدیـد آمـد، ریشـه در حادثـه     
و در بخش مسکن امریکا آغاز شد 
هاي اقتصاد امریکا را تحت تأثیر خود قرار داد و باعث کـاهش  

شو هاي جنگی از آنجا که سبب مشکالت اقتصادي می هزینه
و معتبـر بـین  هـاي مهـم    سقوط نرخ برابري دالر در قبال سـایر ارز 

دهد تـا اواخـر سـال     آمار نشان می. دنبال داشته باشد افزایش اسمی قیمت نفت را به
800تجاوز نظامی امریکا به عراق و افغانستان بالغ بر  ۀهزین

(Los Angeles Times, 2008 اي که طی ایـن دو جنـگ بـدهی ایـن کشـور       گونه به
پـیش این درحالی بود که ایاالت متحده . افزایش یافته است

غیره اي اعم از کسري تراز تجاري، تورم، بدهی و مشکالت عدیده
طلبی نظامی را در پیش گرفت توجه به افول نسبی هژمونی، این کشور توسعه

ار مناسبی براي تحلیـل نوسـانات   بنابراین بررسی نوسانات نرخ برابري دالر معی
1990هاي  بین سال. دهد در اختیار قرار می 21قیمت نفت در قرن 

به بعد هرچند ایـاالت متحـده سـعی     2002براي دالر نرخ ثابتی داشت ولی از سال 
حال نتوانست نرخ برابـري دالر در   د جریان سرمایه را در دست داشته باشد با این

دلیـل  یر ارزها را حفظ کند و کسري حساب جاري که به
ایجاد شـده بـود باعـث ضـربه زدن بـه اقتصـاد امریکـا و کـاهش ارزش دالر         

و پس از آغاز تهاجم نظـامی بـه عـراق، دالر     2003که در اول جوالي سال  طوري
 مغـایر  این مسئله کامالً. ارزش خود را از دست داد درصد
دلیل نقش دالر قوي در موقعیت جهانی این کشور بود ، به»دالر قوي«بر  متحده مبنی

مورد توجه قرار گرفت بوشو  کلینتونشدت در دوران  سیاستی که به
بنـابراین تجـاوز نظـامی بـه عـراق     . به اوج خود رسید 2005تضعیف دالر در سال 

ضربه سختی بر ایاالت متحده امریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی وارد کرده و بیش از 
  (Bivens, 2006: 1) .پیش نرخ برابري دالر را با نوسان مواجه ساخت

هاي اخیر نوسانات نرخ برابـري دالر در مقایسـه بـا     از دیگر عواملی که در سال
ات قیمـت نفـت را بـه   تغییر درنهایتالمللی و  هاي معتبر بین سایر ارز

بحرانی که در ایاالت متحده امریکا آغاز  ؛وقوع بحران مالی جهانی بود
پدیـد آمـد، ریشـه در حادثـه      2005بحران مالی جهانی که در سال 

و در بخش مسکن امریکا آغاز شد  2007طور خاص این بحران در سال  ولی به
هاي اقتصاد امریکا را تحت تأثیر خود قرار داد و باعث کـاهش   بخش ۀتدریج هم

  

  

هزینه. دش
سقوط نرخ برابري دالر در قبال سـایر ارز 

افزایش اسمی قیمت نفت را به
هزین 2008
(2008 .است

افزایش یافته است درصد
مشکالت عدیده

توجه به افول نسبی هژمونی، این کشور توسعه
بنابراین بررسی نوسانات نرخ برابري دالر معی

قیمت نفت در قرن 
براي دالر نرخ ثابتی داشت ولی از سال 

د جریان سرمایه را در دست داشته باشد با اینکر
یر ارزها را حفظ کند و کسري حساب جاري که بهقبال سا

ایجاد شـده بـود باعـث ضـربه زدن بـه اقتصـاد امریکـا و کـاهش ارزش دالر         
طوري به
درصد 1/9

متحده مبنی
سیاستی که به

تضعیف دالر در سال 
ضربه سختی بر ایاالت متحده امریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی وارد کرده و بیش از 

پیش نرخ برابري دالر را با نوسان مواجه ساخت
از دیگر عواملی که در سال

سایر ارز
وقوع بحران مالی جهانی بود

بحران مالی جهانی که در سال  ۀاولی
ولی به. دارد

تدریج هم بهو 



  )1: 1387 ،بحران مالی امریکا و آثار آن بر اقتصاد ایران
هـاي   بانـک . دشـ گونه که گفته شد بحران از بخش مسکن در امریکا آغاز 

اي پایین و شرایط سهل به متقاضیان مسکن 
هـا بـا    هاي بسیار قابل تـوجهی در تـراز بانـک   

با معکوس شدن افت تدریجی نرخ بهره در امریکـا کـه از   
بـه  هاي مذکور بـا نـرخ شـناور اعطـا شـدند،      

ایـن مسـئله باعـث افـزایش قیمـت      
 2006تـا   1997هـاي  
گیرنـدگان تـوان    سـو، وام 

گیرنـدگان از بابـت    بـدهی وام 
هـاي ملکـی    هـا را از ارزش وثیقـه  

جاي پرداخت دیون  گیرندگان مسکن در امریکا، به
خود به بانک، وثیقه و ملک خود را واگذار کردند، چون اصـل و فـرع وام از ارزش   
این بحران در بازار رهنی امریکا سبب شـد کـه بانـک مرکـزي     

هـا و کـاهش    سیاست کاهش نرخ بهـره، تسـهیل چـرخش وام   
درمجمـوع ایـن مسـائل باعـث کـاهش      

هاي بحـران مـالی    ویژه با آشکار شدن نشانه
ارزش خود را در برابر یورو از دست داد و 

ارزش یـورو   یادشـده 
بـر  . ه اسـت تدریج باال رفته و بنابراین قیمت نفت به یورو بسیار کمتر از دالر بـود 

عراق تشدید شـد منجـر بـه کـاهش     
 ویـژه  قیمت اسمی نفت را بـه 

نـرخ برابـري    2008تا 
کـه ایـن میـزان در سـال     

 درصـد  4و در برابر پوند انگلستان در حدود 
 3، 2008سـال   نخسـت 

بحران مالی امریکا و آثار آن بر اقتصاد ایران( .تدریجی ارزش دالر گردید
گونه که گفته شد بحران از بخش مسکن در امریکا آغاز  همان

اي پایین و شرایط سهل به متقاضیان مسکن ه امریکا حجم باالیی تسهیالت را با نرخ
هاي بسیار قابل تـوجهی در تـراز بانـک    باعث شد داراییامر این . ندکرد

با معکوس شدن افت تدریجی نرخ بهره در امریکـا کـه از   . وجود آید کیفیت پایین به
هاي مذکور بـا نـرخ شـناور اعطـا شـدند،       آغاز شد، و از آنجا که وام 2005

ایـن مسـئله باعـث افـزایش قیمـت      . هاي مسکن باال رفـت  باره میزان اقساط وام
هـاي   اي که قیمت مسکن بین سـال  گونه د بهشمسکن در این کشور 

سـو، وام  بـا ایـن رخـداد از یـک    . افزایش یافـت  درصد 124
بـدهی وام پرداخت اقساط را نداشتند و از سوي دیگـر افـزایش   

هـا را از ارزش وثیقـه   ها، برخی اوقـات ارزش وام  وام ةافزایش نرخ بهر
گیرندگان مسکن در امریکا، به بنابراین، بسیاري از وام. باالتر برد

خود به بانک، وثیقه و ملک خود را واگذار کردند، چون اصـل و فـرع وام از ارزش   
این بحران در بازار رهنی امریکا سبب شـد کـه بانـک مرکـزي     . االتر رفته بود

سیاست کاهش نرخ بهـره، تسـهیل چـرخش وام   ) فدرال رزرو(
درمجمـوع ایـن مسـائل باعـث کـاهش      . هـا را در پـیش گیـرد    بازپرداخت وام

  )2(.دشتدریجی نرخ برابري دالر 
ویژه با آشکار شدن نشانه به 2008 تا ژانویه 2006بین ژانویه 

ارزش خود را در برابر یورو از دست داد و  درصد 24، دالر 2007جهانی در اواسط 
یادشـده کـه در دوران   درحـالی . دشـ باعث افزایش اسمی قیمت نفـت  

تدریج باال رفته و بنابراین قیمت نفت به یورو بسیار کمتر از دالر بـود 
عراق تشدید شـد منجـر بـه کـاهش      2003این اساس رکود جهانی که با آغاز جنگ 

قیمت اسمی نفت را بـه  ۀسابق ده و افزایش بیشبیش از پیش نرخ برابري دالر 
تا  2005هاي  بین سال. دنبال داشت به 2008در ماه جوالي سال 

کـه ایـن میـزان در سـال     ( درصـد  1در برابر ین و  درصد 4دالر در مقایسه با یورو 
و در برابر پوند انگلستان در حدود ) افزایش یافته است درصد 6به 

نخسـت ماهـه   4کـه البتـه در    ،از ارزش خود را از دست داده اسـت 
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تدریجی ارزش دالر گردید
همان

امریکا حجم باالیی تسهیالت را با نرخ
کرداعطا 

کیفیت پایین به
2005سال 
باره میزان اقساط وام یک

مسکن در این کشور 
124حدود 

پرداخت اقساط را نداشتند و از سوي دیگـر افـزایش   
افزایش نرخ بهر

باالتر برد
خود به بانک، وثیقه و ملک خود را واگذار کردند، چون اصـل و فـرع وام از ارزش   

االتر رفته بودملک ب
(امریکا 
بازپرداخت وام ۀهزین

تدریجی نرخ برابري دالر 
بین ژانویه 

جهانی در اواسط 
باعث افزایش اسمی قیمت نفـت  

تدریج باال رفته و بنابراین قیمت نفت به یورو بسیار کمتر از دالر بـود  به
این اساس رکود جهانی که با آغاز جنگ 

بیش از پیش نرخ برابري دالر 
در ماه جوالي سال 

دالر در مقایسه با یورو 
به  2008

از ارزش خود را از دست داده اسـت 
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ر ارزش دال 2008در ژوئیـه  
در بازارهاي مالی اروپا و امریکـا، نوسـانات   

گریــزي  بهــاي نفــت خــام، آزمــایش موشــکی جمهــوري اســالمی ایــران، ریســک 
ازپـیش بـا    بحران مالی امریکا بـیش 

افزایش یافت و ایـن   
. ارزش خـود را از دسـت داده بـود   

ویژه با کاهش قیمت سهام در تاالر بـورس امریکـا بحـران    
هاي اقتصادي ایاالت متحده را درگیر سـاخته و منجـر   

اي که در اواخر  گونه د؛ به
  (Kenneth, 2009: 2).میلیارد دالر موجودي خود را از دست داد

گران اقتصادي در تحلیل بحران مـالی اخیـر در کنـار عـواملی     
ا، کسري تراز بازرگانی و عواملی از ایـن  
درواقع افـزایش قیمـت نفـت بـه کـاهش      

ویژه یورو یـاري   المللی به
 2/4درصـد افـزایش قیمـت نفـت ارزش دالر     

نشریه تحقیقاتی  به گزارش
موسوم بـه تـأثیر بحـران اقتصـادي و     

شـود   تصور می گرچه عموماً
افزایش قیمـت نفـت   

 ۀیافتـ  پذیري کشورهاي توسعه
افـزایش قیمـت   . نفت در برابر بحران مالی شده و بحـران را تشـدید کـرد   

ش فشـار  تجاري، کاهش درآمـد خانوارهـا، افـزای   
یافتـه و صـنعتی    اقتصـادي کشـورهاي توسـعه   

تواند نوسانات نـرخ برابـري دالر را در پـی    
برخی از کاالها مانند نفت نقش شـایان ذکـري در رشـد اقتصـادي ایفـا      

سـري از کاالهـا و    کنند بدین معنا که تغییر در قیمت چنین کاالهایی بر قیمت یک

در ژوئیـه   (Jackson, 2008: 8) .از ارزش خـود را بازیافتـه اسـت   
در بازارهاي مالی اروپا و امریکـا، نوسـانات    شدهثر از ارقام اقتصادي منتشرأامریکا مت

بهــاي نفــت خــام، آزمــایش موشــکی جمهــوري اســالمی ایــران، ریســک 
بحران مالی امریکا بـیش  ویژه هاي وسیع دالري و به گران، و فروش

 درصد 30قیمت نفت  2008  از ژانویه تا می. دشکاهش مواجه 
ارزش خـود را از دسـت داده بـود    درصـد  2/1درحالی بود که در ایـن زمـان دالر   

ویژه با کاهش قیمت سهام در تاالر بـورس امریکـا بحـران     به 2008تدریج در سال 
هاي اقتصادي ایاالت متحده را درگیر سـاخته و منجـر    گسترش یافته و تمامی بخش

د؛ بهشسسات اقتصادي ؤها و م ستگی بسیاري از بانکبه ورشک
میلیارد دالر موجودي خود را از دست داد 17این سال ایاالت متحده 
گران اقتصادي در تحلیل بحران مـالی اخیـر در کنـار عـواملی      بسیاري از تحلیل

ا، کسري تراز بازرگانی و عواملی از ایـن  ه گري، بدهی هاي نظامی نظیر افزایش هزینه
درواقع افـزایش قیمـت نفـت بـه کـاهش      . کنند قبیل به افزایش قیمت نفت اشاره می

المللی به ازپیش نرخ برابري دالر در مقایسه با سایر ارزهاي بین
درصـد افـزایش قیمـت نفـت ارزش دالر      10ازاي  اي که به گونه رسانده است به

به گزارش (Coudert, Mignon and Penot, 2008: 14) .درصد کاهش یافته است
موسوم بـه تـأثیر بحـران اقتصـادي و     المللی انرژي در گزارش خود  مید، سازمان بین

گرچه عموماً«: کرد گذاري جهانی انرژي، اعالم مالی جهان بر سرمایه
افزایش قیمـت نفـت    قوع بحران اقتصادي جهان است ولیبحران مالی عامل اصلی و

پذیري کشورهاي توسعه نیز موجب افزایش آسیب 2008تا  2003هاي  طی سال
نفت در برابر بحران مالی شده و بحـران را تشـدید کـرد    ةکنند
تجاري، کاهش درآمـد خانوارهـا، افـزای    منفی زیادي بر تراز هاينفت تأثیر

اقتصـادي کشـورهاي توسـعه    تورمی و نرخ بهره و افت شدید رشد
  )1388 ،خبرگزاري فارس( .»داشته است

تواند نوسانات نـرخ برابـري دالر را در پـی     بنابراین افزایش قیمت نفت نیز می
برخی از کاالها مانند نفت نقش شـایان ذکـري در رشـد اقتصـادي ایفـا      . داشته باشد

کنند بدین معنا که تغییر در قیمت چنین کاالهایی بر قیمت یک

  

  

از ارزش خـود را بازیافتـه اسـت    درصد
امریکا مت

بهــاي نفــت خــام، آزمــایش موشــکی جمهــوري اســالمی ایــران، ریســک 
گران، و فروش معامله

کاهش مواجه 
درحالی بود که در ایـن زمـان دالر   

تدریج در سال  به
گسترش یافته و تمامی بخش

به ورشک
این سال ایاالت متحده 
بسیاري از تحلیل

نظیر افزایش هزینه
قبیل به افزایش قیمت نفت اشاره می

ازپیش نرخ برابري دالر در مقایسه با سایر ارزهاي بین بیش
رسانده است به

درصد کاهش یافته است
مید، سازمان بین

مالی جهان بر سرمایه
بحران مالی عامل اصلی و

طی سال
کنند وارد

نفت تأثیر
تورمی و نرخ بهره و افت شدید رشد

داشته است
بنابراین افزایش قیمت نفت نیز می

داشته باشد
کنند بدین معنا که تغییر در قیمت چنین کاالهایی بر قیمت یک می



کـاهش ارزش دالر را در پـی   
این مسئله کاهش رشد اقتصـادي را  

 بر ید و بنابراین فشار مضاعف
و  2008تشدید بحران مالی جهانی در اواخر سـال  

دنبال  رکود ناشی از آن کاهش قدرت خرید و بنابراین کاهش شدید قیمت نفت را به
غربـی و  هاي زیـادي از سـوي کشـورهاي    

مهار بحران صـورت گرفـت و بـا توجـه بـه      
د نـرخ برابـري دالر   

هـا و افـزایش    در سطح باال و به شکل ثابت نگاه داشته شود که در پـی ایـن تـالش   

اي زیر تغییرات قیمت نفت را برحسب نوسـانات ارزش دالر و یـورو   
  .دهد و به تبع آن افزایش اسمی قیمت نفت را نشان می

  

  
  موازات نوسانات نرخ برابري دالر

  

کـاهش ارزش دالر را در پـی    ،افزایش قیمت نفت. گذارد خدمات اقتصادي تأثیر می
این مسئله کاهش رشد اقتصـادي را  . دهد کنندگان را کاهش می دارد و درآمد مصرف

د و بنابراین فشار مضاعفشو نفت می در پی داشته و منجر به کاهش تقاضا براي
تشدید بحران مالی جهانی در اواخر سـال   (Jackson, 2008: 5) .آید قیمت وارد می

رکود ناشی از آن کاهش قدرت خرید و بنابراین کاهش شدید قیمت نفت را به
هاي زیـادي از سـوي کشـورهاي     البته تالش )1387 ،روزنامه سرمایه(

مهار بحران صـورت گرفـت و بـا توجـه بـه       راستايایاالت متحده امریکا در 
د نـرخ برابـري دالر   شنقش دالر در سطح تجارت جهانی و بازار جهانی نفت سعی 

در سطح باال و به شکل ثابت نگاه داشته شود که در پـی ایـن تـالش   
  .ارزش دالر قیمت نفت کاهش یافت

اي زیر تغییرات قیمت نفت را برحسب نوسـانات ارزش دالر و یـورو   نموداره
و به تبع آن افزایش اسمی قیمت نفت را نشان می 2008و  2007هاي  بین سال

  2007- 8نوسان ارزش دالر در سال . 1نمودار شماره 

موازات نوسانات نرخ برابري دالر تغییرات قیمت نفت به. 2نمودار شماره 
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خدمات اقتصادي تأثیر می
دارد و درآمد مصرف

در پی داشته و منجر به کاهش تقاضا براي
قیمت وارد می

رکود ناشی از آن کاهش قدرت خرید و بنابراین کاهش شدید قیمت نفت را به
( .داشت

ایاالت متحده امریکا در  ویژه به
نقش دالر در سطح تجارت جهانی و بازار جهانی نفت سعی 

در سطح باال و به شکل ثابت نگاه داشته شود که در پـی ایـن تـالش   
ارزش دالر قیمت نفت کاهش یافت

نموداره
بین سال
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2007  

  

  موازات نوسانات نرخ برابري یورو

  
Source: Federal Reserve of USA

دلیـل ثبـات نـرخ برابـري     
قیمـت اسـمی    ةدهنـد 

2007- 8هاي  نوسانات نرخ برابري یورو بین سال. 3شماره نمودار 

  1388بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

موازات نوسانات نرخ برابري یورو تغییرات قیمت نفت به. 4نمودار شماره 

Federal Reserve of USA, Energy Information Administration, 2009

دلیـل ثبـات نـرخ برابـري      کنیم قیمت نفت خام به یورو به مشاهده میگونه که 
دهنـد  جدول زیر نیز نشان. یورو از نوسانات کمتري برخوردار است

  .استنفت پس از تجاوز نظامی امریکا به عراق ) 

  

  

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، : منبع

2009. 
گونه که  همان

یورو از نوسانات کمتري برخوردار است
اعالمی(



  )دالر در هر بشکه
  سال
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

Source: www.inflationdata.com/inflation/inflation 

  تغییر ظرفیت تولیدي و میزان مصرف نفت در امریکا و نوسانات قیمت
عوامل متعددي در نوسانات قیمت نفت خام 
در ادامه به بررسی تأثیر میزان تولید و مصـرف نفـت در   

 اصـل بـر  . میان میزان عرضه و قیمت است
گیـري از ایـن مـدل     بـا بهـره  

نفت بر قیمـت ایـن کـاالي اسـتراتژیک     
بر نقـش   در بررسی نقش این عامل در نوسانات قیمت نفت عالوه

کنندگان غیراوپک نیز شـایان توجـه   
بـه   80عمـدتاً از دهـه   

 ةاهش سطح تولید کشورهاي غیراوپک در عین تقاضاي بـاال بـراي ایـن مـاد    
از جملـه  ... ایاالت متحده امریکا، نـروژ، روسـیه، انگلسـتان، مکزیـک و    

ظرفیت تولیدي بـاالیی داشـته و در تـأمین    
دند و شاید بتوان گفت یکی از 

پــذیري  دالیــل تــأمین امنیــت انــرژي پــس از جنــگ دوم جهــانی و کــاهش آســیب
ظرفیت تولیدي این کشـورها در  

دالر در هر بشکه(میانگین قیمت نفت داخلی ایاالت متحده . 1جدول شماره 
  نفت) اعالمی(می قیمت اس

69/27  
66/37  
04/50  
30/58  
20/64  
48/91  
11/43  

www.inflationdata.com/inflation/inflation rate/historical_oil_price

تغییر ظرفیت تولیدي و میزان مصرف نفت در امریکا و نوسانات قیمت
عوامل متعددي در نوسانات قیمت نفت خام  ،دشگونه که در بخش مقدمه ذکر 

در ادامه به بررسی تأثیر میزان تولید و مصـرف نفـت در   . دخالت داشتند 21در قرن 
  .پردازیم ر تغییرات قیمت میایاالت متحده ب

 تأثیر تولید نفت غیراوپک و قیمت نفت

میان میزان عرضه و قیمت است ۀیکی از مباحث مهم در علم اقتصاد رابط
بـا بهـره  . یابـد  قیمت افزایش مـی  ،این است که با کاهش عرضه

نفت بر قیمـت ایـن کـاالي اسـتراتژیک      ۀاهمیت بررسی اثرات کاهش تولید و عرض
در بررسی نقش این عامل در نوسانات قیمت نفت عالوه. دشو مشخص می

کنندگان غیراوپک نیز شـایان توجـه    نقش تولید ،کنندگان اوپک ظرفیت تولیدي تولید
عمـدتاً از دهـه    ـ  یکی از عوامل مورد تهدید قرار گرفتن امنیت انرژي

اهش سطح تولید کشورهاي غیراوپک در عین تقاضاي بـاال بـراي ایـن مـاد    
ایاالت متحده امریکا، نـروژ، روسـیه، انگلسـتان، مکزیـک و    . حیاتی بود

ظرفیت تولیدي بـاالیی داشـته و در تـأمین     ،طول قرن بیستم کشورهایی بودند که در
دند و شاید بتوان گفت یکی از کرنیازهاي سوختی دنیاي صنعتی نقش مؤثري را ایفا 

دالیــل تــأمین امنیــت انــرژي پــس از جنــگ دوم جهــانی و کــاهش آســیب
ظرفیت تولیدي این کشـورها در  . کشورهاي صنعتی، تولید نفت در این کشورها بود
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rate/historical_oil_price, 2010. 

تغییر ظرفیت تولیدي و میزان مصرف نفت در امریکا و نوسانات قیمت .3
گونه که در بخش مقدمه ذکر  همان

در قرن 
ایاالت متحده ب

تأثیر تولید نفت غیراوپک و قیمت نفت .3- 1
یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد رابط

این است که با کاهش عرضه
اهمیت بررسی اثرات کاهش تولید و عرض

مشخص می
ظرفیت تولیدي تولید

یکی از عوامل مورد تهدید قرار گرفتن امنیت انرژي. است
اهش سطح تولید کشورهاي غیراوپک در عین تقاضاي بـاال بـراي ایـن مـاد    ک ـ  بعد

حیاتی بود
کشورهایی بودند که در

نیازهاي سوختی دنیاي صنعتی نقش مؤثري را ایفا 
دالیــل تــأمین امنیــت انــرژي پــس از جنــگ دوم جهــانی و کــاهش آســیب

کشورهاي صنعتی، تولید نفت در این کشورها بود
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زمان شوك اول نفتی توانست تا حدودي کمبود نفت ناشی از کاهش تولید اوپک را 
هـا از ایـن زمـان در اختیـار اوپـک قـرار       

تولیـد در ایـن    ۀگرفت این مسئله فشار زیادي بر اوپک وارد ساخته و سیاست توسع
  
کشـور از   7امـروزه   1

اي کـه در   گونه به. گیرند
میلیون بشکه در روز تولیـد  

برزیـل و   ،روسیه، ایاالت متحده امریکا، چین، مکزیک، کانـادا، نـروژ  

به بعد نیز نوسانات زیادي را در بـازار جهـانی   
 پیامـدهاي بـا توجـه بـه    

کارشناسان سیاسی و اقتصادي مختلفی به بررسی دالیل ایـن امـر   
هزار بشـکه و   700، روزانه

میلیون بشکه افزایش یافت و شاید بتوان کاهش قیمت نفت 
ولی از سـال  . اوپک دانست

هـاي   ثبـاتی  دلیل اعتصاب کارگري در ونـزوئال، جنـگ عـراق و بـی    
 60با توجه به اینکه امـروزه  

کـاهش سـطح    ،گیـرد 
ترین فرضیات مورد نظر این کارشناسان در بررسـی شـوك   

ده شـ تغییـرات قیمـت نفـت    
طور مشخص به بررسی ظرفیت تولیدي ایاالت متحده و نقـش آن  

ایاالت متحده از جمله کشورهایی است که داراي ذخایر زیادي از نفت خام بـوده و  
و  70ایـن کشـور در اوایـل دهـه     

                                        
1. IEA 

زمان شوك اول نفتی توانست تا حدودي کمبود نفت ناشی از کاهش تولید اوپک را 
هـا از ایـن زمـان در اختیـار اوپـک قـرار        ینکه کنترل قیمتد و با توجه به اکن

گرفت این مسئله فشار زیادي بر اوپک وارد ساخته و سیاست توسع
  .کشورها در این زمان توانست از فروپاشی بازار جلوگیري کند

 1،»المللی انرژي آژانس بین«شده از سوي  براساس آمار ارائه
گیرند کنندگان نفت خارج از حوزه اوپک قرار می ترین تولید

میلیون بشکه در روز تولیـد   48یعنی چیزي در حدود  درصد 60بیش از  2007
روسیه، ایاالت متحده امریکا، چین، مکزیک، کانـادا، نـروژ  . اند نفت داشته

  (IEA, 2007) .بریتانیا از جمله این کشورها هستند
به بعد نیز نوسانات زیادي را در بـازار جهـانی    2000و از سال  21با آغاز قرن 

بـا توجـه بـه    . نفت ناشی از ظرفیت تولیدي کشورهاي غیراوپک شاهدیم
کارشناسان سیاسی و اقتصادي مختلفی به بررسی دالیل ایـن امـر    ،جهانی این مسئله

، روزانه2001تولید نفت کشورهاي غیراوپک در سال . اند
میلیون بشکه افزایش یافت و شاید بتوان کاهش قیمت نفت  1روزانه  2002در سال 

اوپک دانستکنندگان غیر سپتامبر را رشد تولید تولید 11پس از حادثه 
دلیل اعتصاب کارگري در ونـزوئال، جنـگ عـراق و بـی     به بعد به

با توجه به اینکه امـروزه   (IEO, 2003: 30) .افزایش نهاد قیمت روبه ،سیاسی در نیجریه
گیـرد  کنندگان غیراوپک صورت می تولید جهانی توسط تولید

ترین فرضیات مورد نظر این کارشناسان در بررسـی شـوك    رها از مهمتولید این کشو
تغییـرات قیمـت نفـت    سـبب  قیمت نفت اخیر است که در کنار دیگر عوامل، 

طور مشخص به بررسی ظرفیت تولیدي ایاالت متحده و نقـش آن   در اینجا به
  (IEO, 2003: 31) .پردازیم در نوسانات قیمت نفت می

  لیدي امریکا و نوسانات قیمت نفتظرفیت تو
ایاالت متحده از جمله کشورهایی است که داراي ذخایر زیادي از نفت خام بـوده و  

ایـن کشـور در اوایـل دهـه     . دکنـ  سهم بسزایی در تولید جهانی نفت ایفـا مـی  
                                                                 

  

  

زمان شوك اول نفتی توانست تا حدودي کمبود نفت ناشی از کاهش تولید اوپک را 
کنجبران 

گرفت این مسئله فشار زیادي بر اوپک وارد ساخته و سیاست توسع
کشورها در این زمان توانست از فروپاشی بازار جلوگیري کند

براساس آمار ارائه
ترین تولید عمده
2007سال 

نفت داشته
بریتانیا از جمله این کشورها هستند

با آغاز قرن 
نفت ناشی از ظرفیت تولیدي کشورهاي غیراوپک شاهدیم

جهانی این مسئله
اند پرداخته

در سال 
پس از حادثه 

به بعد به 2003
سیاسی در نیجریه

تولید جهانی توسط تولید درصد
تولید این کشو

قیمت نفت اخیر است که در کنار دیگر عوامل، 
در اینجا به. است

در نوسانات قیمت نفت می

ظرفیت تو .2-3
ایاالت متحده از جمله کشورهایی است که داراي ذخایر زیادي از نفت خام بـوده و  

سهم بسزایی در تولید جهانی نفت ایفـا مـی  



ظرفیت تولیدي خـود را افـزایش داده و   
زیادي در راستاي کاهش وابستگی به نفت خام صورت پذیرفت، احداث 

جمهوري  سازي نفت خام در دوره ریاست
کاهش قیمت و قانون تشـکیل ذخـایر راهبـردي نفـت     

بـا توجـه بـه ایـن      .توسط فورد، از جمله موارد شایان ذکر در دوران مـذکور اسـت  
 2/9به اوج خود یعنی به 

(World Crude Oil Production   این میزان تولیـد
میلیون بشکه در روز  

تدریج تولید نفت این کشور به دالیلی کاهش یافت 
اي که این میـزان   گونه

میلیـون بشـکه در روز   
با توجه به نیاز فزاینده بـه نفـت، کـاهش ظرفیـت تولیـدي و افـزایش       
ظرفیـت تولیـدي ایـن کشـور سـاالنه      

و ایـن درحـالی    )4: 1381
بـر ایـن   . شـود  هاي نفت محسـوب مـی  

اساس وابستگی فراوان بـه نفـت همـراه بـا کـاهش تولیـد در ایـن کشـور و دیگـر          
باعث شد قیمـت نفـت   

  (Weal, 2005: 2) .دشو
در مورد دالیل کاهش تولید نفت خام در ایاالت متحده نظـرات مختلفـی ذکـر    
برخــی بــر کــاهش تــوان صــنعتی و مــالی ایــاالت متحــده و کــاهش  

 نبـودن باالي تولید،  ۀ
اکتشاف و استخراج منابع نفتـی، تغییـرات تکنولوژیـک،    
تواننـد ظرفیـت تولیـدي را    
هـاي ریتـا و کاترینـا کـه     
ت نیز از دیگرعوامل قابـل ذکـر   
هاي ریتا و کاترینا آسـیب  
هـا و خطـوط نفـت و    

ظرفیت تولیدي خـود را افـزایش داده و    ،دنبال مشکالت برآمده از شوك اول نفتی
زیادي در راستاي کاهش وابستگی به نفت خام صورت پذیرفت، احداث  هاي

سازي نفت خام در دوره ریاست خطوط لوله در نقاطی نظیر آالسکا، ذخیره
کاهش قیمت و قانون تشـکیل ذخـایر راهبـردي نفـت      راستايهایی در  ، تالش

توسط فورد، از جمله موارد شایان ذکر در دوران مـذکور اسـت  
به اوج خود یعنی به  1960اي این کشور در سال  میلیون بشکه 7تولید  ،

(World Crude Oil Production, 1960-2007 .رسید 1973میلیون بشکه در سال 

 9/8به  1985با نوساناتی در دهه بعد نیز ادامه یافت و در سال 
تدریج تولید نفت این کشور به دالیلی کاهش یافت  ولی از این زمان به بعد به

گونه به .سیري نزولی را طی کرده است ،و از آن زمان تا کنون تولید
میلیـون بشـکه در روز    6به  2000میلیون بشکه و در سال  7به  1995در سال 
با توجه به نیاز فزاینده بـه نفـت، کـاهش ظرفیـت تولیـدي و افـزایش       . کاهش یافت

ظرفیـت تولیـدي ایـن کشـور سـاالنه       .واردات، افزایش قیمت نفت را در پی داشت
1381 ،پور اردبیلـی  کاظم( ؛یابـد  بشکه در روز کاهش می 200000

هاي نفت محسـوب مـی   کننده ترین وارد است که این کشور از بزرگ
اساس وابستگی فراوان بـه نفـت همـراه بـا کـاهش تولیـد در ایـن کشـور و دیگـر          

باعث شد قیمـت نفـت    ،هاي سیاسی و اقتصادي کشورهاي غیراوپک و وجود بحران
شواز سوي اوپک  اتخاذشدهي ها تا حد زیادي وابسته به سیاست

در مورد دالیل کاهش تولید نفت خام در ایاالت متحده نظـرات مختلفـی ذکـر    
برخــی بــر کــاهش تــوان صــنعتی و مــالی ایــاالت متحــده و کــاهش  . ده اســت

ۀهزین. تولید نفت تأکید دارند ۀگذاري این کشور در زمین
اکتشاف و استخراج منابع نفتـی، تغییـرات تکنولوژیـک،     گذاري در اي سرمایه

تواننـد ظرفیـت تولیـدي را     همـه از عـواملی هسـتند کـه مـی     ... مشکالت صنعتی و
هـاي ریتـا و کاترینـا کـه      وقوع حوادث طبیعی مانند طوفـان . الشعاع قرار دهند

ت نیز از دیگرعوامل قابـل ذکـر   دنبال داش ها و تأسیسات نفتی را به تخریب پاالیشگاه
هاي ریتا و کاترینا آسـیب   پس از وقوع طوفان 2005شایان ذکر است در سال 

هـا و خطـوط نفـت و     اي کـه ترمینـال   گونـه  اي به تأسیسات نفتی وارد آمد، بـه 
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دنبال مشکالت برآمده از شوك اول نفتی به
هاي تالش

خطوط لوله در نقاطی نظیر آالسکا، ذخیره
، تالشکارتر

توسط فورد، از جمله موارد شایان ذکر در دوران مـذکور اسـت  
،اقدامات

میلیون بشکه در سال 
با نوساناتی در دهه بعد نیز ادامه یافت و در سال 

ولی از این زمان به بعد به. رسید
و از آن زمان تا کنون تولید

در سال  تولید
کاهش یافت

واردات، افزایش قیمت نفت را در پی داشت
200000

است که این کشور از بزرگ
اساس وابستگی فراوان بـه نفـت همـراه بـا کـاهش تولیـد در ایـن کشـور و دیگـر          

کشورهاي غیراوپک و وجود بحران
تا حد زیادي وابسته به سیاست

در مورد دالیل کاهش تولید نفت خام در ایاالت متحده نظـرات مختلفـی ذکـر    
ده اســتشــ

گذاري این کشور در زمین سرمایه
اي سرمایهه زمینه

مشکالت صنعتی و
الشعاع قرار دهند تحت

تخریب پاالیشگاه
شایان ذکر است در سال . است
اي به تأسیسات نفتی وارد آمد، بـه  عمده
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پی و لویزینا را از بین برد و تمـام تولیـدات   
در . درصد تولیدات داخلی امریکا بـود، در ابتـدا متوقـف شـد    

روز مصـرف ایـن کشـور کـافی بـوده      
ایـن   )384: 1386 ،ابراهیمی

لوله در خلیج مکزیک 
 (Murphy, 2006: 1) .میلیون بشکه نفت در این سال بـود 

نمودار زیر روند تولید نفت ایاالت متحده را از دوران پس از جنگ جهانی تـا سـال   

2008(  

  
2000  

  سال  22000  22001

ظرفیت   7733  
  mbpdتولیدي

Source: Bp Statistical Review of World Energy

بینیم تولید نفت ایاالت متحده به دالیل ذکرشده کاهش یافتـه و در  
 8/1کاهشـی   2007ها نسبت به سـال  

بر افزایش وابستگی به منـابع  
، افـزایش واردات و افـزایش   
قیمت نفت بوده است که باعث شده امریکا ساالنه بودجه زیـادي را صـرف واردات   
بنـابراین کـاهش تولیـد و    

پی و لویزینا را از بین برد و تمـام تولیـدات    سی سی اي خلیج می هاي منطقه پاالیشگاه
درصد تولیدات داخلی امریکا بـود، در ابتـدا متوقـف شـد     25مکزیک که 

روز مصـرف ایـن کشـور کـافی بـوده       56ذخایر استراتژیک امریکا براي  2006
ابراهیمی( .است که روند کاهشی نسبت به دهه گذشته داشته است

لوله در خلیج مکزیک  خط 475سکوي تولید نفت و  115ها منجر به تخریب 
میلیون بشکه نفت در این سال بـود  9از میان رفتن  ۀمنزل این به

نمودار زیر روند تولید نفت ایاالت متحده را از دوران پس از جنگ جهانی تـا سـال   
  .دهد نشان می

2008-1940( تولید نفت خام ایاالت متحده امریکا. 5نمودار شماره 

2000روند تولید نفت در ایاالت متحده از سال . 2جدول شماره 
  22007  22006  22005  22004  22003  22002  22001

6847  6841  6895  7228  7400  7626  7669  

Bp Statistical Review of World Energy, June 2009 p:8 

بینیم تولید نفت ایاالت متحده به دالیل ذکرشده کاهش یافتـه و در   میگونه که 
ها نسبت به سـال   رغم دو برابر شدن میزان حفاري به 2008

بر افزایش وابستگی به منـابع   از پیامدهاي مهم این مسئله عالوه. درصدي داشته است
، افـزایش واردات و افـزایش   پـذیري  نفتی دیگر مناطق و به تبـع آن افـزایش آسـیب   

قیمت نفت بوده است که باعث شده امریکا ساالنه بودجه زیـادي را صـرف واردات   
بنـابراین کـاهش تولیـد و    . دکنـ نفت با قیمت باال از مناطقی نظیر خاورمیانه و افریقا 

  

  

پاالیشگاه
مکزیک که خلیج 
2006سال 

است که روند کاهشی نسبت به دهه گذشته داشته است
ها منجر به تخریب  طوفان

این به ود ش
نمودار زیر روند تولید نفت ایاالت متحده را از دوران پس از جنگ جهانی تـا سـال   

نشان می 2008

22008  

6736  

گونه که  همان
2008سال 

درصدي داشته است
نفتی دیگر مناطق و به تبـع آن افـزایش آسـیب   

قیمت نفت بوده است که باعث شده امریکا ساالنه بودجه زیـادي را صـرف واردات   
نفت با قیمت باال از مناطقی نظیر خاورمیانه و افریقا 



  
 از سـوي دیگـر،   سـو و قیمـت  

بدین معنا که با کاهش تقاضا قیمت نیز کاهش یافتـه و  
اواسـط سـال   از . ها را شـاهد خـواهیم بـود   

دالر در  100به کاهش گذاشته و در مدت اندکی به زیـر  
کاهش قیمت نفت خام در بـازار جهـانی   

  .کاهش میزان تقاضا و مصرف نفت خام در ایاالت متحده امریکا بود
رشد اقتصادي در امریکا، تقاضاي 
شدت کـاهش یافـت و همـین    
اي کـه میـانگین مصـرف نفـت و     

هـزار بشـکه در روز    
 .بــوده اســت 2008درصــد کمتــر از مــدت مشــابه در ســال 

 تی نظیر بنـزین نیـز کـامالً   
شدت کاهش یافته و قیمـت  
ج سال گذشته رسیده 
میزان فروش بنزین در سه 

درصد کـاهش   2/11 
) 2009اوت (اکنـون   اي که میانگین قیمت هر گالن بنـزین هـم  

رو بوده و بـه کمتـر از   

این کاهش مصرف در کشور امریکا فرصت را به دولت این کشور داده است تا 
میزان ذخایر اسـتراتژیک ایـاالت متحـده همـواره     

دهـد کـه    ها نشـان مـی  
اي رسـیده اسـت    هفتـه 
هفتـه را پشـتیبانی    52

  .ترین عوامل افزایش قیمت است عرضه یکی از مهم

  میزان مصرف نفت خام در امریکا و نوسانات قیمت نفت
سـو و قیمـت   یـک  تقاضـا از  و در علم اقتصاد میان میزان مصـرف 

بدین معنا که با کاهش تقاضا قیمت نیز کاهش یافتـه و   .اي مستقیم برقرار است
ها را شـاهد خـواهیم بـود    در مقابل با افزایش تقاضا افزایش قیمت

به کاهش گذاشته و در مدت اندکی به زیـر    قیمت نفت خام رو
کاهش قیمت نفت خام در بـازار جهـانی   موجب یکی از عواملی که . هر بشکه رسید

کاهش میزان تقاضا و مصرف نفت خام در ایاالت متحده امریکا بود
رشد اقتصادي در امریکا، تقاضاي  دنبال وقوع بحران مالی و به تبع آن کاهش

شدت کـاهش یافـت و همـین     کننده انرژي جهان، به ترین مصرف نفت در این بزرگ
اي کـه میـانگین مصـرف نفـت و      گونـه  بـه . دشـ کاهش قیمـت نفـت    سبب 

 400میلیون و  19، 2009هاي نفتی در امریکا در ژانویه 
درصــد کمتــر از مــدت مشــابه در ســال  7/4بیــان دیگــر، 

تی نظیر بنـزین نیـز کـامالً   هاي نف این مسئله در مورد فراورده )1387خبرگزاري شانا، 
شدت کاهش یافته و قیمـت   میزان فروش بنزین در ایاالت متحده نیز به. صادق است
ج سال گذشته رسیده ترین میزان در پن نفتی در این کشور اکنون به پایین ةاین فراورد

میزان فروش بنزین در سه . اما این مسئله نتوانسته سطح تقاضا را افزایش دهد
 ،از آن پیشنسبت به مدت مشابه در سال  2008ماه پایانی سال 

اي که میانگین قیمت هر گالن بنـزین هـم   گونه به. دهد نشان می
رو بوده و بـه کمتـر از    دالري روبه 63/1سال گذشته با کاهش  نسبت به مدت مشابه

  .دالر رسیده است
این کاهش مصرف در کشور امریکا فرصت را به دولت این کشور داده است تا 

میزان ذخایر اسـتراتژیک ایـاالت متحـده همـواره     . سطح ذخایر خود را افزایش دهد
ها نشـان مـی   برخی گزارش. یکی از عوامل روانی مؤثر بر بازار نفت است

هفتـه  58میزان ذخایر نفـت ایـاالت متحـده اکنـون بـه پشـتیبانی       
52تـا   50که در شرایط عادي مصرف، سطح این ذخـایر  
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عرضه یکی از مهم

میزان مصرف نفت خام در امریکا و نوسانات قیمت نفت .3- 3
در علم اقتصاد میان میزان مصـرف 

اي مستقیم برقرار است رابطه
در مقابل با افزایش تقاضا افزایش قیمت

قیمت نفت خام رو ،2008
هر بشکه رسید

کاهش میزان تقاضا و مصرف نفت خام در ایاالت متحده امریکا بود ،دش
دنبال وقوع بحران مالی و به تبع آن کاهش به

نفت در این بزرگ
 موضوع

هاي نفتی در امریکا در ژانویه  وردهافر
بیــان دیگــر،  بــه و
خبرگزاري شانا، (

صادق است
این فراورد

اما این مسئله نتوانسته سطح تقاضا را افزایش دهد ،است
ماه پایانی سال 

نشان می
نسبت به مدت مشابه

دالر رسیده است 46/2
این کاهش مصرف در کشور امریکا فرصت را به دولت این کشور داده است تا 

سطح ذخایر خود را افزایش دهد
یکی از عوامل روانی مؤثر بر بازار نفت است

میزان ذخایر نفـت ایـاالت متحـده اکنـون بـه پشـتیبانی       
که در شرایط عادي مصرف، سطح این ذخـایر   درحالی
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هـاي   عبارتی کاهش مصرف نفت و فراورده
. هاي اخیر را در پـی داشـته اسـت   

نشـان  را بـه بعـد    2000
دهد و بیانگر این موضوع است که مصرف نفت در ایـاالت متحـده بـا گسـترش     

  2000ن مصرف نفت خام در ایاالت متحده امریکا از سال 
  سال  2000

میزان   19701
  mbdمصرف

Source: Bp Statistical Review of World Energy

نفت در زندگی صـنعتی بشـر، تضـمین امنیـت نفـت      
شـدت مـورد توجـه    

عنوان هژمون نظام  س آنها ایاالت متحده امریکا به
از . وي ایـن کشـورها برانگیخـت   

اي کـه   گونه تنگاتنگی میان ابعاد سیاسی و اقتصادي نفت برقرار شد به
بـر ایـن اسـاس    . اي صرفاً اقتصادي نگریسـت 

الملل بـا تأکیـد بـر فـرض وجـود شـرایط       
توانـد چهـارچوب مناسـبی بـراي تحلیـل      

ترین اهداف کشـورهاي وابسـته بـه ایـن کـاالي      
استراتژیک است و بر این اساس تبیین و شناخت عوامـل مـؤثر در تغییـرات قیمـت     

پس از  ویژه و به 21از آغاز قرن 
. ایـم  نوسانات زیادي را در قیمـت نفـت شـاهد بـوده    

هاي نوظهوري که سهم مهمـی  
بـا توجـه بـه نقـش محـوري      

د بـه  شایاالت متحده امریکا در بازار جهانی و فرایندهاي نفتی در این پژوهش سعی 

عبارتی کاهش مصرف نفت و فراورده بنابراین کاهش قدرت خرید و به. 
هاي اخیر را در پـی داشـته اسـت    حده امریکا کاهش قیمت در ماهنفتی در ایاالت مت

2000جدول زیر میزان مصرف نفت در ایاالت متحده را از سـال  
دهد و بیانگر این موضوع است که مصرف نفت در ایـاالت متحـده بـا گسـترش     

  .درصدي داشته است 4/6بحران مالی جهانی کاهشی 
ن مصرف نفت خام در ایاالت متحده امریکا از سال میزا. 3جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  

  20680  20687  20802  20732  20033  19761  19649  19701

Bp Statistical Review of World Energy, June 2009, p:11 

  گیري بندي و نتیجه
نفت در زندگی صـنعتی بشـر، تضـمین امنیـت نفـت       ةآشکار شدن اهمیت فزایند

شـدت مـورد توجـه     پس از جنگ دوم جهانی به ةتأمین امنیت قیمت در دور
س آنها ایاالت متحده امریکا بهأکشورهاي پیشرفته صنعتی و در ر

وي ایـن کشـورها برانگیخـت   هاي متعددي را از س الملل قرار گرفت و تالش
تنگاتنگی میان ابعاد سیاسی و اقتصادي نفت برقرار شد به ۀاین پس رابط

اي صرفاً اقتصادي نگریسـت  عنوان حوزه نفت به ةتوان به حوز
الملل بـا تأکیـد بـر فـرض وجـود شـرایط        رسد رویکرد اقتصاد سیاسی بین نظر می
توانـد چهـارچوب مناسـبی بـراي تحلیـل       اقتصـادي مـی   ۀاسـی در توسـع  باثبات سی

  .موضوعات در اختیار قرار دهد
ترین اهداف کشـورهاي وابسـته بـه ایـن کـاالي       مین ثبات قیمت یکی از مهم

استراتژیک است و بر این اساس تبیین و شناخت عوامـل مـؤثر در تغییـرات قیمـت     
از آغاز قرن . ها باشد گذاري تواند راهگشایی مؤثر در سیاست

نوسانات زیادي را در قیمـت نفـت شـاهد بـوده     ،تهاجم نظامی امریکا به عراق
هاي نوظهوري که سهم مهمـی   ویژه قدرت رغم وجود بازیگران متعدد تأثیرگذار به

بـا توجـه بـه نقـش محـوري      ولـی   ،در افزایش مصرف جهانی انرژي بر عهده دارند
ایاالت متحده امریکا در بازار جهانی و فرایندهاي نفتی در این پژوهش سعی 

  

  

. کرد می
نفتی در ایاالت مت

جدول زیر میزان مصرف نفت در ایاالت متحده را از سـال  
دهد و بیانگر این موضوع است که مصرف نفت در ایـاالت متحـده بـا گسـترش      می

بحران مالی جهانی کاهشی 

2008  

19419  

بندي و نتیجه جمع
آشکار شدن اهمیت فزایند با
تأمین امنیت قیمت در دور ویژه به

کشورهاي پیشرفته صنعتی و در ر
الملل قرار گرفت و تالش بین

این پس رابط
توان به حوز نمی
نظر می به

باثبات سی
موضوعات در اختیار قرار دهد

مین ثبات قیمت یکی از مهمأت
استراتژیک است و بر این اساس تبیین و شناخت عوامـل مـؤثر در تغییـرات قیمـت     

تواند راهگشایی مؤثر در سیاست می
تهاجم نظامی امریکا به عراق

رغم وجود بازیگران متعدد تأثیرگذار به به
در افزایش مصرف جهانی انرژي بر عهده دارند

ایاالت متحده امریکا در بازار جهانی و فرایندهاي نفتی در این پژوهش سعی 



برخی از عوامل مؤثر در تغییرات قیمت نفـت بـا محوریـت ایـاالت متحـده امریکـا       
نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسـه  
المللی مانند یورو و پوند و تغییر در ظرفیت تولیدي 
و میزان مصرف نفت در ایاالت متحده امریکا متغیرهایی بودند که در روند پـژوهش  

نوسانات قیمت نفت همواره دربردارنده تأثیراتی بـراي هریـک از بـازیگران در    
هـاي آنـی قیمـت نفـت بسـیاري از      

هـایی بـراي    بازیگران متضرر شده و بر این اساس خواهان اعمال سازوکارها و روش
. ندهسـت آن  پیامـدهاي 

رات قیمـت نفـت آثـار    
ــت    ــه سیاس ــازیگران را ب ــیاري از ب ــته و بس ــال داش ــذاري دنب ــا و  گ ه

بـر حفـظ ارزش دالر و جلـوگیري از نوسـانات آن در ایـن      
اسـتفاده از ارزهـاي    ة

شـدت از   بـه  ،ایاالت متحده نیز با توجه به نیاز زیـادي کـه بـه نفـت خـام دارد     
البته کاهش ارزش دالر نیز متضـمن منـافعی   

میـزان بـدهی ایـن     ،یابـد 
کنـد از تضـعیف دالر بـراي مقابلـه بـا      
ولی نباید فرامـوش کـرد کـه دالر    

هـاي   مـد آکنندگان و کشورهاي وابسته به در
یگزین ترغیب رو کرده و آنها را به استفاده از ارزهاي جا

عنـوان قـدرت برتـر    

شـدت در افـول جایگـاه برتـر امریکـا در      
اقتصاد جهانی نقش داشت و ضـمن تأثیرگـذاري بـر ارزش دالر بـا کـاهش قـدرت       
. مالی افراد، کاهش مصرف و بنابراین تغییرات قیمت را در پـی داشـت  

بر این اساس از بین رفتن بحران مالی و به حداقل رسـیدن مشـکالت اقتصـادي در    

برخی از عوامل مؤثر در تغییرات قیمت نفـت بـا محوریـت ایـاالت متحـده امریکـا       
نوسانات نرخ برابري دالر در مقایسـه  . پرداخته شود 2001سپتامبر  11ویژه پس از 
المللی مانند یورو و پوند و تغییر در ظرفیت تولیدي  مهم و معتبر بین با سایر ارزهاي

و میزان مصرف نفت در ایاالت متحده امریکا متغیرهایی بودند که در روند پـژوهش  
  .مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند

نوسانات قیمت نفت همواره دربردارنده تأثیراتی بـراي هریـک از بـازیگران در    
هـاي آنـی قیمـت نفـت بسـیاري از       در زمان شـوك  ویژه نفت است، بهبازار جهانی 

بازیگران متضرر شده و بر این اساس خواهان اعمال سازوکارها و روش
پیامـدهاي هاي نفتی و یا به حداقل رسـاندن آثـار و    جلوگیري از بحران

رات قیمـت نفـت آثـار    نوسانات نرخ برابري دالر در سالیان اخیر و به تبـع آن تغییـ  
ــه  ــادي ب ــت    زی ــه سیاس ــازیگران را ب ــیاري از ب ــته و بس ــال داش دنب
بـر حفـظ ارزش دالر و جلـوگیري از نوسـانات آن در ایـن       هایی مبنـی  گیري

ةاي که بسیاري از کشورها اید گونه به. ده استکرعرصه ترغیب 
  .اند کردهویژه یورو را مطرح  جایگزین به

ایاالت متحده نیز با توجه به نیاز زیـادي کـه بـه نفـت خـام دارد     
البته کاهش ارزش دالر نیز متضـمن منـافعی   . بیند زیان مینوسانات نرخ برابري دالر 

یابـد  که ارزش دالر کـاهش مـی   براي ایاالت متحده است، زمانی
کنـد از تضـعیف دالر بـراي مقابلـه بـا       سـعی مـی   د و یا امریکـا شو کشور نیز کم می

ولی نباید فرامـوش کـرد کـه دالر    . یابی رقباي اقتصادي نظیر چین بهره بگیرد
کنندگان و کشورهاي وابسته به در تولید ویژه ضعیف بسیاري از کشورها به
رو کرده و آنها را به استفاده از ارزهاي جا نفتی را با عدم قطعیت روبه

عنـوان قـدرت برتـر     تواند در تضعیف جایگاه ایاالت متحده به این مسئله می. 
  .الملل مؤثر باشد نظام بین

شـدت در افـول جایگـاه برتـر امریکـا در       به بعـد بـه   2007بحران مالی جهانی 
اقتصاد جهانی نقش داشت و ضـمن تأثیرگـذاري بـر ارزش دالر بـا کـاهش قـدرت       

مالی افراد، کاهش مصرف و بنابراین تغییرات قیمت را در پـی داشـت  خرید و توان 
بر این اساس از بین رفتن بحران مالی و به حداقل رسـیدن مشـکالت اقتصـادي در    
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برخی از عوامل مؤثر در تغییرات قیمت نفـت بـا محوریـت ایـاالت متحـده امریکـا       
ویژه پس از  به

با سایر ارزهاي
و میزان مصرف نفت در ایاالت متحده امریکا متغیرهایی بودند که در روند پـژوهش  

مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند
نوسانات قیمت نفت همواره دربردارنده تأثیراتی بـراي هریـک از بـازیگران در    

بازار جهانی 
بازیگران متضرر شده و بر این اساس خواهان اعمال سازوکارها و روش

جلوگیري از بحران
نوسانات نرخ برابري دالر در سالیان اخیر و به تبـع آن تغییـ  

ــه  ــادي ب زی
گیري تصمیم

عرصه ترغیب 
جایگزین به

ایاالت متحده نیز با توجه به نیاز زیـادي کـه بـه نفـت خـام دارد     
نوسانات نرخ برابري دالر 

براي ایاالت متحده است، زمانی
کشور نیز کم می

یابی رقباي اقتصادي نظیر چین بهره بگیرد قدرت
ضعیف بسیاري از کشورها به
نفتی را با عدم قطعیت روبه

. دکن می
نظام بین

بحران مالی جهانی 
اقتصاد جهانی نقش داشت و ضـمن تأثیرگـذاري بـر ارزش دالر بـا کـاهش قـدرت       

خرید و توان 
بر این اساس از بین رفتن بحران مالی و به حداقل رسـیدن مشـکالت اقتصـادي در    
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ایاالت متحده به لحاظ تأثیري که بر ثبات نرخ دالر و بازیابی تـوان مـالی افـراد دارد    

توان گفت با توجه به نقش ایاالت متحـده امریکـا در بـازار جهـانی     
قیمت نفت تـا حـدود زیـادي وابسـته بـه      
موقعیــت و شــرایط اقتصــادي و سیاســی داخلــی ایــاالت متحــده بــوده و هرگونــه  
سرعت قیمت نفت را تحـت  

ایاالت متحده به لحاظ تأثیري که بر ثبات نرخ دالر و بازیابی تـوان مـالی افـراد دارد    
  .ر سازدتواند تا حدود زیادي امنیت قیمت نفت را برقرا

توان گفت با توجه به نقش ایاالت متحـده امریکـا در بـازار جهـانی      بنابراین می
قیمت نفت تـا حـدود زیـادي وابسـته بـه       ،هاي تأثیرگذار بر این حوزه نفت و روند

موقعیــت و شــرایط اقتصــادي و سیاســی داخلــی ایــاالت متحــده بــوده و هرگونــه  
سرعت قیمت نفت را تحـت   اند بهتو گذاري در این کشور می گیري و سیاست

  ù.تأثیر قرار دهد

    

  

  

ایاالت متحده به لحاظ تأثیري که بر ثبات نرخ دالر و بازیابی تـوان مـالی افـراد دارد    
تواند تا حدود زیادي امنیت قیمت نفت را برقرا می

بنابراین می
نفت و روند

موقعیــت و شــرایط اقتصــادي و سیاســی داخلــی ایــاالت متحــده بــوده و هرگونــه  
گیري و سیاست تصمیم

تأثیر قرار دهد
  

  



1. http://countrystudies.us/united

2. http://www.rastak

  ها یادداشت
http://countrystudies.us/united-states/history-137.htm 

rastak.com/printshow.php?id=1201 
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انداز انرژي در خاورمیانه و امنیت اقتصادي جمهـوري اسـالمی   

  .خبرگزاري فارس

دفتر مطالعات اقتصـادي مرکـز   

  .روزنامه سرمایه
  .46 ، شتحوالت بازار نفت
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هـاي   مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش
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