
 تأثیرات احتمالی دولت ترامپ بر بازار نفت

 مقدمه:

مثبت  میالدی پس از رأی 2016نوامبر سال  8آور ترامپ در انتخابات آمریکا در پیروزی شگفت

ی میالدی مهمترین تحوالت سیاسی سال جارخروج از اتخادیه اروپا به جرأت  مردم انگلستان برای

ر دهای آتی جهان تردید سیاستشود. این تغییرات در نظام قدرت جهانی بییالدی محسوب میم

تثناء محسوب آینده میان مدت را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد و بازار نفت نیز در این میان اس

 توان آنچنان برهای ترامپ هنوز قطعی نیست و نمیها و سیاستشود. با وجود آنکه برنامهنمی

و انتسابات  حساب باز کرد، اما سلیقه سیاستی جمهوری خواهاناظهارات دوران کاندیداتوری وی نیز 

مپ بر بینی تأثیرات دوران ریاست جمهوری تراهای مناسبی را برای پیشتواند سرنخاخیر وی می

رسیدن وی  توان موکول به دوران به قدرتتر را میبازار نفت به دست دهد. گرچه اظهار نظر مناسب

 کرد. 2017از ماه ژانویه 

 

 های احتمالی دولت ترامپ در بخش نفت:سیاست

، پیگیری دهدرا تحت تأثیر قرار مینفت و گاز ترامپ که بخش  هایمحور سیاست شاید مهمترین

های فسیلی مانند نفت، گاز برنامه استقالل انرژی ایاالت متحده است. وی با حمایت از تولید انرژی

و  keystone XLهای انتقال مانند سنگ در داخل کشور، حمایت از احداث خط لولهو زغال

Dakota Access نها در نه تهای اعمالی بر تولیدکنندگان منابع انرژی فسیلی و کاهش مالیات

سمت و سوی این سیاست کلی گام برخواهد داشت بلکه از این مجرا به دنبال افزایش اشتغال در 

ها نیز خواهد بود. با توجه به اظهارات ترامپ زیرساخترشد اقتصادی و بهبود بخش انرژی و تقویت 

تولید نفت  توسعه بیشتر حامیان مقررات زیست محیطی و دی که از مخالفانراو انتسابات وی از اف

که در دولت ترامپ باید منتظر کاهش و یا حتی تعلیق مقررات رسد به نظر می، 1و گاز شیل هستند

                                                           
ریک پری فرماندار کل تگزاس به عنوان وزیر انرژی، اسکات پرویت دادستان کل اوکالهاما به عنوان رئیس آزانس حمایت از محیط زیست و رکس  - 1

 ر خارجه.تیلرسون مدیرعامل و رئیس شرکت اگسون موبیل به عنوان وزی



های فسیلی برای تولیدکنندگان انرژی هایی مانند مالیات بر کربنمالیاتزیست محیطی و کاهش 

 سنگ بود. مانند نفت، گاز و حتی زغال

سنگ در آمریکا در بخش باالدستی نفت و گاز و حتی زغالاما باید به یاد داشت که مشکالت موجود 

های اعمالی از سوی دولت نبوده است. رویکرد آنچنان تحت تأثیر محدودیتحتی در دولت اوباما 

های نفت بودن قیمتتواند مشکالتی مانند پایینتر دولت ترامپ به این بخش به تنهایی نمییبرالل

و ترامپ برای افزایش انگیزه جهت  از طبیعی ارزان را متوقف کندسنگ با گو جریان جایگزینی زغال

رسد که . البته به نظر میهای نفت و حتی گاز در کشور خود داردتولید نفت نیاز به افزایش قیمت

کاهش تولید  دلیلدالر در هر بشکه به  55های باالتر نفت خام در محدوده بیش از قیمتبینی پیش

انگیزه کافی برای ادامه فعالیت بخش باالدستی به طور مقطعی  تواندکشورهای اوپک و غیراوپک می

رونق نسبی بخش نفت  موجبمدت یکساله نفت شیل و گاز را ایجاد کند و حداقل در یک نگاه کوتاه

پس از یک دوره رشد مجدد تولید نفت شیل  امری که دیری نخواهد پایید زیرا .2شوددر آمریکا 

تواند بار دیگر می انداز نه چندان قوی برای رشد تقاضای نفت، با توجه به چشمحدود یک ساله

 های تولید بیشتر را کاهش دهد. داده و انگیزه کاهشهای نفت خام را قیمت

ود ر کنار محدانزواگرایی و توجه به داخل دنوعی از  از منظر سیاست خارجی، تمایل بیشتر ترامپ به

ر به طور رتباط این کشوتواند بر االمللی مانند مسئله مهاجرت، میارتباطات بین کردن تجارت و

ر این ارتباط، دعربستان و ایران به عنوان تولیدکنندگان بزرگ نفت تأثیر منفی داشته باشد.  خاص با

نفت  صادرات های اعمالی بر ایران در خصوصهای مربوط به ارزیابی مجدد آمریکا از تحریمبحث

ت که برنامه اقدام تواند به طور بالقوه بر بازار نفت تأثیر منفی داشته باشد. اما باید به یاد داشمی

ده آمریکا المللی و جهانی است و ایاالت متحهای ایران یک توافق بینمشترک مربوط به لغو تحریم

 نامه را لغو نماید. تواند این موافقتبه طور یکجانبه نمی

                                                           
 خواهد جاری سال سطح در آینده سال در نفت تولید اوپک، اعضای توسط نفت ای بشکه میلیون 2/1 کاهش دنبال به انرژی رایشتاد بینیپیش اساس بر  2

 گزارش، این اساس بر. یابد کاهش شدت به ها سازی ذخیره سطح که شود می بینی پیش بنابراین. داشت خواهد افزایش روز در بشکه میلیون 3/1 تقاضا اما ماند

 بشکه میلیون 1 حدود در ساالنه شیل نفت تولید بعد به 2018 سال از اما. ماند خواهد ثابت تقریباً آینده سال در مجموع در غیراوپک و شیل نفت تولید سطح

 خواهد باز مازاد وضعیت به دیگر بار 2018 سال از نفت بازار ،2020 افق تا روز در بشکه میلیون 1.3 محدوده در تقاضا سطح تثبیت با و یابد می افزایش روز در

 خواهد ادامه هاقیمت افزایش علیرغم  2020 افق در(  قاره فالت مناطق در ویژه به) شیل استثنا به غیراوپک تولید کاهش روند که است حالی در این! گشت

 .است شده تبدیل اوپک نفت تولید برای رقیب مهمترین به شیل نفت که رسد می نظر به بنابراین. داشت



 پذیری سیاست استقالل انرژی:انامک

گردد، اگرچه سیاست استقالل انرژی در آمریکا یک آرزوی دیرینه بوده و به دوران نیکسون باز می

تواند مزایای رسد که با توجه به شرایط بخش نفت آمریکا و بازار جهانی نفت خام نمیاما به نظر می

تولید نفت در آمریکا نیز این سیاست به نظر از منظر شرایط چشمگیری را عاید این کشور کند. 

میلیون بشکه در روز واردات نفت دارد و تولید نفت  7رسد. آمریکا در حال حاضر بیش از عملی نمی

شیل در بهترین حالت آن نیز توان جایگزینی این میزان واردات را ندارد. به عالوه، نفت شیل در 

های نفت آمریکا که بیشتر آنها در اختیار اما پاالیشگاه شود،بندی میهای سبک طبقهزمره نفت خام

هایی مانند اگسون موبیل هستند نیاز به ترکیب نفت سبک با نفت خام سنگین برای خوراک شرکت

های قطع شود که احتمال دنبال کردن سیاستباشند. این شرایط یاعث میهای خود میپاالیشگاه

 بسیار دور از انتظار باشد. واردات در آمریکا از منظر عملی نیز

اما جدای از این مطلب باید توجه داشت که بازار نفت خام در حال حاضر یک بازار جهانی است و 

المللی این کشور را در برابر ، در ابعاد بینانرژی آمریکاکامل استقالل حتی به شرط عملی بودن 

با توجه به اینکه  نفت مستقل شود، واردات حتی اگر آمریکا از. های نفتی ایمن نخواهد کردشوک

 ای به کشور خود داشته باشد، تواند یک رویکرد جزیرهبازار نفت یک بازار جهانی است و آمریکا نمی

افزایش تبعات نامطلوب بازار نفت مانند بحران ژئوپلتیک در خاورمیانه یا باید بپذیرد که باالخره 

تحت تأثیر قرار  ، اقتصاد آنها را نیزاروپا و آسیا دیگر شرکای کلیدی آمریکا درقیمت نفت برای 

واردت و صادرات کاالها و مبادالت مالی های از کانالدر یک اقتصاد جهانی  های نفتیشوک. دهدمی

هایی برای آمریکا رسد که پیگیری چنین سیاستشود. بنابراین به نظر میمیاقتصاد آمریکا منتقل به 

تواند واند آنها را به مقاصدی که در ذهن دارند برساند. اگرچه میچندان مثمر ثمر نباشد و نت

 کارکردهای داخلی را از منظر ارتقاء اشتغال و رشد اقتصادی برای این کشور داشته باشد.

های نفتی خود مناسبات مورد اشاره را در نظر بنابراین به احتمال فراوان دولت ترامپ در سیاست

ها ناظر المللی دنبال خواهد کرد. یکی از این سیاستیک چارچوب بین گیرد و منافع خود را درمی

وابستگی  همزمان با افزایشهش وابستگی ایاالت متحده به نفت خاورمیانه در دولت ترامپ به کا

کشورهای آسیایی به نفت خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس است. حضور نظامی و امنیتی  مصرفی نفت



ل نفت )خلیج فارس و تنگه ماالکا( به کشورهای مهم آسیایی مانند چین، هند، آمریکا در مسیر انتقا

شود که این فرصت در اختیار آمریکا قرار گیرد تا از این طریق شریان باعث می 3ژاپن و کره جنوبی

زنی خود را برای اصلی امنیت انرژی این کشورهای آسیایی را در اختیار بگیرد و قدرت چانه

رسد که در شرایط های خود افزایش دهد. بنابراین به نظر میکشورها با سیاستهمسوسازی این 

های استقالل انرژی، امکان دارد منافع خود را در صنعت به جای پیگیری سیاستکنونی دولت ترامپ 

همزمان با  از محل افزایش تولید نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به کشورهای آسیایینفت 

 به این منطقه جستجو کند. کاهش وابستگی خود 

 دولت ترامپ و بازار نفت

 آثار منفی آثار مثبت

 تضعیف روابط با کشورهای خاورمیانه حمایت از نفت شیل

 المللی انرژیمواضع ضد اوپک و ضد آژانس بین Keystone XLحمایت از احداث خط لوله 

 های علیه مکزیکسیاست حمایت از احداث خطوط لوله داخلی

 کناره گیری از پیمان نفتا مقررات مرتبط با افزایش تولید نفت کاهش

 های ژئوپلتیکعدم اطمینان حذف مالیات بر کربن

برخورداری از حمایت کامل از سوی کنگره 

 خواهجمهوری

المللی محیط مقاومت در برابر تعهدات بین

 COP21زیستی 

 در روابط تجاری نفتیتضعیف  افزایش اجاره مناطق فالت قاره برای تولید نفت

د های فدرال برای تولیدر اختیار قرار دادن زمین

 نفت

 

 (2016 نوامبر) OMIمنبع: 

                                                           
 بشکه میلیون 17/2 آسیا، به را خام نفت روز در بشکه میلیون 5/13 متوسط طور به خاورمیانه منطقه پیبی شرکت آماری گزارش اساس بر 2015 سال در 3

 و اروپا روزانه مصرف درصد 12آسیا،  روزانه مصرف درصد 42 صادرات از حجم این. است داشته صادرات آمریکا به روز در بشکه میلیون 5/1 و اروپا به روز در

 کل که نکته این گرفتن درنظر با آن اهمیت که است خاورمیانه خام نفت به آسیا وابستگی میزان نمایانگر خوبی به آمار این .است آمریکا روزانه مصرف رصدد 8

 متحده امارات عربستان، صادراتی خام نفت بیشتر و بحرین کویت، ایران، خام نفت کل. شد خواهد صدچندان شودمی انجام هرمز تنگه طریق از آسیا به صادرات

 کل از بشکه میلیون 17 روزانه که است بوده 2011 سال به مربوط هرمز تنگه از خام نفت عبوری حجم بیشترین. کندمی عبور هرمز تنگه از عراق و عربی

 جنوبی، کره سنگاپور، مانند کشورهایی پیبی شرکت 2015 سال آمارهای اساس بر. است شده صادر تنگه این طریق از خاورمیانه خام نفت بشکه میلیون19

 . کنندمی تأمین هرمز تنگه از عبوری خام نفت از را خود خام نفت روزانه مصرف کل از درصد 22 و 74 ،78 ،79 ،88 ترتیب به چین و ژاپن هند،



 گیری:نتیجه

های فسیلی دهد که دولت ترامپ در جهت حمایت از تولید سوختون نشان میشواهد موجود تا کن

کند تا موانع پیشروی توسعه بخش نفت و گاز در داخل کشور آمریکا حرکت خواهد کرد و تالش می

های فسیلی، های اعمالی بر تولید سوخترا بردارد. تعلیق مقررات زیست محیطی، کاهش مالیات

برداری از جمله اقدامات احتمالی دولت برای انجام عملیات توسعه و بهرهآزادسازی اراضی فدرال 

ها در جهت تحقق آرزوی دیرینه رسد این سیاستترامپ در این مسیر خواهد بود. با اینکه به نظر می

آمریکا مبنی بر استقالل انرژی و عدم وابستگی به نفت وارداتی به ویژه از خاورمیانه باشد، اما شرایط 

ها انجام این امر را دور از واقع تر برای پاالیشگاههای سنگینر جهانی و نیاز آمریکا به نفت خامبازا

رسد که شعارهای انتخاباتی ترامپ مبنی بر حرکت به سمت کند. بنابراین به نظر میارزیابی می

د. البته نباید پذیر باشاستقالل انرژی و حذف واردات نفت حداقل در یک دوره چهار ساله امری امکان

از نظر دور داشت که کاهش وابستگی آمریکا به نفت خام خاورمیانه در شرایطی که وابستگی 

های مناسبی را تواند فرصتکشورهای رقیب آسیایی در حال افزایش است، تحت شرایط خاصی می

   ایجاد کند.برای آمریکا در جهت اعمال هژمونی خود در جهان 


