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ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻮری ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻤﺘﯽ واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ روﻧﺪﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎ در ژاﭘﻦ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ،ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت
اﻧﺮژی در دﻫﻪ  ۱۹۷۰آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﻨﻮن ﻣﻮازﻧﻪ
ﻗﺪرت و رﯾﺴﮏ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
واردات اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ  ۴۰ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﺮده اﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﺎرت و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ واردات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻧﻔﺖ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،رﯾﺴﮏﻫﺎ را
ﻫﺸﺖ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ از ﺳﻮی
ﺑﻪ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﻃﯽ

ﺑﺎرز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ در ﻫﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺸﮑﻪ رﺳﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﺳﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﯿﻦ
در ژوﺋﻦ  ۸.۷۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺖ وارد ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واردات
ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ.
و اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ آﺳﯿﺎ در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ
دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻇﺮف ﯾﮏ دﻫﻪ
آﯾﻨﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﻇﺮف

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۷درﺻﺪ در ﺳﺎل رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۳۰
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزار
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﻧﻔﺖ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻫﻪ اﺗﻔﺎق
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺖ واﺿﺢ اﺳﺖ .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻻﮐﺎ و ﻫﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺣﺪود  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز از ﺗﻨﮕﻪ
ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﺮ دو
ﺗﻨﮕﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﯾﺎ اﻗﺪام ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ،
ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﯿﺒﯽ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻤﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﯾﻮﺷﮑﺎ ﻓﯿﺸﺮ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ
آﻟﻤﺎن اﺧﯿﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .درﺳﯽ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻟﯿﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را در ﭘﯽ دارد و ﻋﻤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ را
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ واردات در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ داده اﺳﺖ.
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ﭼﻨﯿـ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک واﺿﺤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ،
اﻧﺪوﻧﺰی و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺳﺴﻪای در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،در ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺤـﻮری ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﻨﺎزﻋـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨﺎزﻋـﺎت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ،آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰی و
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ
و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻋﻮت ﻧﺸﻮﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ
ﻣﻨﻄﻘﯽﺷﺎن اﯾﺠﺎد آژاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ
ﻣﻀﺮ و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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