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 1اقتصاد سیاسی بخش نفت و گاز

 

تر دنبال شد، تا تشکیل بورس برق و به طور جدی 80ل دهة یاوادر و بعد آغاز شد و  بحث بورس نفتکه  70اواسط دهة از 

کارگزاران رفت، مدت زمانی روی میز  1397در سال تا زمانی که اولین معاملة نفت بعد تبدیل آن به بورس انرژی و نهایتًا 

االصول باید سپری شد. اما عرضة محمولة نفتی با موفقیت همراه نشد، چون زمان عرضه مناسب نبود و بورسی که علیطوالنی 

گیری این در شکلشک، بیرا آغاز کرد؛ خود فعالیت  ،المللیهای سخت بینالمللی داشته باشد، در هنگامة تحریمویژگی بین

 بازار به اقتصاد سیاسی موضوع توجه نشد.

معامالت کاالهای خواهد که می ایبرای تأمین سرمایه کند،معامله می ،(commodityکه کاالهای اساسی )برای کارگزاری 

خود کاالهای اساسی سبد یا صندوق ی که برای یگذارکند، برای مدیر صندوق یا مدیر شرکت سرمایهاساسی را تأمین مالی 

را ( hedgeریسک )گذاری که با این کاالها صرفاً ، برای هر سرمایهکندمی معاملههای مربوطه را خرد یا اوراق شرکتمی

داستان نفت و گاز یادآور  ،بازارهای مالی یا نهادها وبرای طراح و مهندس مالی ابزارهای مالی و باالخره ، دهدپوشش می

ون هر نوع تحلیل بنیادی از این و در کان کنندباید به اقتصاد سیاسی این محصوالت توجه آنان  ؛موضوع دیگری هم هست

 را قرار دهند. کاالهای اساسی، این نوع بررسی 

نگاهی تاریخی به تحوالت این دو سوخت  ویژگی اول اقتصاد سیاسی این کاالهای اساسی دائماً در حال تغییر است.البته، 

 بیانگر ترتیباتقبل، که  ةپیدایش نفت تا چند دهاز زمان های قبلی است که تولید و توزیع نفت را فسیلی در مقایسه با انرژی

تحوالت آغازین قرن بیستم ه است. در ادامة این بررسی تاریخی، ناچاریم به شکل داداست،  neo-colonial نئوکلونیستی

 هاتر از اینمهمشاید آن و تا امروز نگاه کنیم.  70بحرانی دهة از زمان تشکیل تا های اوپک گیری و بحرانشکلنگاه کنیم، به 

  است. های اخیرتربازارهای نفت ظرف دهه( financialization) سازیمالی

افزایش  بدهی به سرمایهنسبت است. در این دوره،  میالدی تا امروز  80از دهة داری مالی توسعة سرمایهسازی، منظور از مالی

تسهیل  مبادله از طریق نهادهای مالیو سازد را میدرصد باالیی از درآمد سرانه  خدمات مالی ؛یابدای میمالحظهقابل

 شود.ریسک قابل خرید و فروش مییعنی  ،شودمی

                                                           
که « 2019بررسی جامع صنعت نفت و گاز در ایران و جهان »در همایش سه روزة  05/04/1398سخنرانی حسین عبده تبریزی در صبح روز چهارشنبه  رئوس.  1

 در خانة همایش تهران تشکیل شد. FGEبه ابتکار شرکت تأمین سرمایة امین و با حضور کارشناسان شرکت 
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گذاری در چند دهة اخیر است که تغییرات اساسی در رابطة محصوالت معدنی و انرژی با بازارهای مالی و سرمایه ،در واقع

شناسیم، جلوه می (finance) «مالی» به معنایی که ما در (commodity) ی اساسیکاالها دهد و مفهومجهانی رخ می

معامله در بازارهای ابزارهای مالی قابلصدور ای هو وثیقهشوند میوسیلة انباشت ثروت  تکند و در واقع این محصوالمی

 .دهندرا تشکیل میجهانی 

حاصل از تولیدکنندگان اصلی و  یملی به تضادها و برخوردها های عمدة اقتصاد سیاسی نفت و گاز در سطح جهانی وبحث

و استفاده از این منابع )با توجه به امکانات و  ،پیدا شد جنوباصطالح در . منابعی که بهگرددبرمی کنندگان انرژیمصرف

 معمول شد. شمال( برای رشد اقتصادی و دموکراسی در هاهای آنمحدودیت

ها را در تاریخ معاصر خودمان به یاد داریم و نسل جوان ها و کشمکشها، ضدیتها، مناقشهرگیریما بخشی از این تضادها، د

و شمسی  30وقایع دهة بگیرید، تا از آغاز استخراج نفت در ایران خوانده است: هم آن را در صفحات تاریخ حاضر در جلسه 

کلیاتی  ،مناقشة بین ایران و امریکا و تحریم نفت و گاز ایرانخود امروز در این نسل  .دورة پهلویدر اقتصاد سیاسی تحوالت 

 کند.تجربه میاز اقتصاد سیاسی نفت و گاز را 

است. بوده  تیپراهم اریبس یانرژ ،یالمللنیو هم از جنبة ب یهم از جنبة مل ران،یو اقصاد ا استی( سییای)پو زمینامیدرک د یبرا

و  یاسیستحوالت که  یگرفت. کشورجای  یکشور نفت کی یهایژگیو و فیتعاردر قالب کامالً  ریدر چند دهة اخ رانیا

اقتصاد برتر جهان قرار  20قطعاً اقتصاد ما را جزو  یانرژ صادرات .است همربوط بود دروکربنیآن به صادرات ه یاقتصاد

و  هایثروت و کاهل ةناعادالن عیبخش، توز یهااست و  همراه با خود رانت کسب و انباشت ارز را به ما داده تیظرف ؛دهدیم

 .را آورده است زحمتیحاصل از درآمد ب یهایسست

 رد،یگیدر آن قرار م رانیکه ا ایییخیبلوک تارتوجه به کشورها،  یبعض کینقش هژمون ها،یریتضادها و درگ نیبه ا توجه

با ما  ةرابط د،سازیجهان م یکشورها ریبا سارا  رانیا ةرابط ... ،یجهان «یانرژ تیامن»و  المللنیب یاسیتوجه به رابطة اقتصاد س

شده در دست دولت اقتصاد منابع کشور موجب تمرکز  تیحاکم میپاراد رو آثار آن ب ،کندرا تعریف می یتیها فراملشرکت

 ،یمعامله،  طراح ت،یفعال یبرااین موضوعات  ةهماطالعات پیرامون  یابد.گسترش  یباز و رقابت یبازارهاکه آن یبه جا است،

 است. موردنیاز ما  یانرژ یمال یو کسب منافع و سود در بازارها یسازنهاد
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گردد که تغییرات عمیق در بازارهای نفت و آوری برمیاساسی فنای و پایهوجه دیگر این بررسی بنیادین بخش به تغییرات 

نرژی هیدورلیکی و حفاری افقی بگیریم تا بحث افزایش ا( fracturing)شکستگی یا گاز ایجاد کرده است. از شکاف 

 یکی.تجدیدپذیر و خودروهای الکتر

های جدید و نوظهور مربوط به تولید، آوریشود. فنمطرح می« امنیت انرژی»در این بخش است که بحث تغییر مفهوم سنتی 

یعنی قبالً غیرقابل دسترس  ژی جدیدی انجامیده است. تولید گازِانر (paradigm)انتقال و حمل نفت و گاز عمالً به پارادایم 

گوید امنیت می پارادایم قبلی .کشدگاز شیل در امریکای شمالی و نفت در قطب شمال پارادایم انرژی موجود را به چالش می

میانه تولیدکنندة اصلی مربوط است. یعنی وضیعتی که خاورآن بودن قیمت و پایداری محیطی انرژی به امنیت عرضه، معقول

هایی به پارادایم جدید انرژی و شک در این سمینار اشارهبی آن بودند. ةکنندگان عمدآسیا مصرفامریکا، اروپا و  ،نفت و گاز

 خواهد شد.مالی  هایو تأثیر آن بر بازارالمللی انرژی حاصل از آن بندی جدید امنیت بینشکل

وهوایی، زیست مسیر آتی انرژی در چارچوب بحث تغییرات آباست که اهمیت دارد. و بعد مسیرهای آتی نفت و گاز 

 بر بازارهای مالی تأثیر دارد. ای و جلوگیری از انتشار کربنالمللی برای کنترل گازهای گلخانهمحیطی و تالش بین

خود  لیکه در تحل میدانیدارد. م یتنآموخ نفت و گاز جنبة تازه و یاسیاقتصاد س یهاجنبه نیهمة ا ،یمال انیما دانشجو یبرا

 یکاالها نیدر معامالت ا تیموفق یو برا ینهادساز یابزارها و بازارها، برا یطراح یبازار، برا نیدر ا یگذارهیسرما یبرا

 .میرینفت را فرا بگ یاسیاقتصاد س یاهیاپ یحداقل مبان میارچنا یاساس

و در حل  یدر سطح جهان «یانرژ تیامن»در حل مخاصمات مربوط به  یحت انیم نیدر ا «یعلم مال»گمان من، نقش  به

که  میکن یچگونه طراح رانیرا در ا یاساس یو کاالها یانرژ یکه ما بازارها نیدارد. ا تیاهم رانیا «یاسیاقتصاد س»معضالت  

 فایها اشکست نیاز اجلوگیری حداقل نقش و سهم خود را در  یعنممانعت کنیم، ی «یبحران یهاشکست» ژهیو بو «از شکست»

یافت، ساختار متفاوت اجتماعی قدر کفایت گسترش میشمسی بازار سرمایه به 70در دهة آیا اگر دارد. بسیار  تیاهم م،یکن

شد ممانعت شد، از خسارات عظیم و فساد جاری نمیقبل کنترل می ةدو دهدر ها بانک تیوضع گرفت؟ آیا اگرشکل نمی

 م،یدهانجام  «نیچ» یی باهایهمکار توانیمنمی هیبازار سرما قیاز طر نده،یدر آ یالمللنیبهتر ب طیدر شراآیا مثالً کرد؟ یا 

در قرن  رانیدر شکل توسعة امعامله در بازار یکدیگر داشته باشیم که و ابزارهای قابلبا آن کشور بسازیم،  یمشترک یبازارها

 .باشد گذارریتأث 21
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 یکاالهاو  یمال یبازارها ایکارآمد و کار یریگدست به ما کمک کند تا در شکل نیاز ا ییهادوره لیکه تشک رودیم دیام

 .میکنتر عملبازارها در کشور خود موفق نینصفانه در امشفاف و  ،و معاملة پر بازده تیو در فعال (نفت و گاز ژهیبو) یاساس

 

  


