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فنی

ارزیابی عملکرد اوپک در بازار جهانی انرژی در 61 سالگی

مقدمه 
اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت، 
سازمان چندملیتی اســت که برای هماهنگ 
کردن سیاست های نفتی اعضای خود و ارائه ی 
کمک های فنی و اقتصادی به کشورهای عضو، 
تامیــن امنیت عرضه ی نفــت در بازار جهانی 
نفت و ایجاد همکاری مســتحکم و مستمر با 
ســایر بازیگران اقتصاد جهانی تاســیس شده 
اســت.]1[ تســلط شــرکت های نفتی هفت 
خواهران بر صنعت نفت طی سا ل های 1928 
تا 1960، بهره برداری از مخازن مالکان نفت با 
قیمت های پایین و نیاز مبــرم مالکان به حق 
مالکیت و دفاع از منافع جمعی در14 سپتامبر 
1960، نماینــدگان دولت های ایــران، عراق، 
عربستان ســعودی، کویت و ونزوئال را در بغداد 
گــرد هم آورد تــا برای جلوگیــری از کاهش 
مجدد و مستمر قیمت های اعالن شده توسط 

کمپانی های بزرگ نفتی چاره اندیشی کنند. 
این نشســت، منشأ تشکیل سازمان کشورهای 
صادرکننــده ی نفــت، »اوپک« شــد]2[ که 
هم اکنون بیش از نیم قرن )61 ســال( از عمر 
آن می گذرد. کشــورهای عضو این سازمان از 
ســه قاره ی آفریقا، آســیا و آمریــکای التین 
هستند]3[ اعضای این سازمان تنها با داشتن 
کمتــر از 5درصد جمعیت جهــان، در ابعاد و 
ســطوح مختلف انرژی )نفت( رتبه های باالیی 
دارند، به  گونه ای کــه این 5درصد از جمعیت 
جهان، حدود 75درصد ذخایر شناخته شده ی 
نفــت جهان را دارند، در حالــی که 95درصد 
بقیــه ی مردم جهــان فقط 25درصــد ذخایر 
نفــت را دارا هســتند.]4[ بنابراین با توجه به 
میزان برخورداری مالــکان ذخایر نفتی از این 
ذخایر، مدیریت، سیاست گذاری، تصمیم سازی 
و تصمیم گیری بــرای این ماده ی راهبردی به 
منظور دســتیابی به منافع فردی و مشترک، 

یکی از زمینه های پیدایش اوپک است. 

این ســازمان نقش موثری در اقتصاد جهانی و 
بازار جهانی انرژی )نفت( داشته است.

 هدف اصلی سازمان کشورهای صادرکننده ی 
نفت )اوپــک( ایجاد هماهنگــی و وحدت در 
خط مشــی های نفتی كشورهای عضو و تعیین 
بهترین شــیوه ها برای تامیــن منافع فردی و 

جمعی آنان است. 
همچنین ســازمان، روش ها و وسائل تضمین 
تثبیت قیمت ها در بازارهای بین المللی نفت را 
با امعان به حذف نوســانات مضر و غیرضروری 
ایجاد خواهد کرد. اهــداف دیگر اوپک، تامین 
مصالح ملت های تولیدكننده و ضرورت تضمین 
درآمدهای ثابت برای كشــورهای تولیدكننده، 
عرضه ی كافی، اقتصــادی و منظم نفت برای 
ملت های مصرف كننده و یك بازده منصفانه به 
سرمایه ی آنها كه در صنعت نفت سرمایه گذاری 

می كنند، است. 
این ســازمان، در دهه ی اول عمر خود توانست 
موجودیت خود را حفظ و ابراز کند. از مهم ترین 
موضوعات سازمان در این دهه، صف بندی های 
بین کشــورها در دوره ی جنگ ســرد بود، به 
گونه ای که کشــورهای لیبی، عراق و الجزایر 
با اتحاد جماهیر شــوروی سابق و بلوک شرق 
اتحاد داشتند و ایران، کویت و عربستان نیز در 

بلوک غرب قرار گرفته بودند.]5[
بین سال های 1970 و 1973 دو رکن استیالی 
آمریــکا یعنی نرخ های ثابت ارز و کنترل نفت، 
تحت فشــار قرار گرفت و عاقبــت از هم فرو 
پاشید و مناسبات جدیدی جایگزین آنها شد. 
ضعف های اساسی و متعدد نظام برتون وودز با 
تداوم کسری پرداخت آمریکا و رشد وابستگی 
متقابل مالی بین المللی هویدا شد و در فاصله ی 
ســال های 1971 و 1973 این سیستم تا حد 

زیادی از هم فرو پاشید. 
توانایی آمریکا بــرای تضمین عرضه ی فراوان 
نفت با قیمت پایین به دلیل عدم توازن عرضه 

و تقاضا و رشــد ملی گرایی در کشورهای نفتی 
جهان ســوم از بین رفت. اما به رغم فروپاشی 
ایــن ترتیبات، قــدرت آمریکا برای ســازمان 
دادن ســازوکارهای جدیدی برای ســرمایه و 
نفــت کافی بود، اما ایــن رژیم های جدید نیاز 
به هماهنگی، همکاری و مصالحه ی بیشــتری 
داشــتند و آینده ی اقتصاد جهانی را در ابهام 

قرار دادند. 
در دهــه ی 1970، اوپــک کم کم بــه قدرت 
تعیین کننــده ای بدل شــد و در جریان جنگ 
اعــراب و اســرائیل )رژیم صهیونیســتی( در 
اکتبر 1973، کشورهای عرب عضو اوپک علیه 
اسرائیل و حامیان غربی آن اعالم تحریم نفتی 
کردند. تحریم نفتی اعــراب نیز موجب اولین 
شوک نفتی و افزایش چند برابری قیمت نفت 

و شکل گیری بحران انرژی شد.]6[ 
انقالب اســالمی ایران یکی دیگر از فرازهایی 
اســت که بر تاریخ اوپک و شرایط آن اثرگذار 
بوده اســت. در آســتانه ی ژانویــه ی 1979 
صادرات نفت ایران تحریم و قطع شد، این امر 
خود مقدمه و زمینه ای برای شکل گیری شوک 

دوم نفت در جهان شد. 
طی یک ســال قیمت نفت از بشکه ای حدود 
13 دالر بــه حدود 39 دالر رســید و در بازار 
آزاد تا بشکه  ای 45 دالر باال رفت]7[ اما جنگ 
تحمیلــی عــراق علیه ایران که از موسســین 
اصلــی اوپک بودند، آغاز فاز جدیدی برای این 
سازمان بود و صف بندی ها را تشدید کرد و آثار 
متفاوتی به جای گذاشــت. به گونه ای که تنها 
پــس از چند ماه از آغاز ایــن جنگ، تولید دو 
کشور بین 4 تا 5 میلیون بشکه در روز کاهش 
یافت، چراکه حمله به تاسیســات نفتی ایران 
از اولین و مهم تریــن اهداف عملیات حکومت 

صدام بود تا ایران را زودتر فلج کند. 
میزان این کاهش تولید، معادل میزان کاهش 
ناشی از شوک انقالب اسالمی در دو سال قبل 

اعتماد باقری، دکتری روابط بین الملل 
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بود. با ورود به دهه ی 1980، دو اســتراتژی در 
اوپک شــکل گرفت و صف بندی اعضا با توجه 
به نوع عالئق آنها به این دو راهبرد منجر شــد: 
راهبرد سهم بازار نفت و راهبرد قیمت نفت. ایران 
طرفدار استراتژی قیمت نفت بود و انگیزه های 
سیاســی و اقتصادی برای آن داشت. در مقابل، 
عربستان سردمدار استراتژی سهم بازار نفت بود 
و این کشور معتقد بود که مهم، داشتن سهمی 
شایسته از تولید جهانی است.]8[ اعضای اوپک 
را می توان هم شــریک و هم رقیب یکدیگر در 

نظر گرفت. 
به لحــاظ تاریخی، گروهــی از اعضاي اوپک 
طرفــدار قیمت بوده و ذخایــر کم یا جمعیت 
زیادی )یا هر دو ویژگــی را با هم( دارند. این 
کشــورها منافع درآمدی خــود را در افزایش 
قیمت نفت خام دانســته، طرفــدار قیمت باال 

هستند که به گروه بازها معروفند. 
کشــورهای ایران، الجزایــر، ونزوئال، لیبی و تا 
حدی عراق را می توان جــزو این گروه نامید. 
ایران رهبر گروه بازها تلقی می شود. در مقابل، 
کشــورهایی که ذخایر بیشتر یا جمعیت کمتر 
)یــا هر دو ویژگــی را با هم دارنــد( مایلند از 
طریق افزایش ســهم خود از بازار نفت، درآمد 
خود را در طول زمان افزایش دهند. کشورهای 
حاشیه ی جنوبی خلیج فارس در این گروه قرار 
دارند و عربستان سعودی رهبر این گروه تلقی 
می شــود. این گروه به گــروه کبوترها معروف 
است. در عمل، سیاست های اوپک بین تمایالت 
این دو گروه از کشــورها در نوسان بوده است. 
کبوترها بیشــتر مورد پذیرش غرب هستند. بر 
این مبنا می توان عربستان را مهم ترین کبوتر و 

ایران را مهم ترین باز اوپک تلقی کرد.]9[ 
در اواخــر دهــه ی 1980، در حالی که اوپک 
بــه دنبال برپایــی دومین اجالس ســران به 
مناسبت سی اُمین ســال تاسیس این سازمان 
بود و اجالس سران، امیدهایی را برمی انگیخت 
کــه این قبیل اختالفات در آنجا حل شــود و 
مانع فرو رفتن منطقه ی نفت خیز خلیج فارس 
در بحران و جنگی دیگر شــود، حمله ی عراق 
به کویت در روز اول اوت 1990 مانع تشــکیل 

اجالس شده و منطقه ی خلیج فارس و اوپک را 
وارد گردابی از جنگ و بحران کرد.]10[

با ایــن وجود، آمریکا با انجام عملیات »طوفان 
صحرا« و با دســتاویز قرار دادن حفظ صلح و 
امنیت نفت و تجارت جهانی، صدام را از کویت 
بیــرون راند و این کشــور را تضعیف و تحدید 
کــرد. این عملیات فرصتی طالیی برای آمریکا 
در پی داشت، این عملیات که به »جنگ نفت 
خلیج فارس« معروف شد، باعث شد در وضعیتی 
اســتراتژیک آمریکا به شکل رسمی ـ  نظامی و 
مستقیم به منطقه ی نفت خیز خلیج فارس آمده 
و به طور مستقیم حضور داشته باشد.]11[ در 
این دوران، ایران، عراق و کویت هریک درگیر 
جنگ و بازســازی های ناشی از جنگ بودند و 
عربســتان و دیگر کشورها به دلیل دور کردن 
خطر صدام از آنهــا، از آمریکا قدردانی کردند. 
به این صورت آمریکا به همســایه ای جدید و 
برادری بزرگ تر تبدیل شده و از این طریق بر 

اوپک تاثیرگذار شد. 
در این شــرایط و پــس از فروپاشــی اتحاد 
توانســت  آمریکا  ســابق،  جماهیر شــوروی 
برای ثبات هژمونی جهانی خود به دو شــکل 
تاکتیکی و اســتراتژیکی استفاده کند. پس از 
جنگ کویت، در آخرین دهه ی قرن بیســتم 
بــرای اوپک نوعــی ثبات و انفعــال به وجود 
آمــد. ایران، عــراق و لیبی ســه عضو مهم و 
معتبر اوپک درگیر انواع فشارها و تحریم های 
آمریکا و غرب بوده و دیگر کشــورها نیز خود 
را وامدار آمریکا می دانســتند. در انتهای این 
دهه فراز قابل توجهی مشــاهده می شود و آن 
اینکه سرانجام دومین اجالس سران اوپک در 
کاراکاس پایتخت ونزوئال برپا شــد.]12[ پس 
از اجالس دوم در ونزوئال، اوپک وارد ســده ی 
بیست ویکم و آغاز هزاره ی سوم شده و خود را 

در آغاز پنجمین دهه ی عمرش می دید. 
این دوره مصــادف با حادثه ی 11 ســپتامبر 
بود که در همان روز اول بحران 11 ســپتامبر، 
قیمت نفت به بشــکه ای 30 دالر صعود کرد و 
شــوک جدید نفتی در راه بود. آمریکا انگشت 
اتهام را به ســوی القاعــده و طالبان گرفت و 

با دکترین عملیات پیش دســتانه به افغانستان 
حمله کرد. دو ســال بعد نیز در ســال 2003 
عراق را مورد حمله ی نظامــی قرار داد.]13[ 
بدین ترتیب آمریکا عمال حضور نظامی ـ سیاسی 
خــود را در بزرگ تریــن کانون انــرژی جهان 
رسمیت بخشید. در این دهه، قیمت نفت بدون 
زیاده خواهی اوپک به تدریج شــروع به رشــد 
کرد و در سال 2008 به مرز بشکه ای 150 دالر 
رســید و با روند نزولی حدود 100 دالر کاهش 
یافت. در پی تحوالت سیاســی اخیر شــمال 
آفریقــا و خاورمیانــه از ســال 2011، مجددا 
قیمــت نفت باال رفت، اگرچه با فروکش کردن 
تحوالت خاورمیانه، قیمت نفت در ســال های 

اخیر مجددا سقوط کرده است.
بــا توجه به اهميت نفت بــه عنوان يك كاالي 
استراتژيك و نقش آن در همگرايي ها و واگرايي ها، 
نفت همواره سرنوشــت پر فراز و نشيبي داشته 
است. این ماده ی پرچالش از اولين شركت هاي 
نفتي تا هفت خواهران و اوپك، آنها را به عنوان 
بازیگران بین المللی در ساختار جهاني به مداخله 
واداشته اســت. با توجه به علل پيدايش اوپك، 
اهداف اوليــه و ثانويه ی اين ســازمان، ميزان 
نقش آفريني اوپك در دوره هاي مختلف، متفاوت 
بوده اســت ولي نکته ی مهم اين است كه اين 
سازمان علی رغم تجربه ی دوران انفعال، جايگاه 
خود را در بازارهای جهانی انرژی به عنوان یک 

سازمان بین الدولی حفظ کرده است. 
در همین راســتا، به طور كلی عملكرد سازمان 
كشورهاي صادركننده ی نفت را به دلیل فراز و 
نشیب بازار جهانی انرژی )نفت( مي توان در این 

دوره ها مورد برسی قرار داد.

1-  دهه ی شصت )1973-1960( دوران آمادگي 
براي جهش یا دوره ی مقاومت

اين دهه ی سال هاي تاسيس و پا گرفتن اوپك 
است و تاكيد اوليه ی كشورهاي عضو بر اين بود 
كه در يك بازار بين المللي نفت كه تحت تسلط 
شركت هاي چندمليتي »هفت خواهران نفتي«  
بود به مطالبه ی حقوق خود بپردازند. اقدامات 
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اوليه ی این ســازمان در این دهه صرف تعيين 
اهداف شد، اگرچه قدرت تصميم گيري مهمي 
كســب نكرد ولي با توجه بــه قدرت مطلقه ی 
شــركت هاي نفتي، تاسيس دبيرخانه،)ابتدا در 
ژنو تعيين و در ســال 1965 بــه وين منتقل 
شد( تنظيم و تصويب برخي قطعنامه ها از اهم 
تصميمات اين دوره اســت.]14[ به طور كلي 
در اين دوره اوپك فقط در پي تثبيت هويت و 
اعتبار سياسي و حقوقي خود بود و قدرت مالي 
و تجربه ی كافي براي رويارويي با شركت هاي 

بين المللي و كشورهاي صنعتي را نداشت. 
گفتني است كه این سازمان به هنگام تاسيس، 
67درصــد ذخاير جهاني نفت، 38درصد توليد 
نفت خام جهان و 90درصــد بازار جهاني نفت 
را در اختيار داشــت.]15[ این دوره را می توان 
تــداوم برتری شــرکت های بــزرگ نفتی در 
بازار نفت دانســت. اگرچه در این دوره اوپک 
نتوانســت موجبات باال رفتن بهای نفت را به 
میزان دلخــواه فراهم کند، اما روند کاهشــی 
قیمت ها را متوقف کرد. موفقیت های اوپک در 
ایــن دوره را می توان به این ترتیب برشــمرد: 
وارد کردن بهره ی مالکانــه در هزینه، کاهش 
مخارج بازاریابی شــرکت ها از 1/78 سنت به 
0/5 سنت در هر بشکه، ملی شدن صنایع نفتی 
در برخی از کشــورهای تولید کننده و افزایش 
تعداد اعضا و مشــارکت دولت  هــای عضو در 

امتیازات شرکت ها.]16[
طي ايــن دوره به علت عدم موفقيت مذاكرات 
با شــركت هاي نفتي، در اواخر دهه ی 1960 
مسائل جديدي از ســوي كشورها عضو اوپك 
در مورد در اختيــار گرفتن حق قيمت گذاري 
نفت خام و مشاركت در شركت هاي عامل نفت 
در كشــورهاي عضو مطرح شد، به طوري كه 
در قطعنامه ی شانزدهمين كنفرانس اوپك، در 
سال 1968، موادي در مورد حق قيمت گذاري 
نفت خــام و مشــاركت دولت هــاي عضو در 

امتيازات شركت ها گنجانده شد. 
بدين ترتيب این ســازمان از حالت بن بست و 
ركودي كه در سال هاي اوليه ی تشكيل اوپك 
با آن مواجه شــده بود، خارج شــد، »بیانیه ی 

اعالمیه ی سیاســت نفت کشــورهای عضو«1 
توســط این سازمان تصویب شــد که بر حق 
غیرقابــل منفک بودن حــق حاکمیت دائمی 
اعضا بر منابع طبیعی خود در راستای توسعه ی 

ملی آنها تاکید کرد. 
تعــداد اعضــای اوپــک در ســال 1969 به 
10 کشور افزایش یافت.]17[ بنابراین در این 
دهه اوپک با هویت یابی به عنوان یک سازمان 
بین الدولــی، به طرح حقــوق حقه ی خود، بر 
مالکیــت بر منابــع نفتی و تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری هــای مربوطه در بــازار جهانی 

نفت در عرصه ی جهانی پرداخت. 

2- دهه ی هفتاد )1979-1970( دوران فرازيابي 
یا دوران طالیی حاکمیت اوپک یا دوره ی تهاجم 

و دوره ی تولد دالر نفتی2
در دهــه ی اول، اوپک تاثیــر چندانی در بازار 
جهانی انرژی )نفت( نداشت اما از سال 1970 
به بعد این سازمان با پایان دادن به نفت ارزان، 
جهان انــرژی را دگرگون کرد. قیمت ها در دو 
رخداد سریعا افزایش یافت. یکی از آنها تحریم 
اقتصادی عربی )شــوک اول در سال1973( و 
مورد دوم انقالب اسالمی ایران )شوک دوم در 

سال 1979( بود.]18[
شوک اول نفتی در سال 1973 در واقع اعمال 
فشار دولت های عربی بر ایاالت متحده ی آمریکا 
و دیگر حامیان آن کشــور از اســرائیل )رژیم 
صهیونیســتی( در جنگ یوم کیپــور بر علیه 
مصر و سوریه بود که منجر به چهار برابر شدن 

قیمت نفت شد. 
به دلیل وابســتگی آمریکا به نفت وارداتی که 
طی سال های 1970 تا 1973 از 22درصد به 
36درصد رســیده بود این شرایط برای آمریکا 
غیرقابــل اتکا ولی قابل تحمــل بود. با نظارت 
ریچارد نیکســون، رئیس جمهــور وقت آمریکا 
و هنری کســینجر، وزیر امورخارجه ی ایشان 
در ســال 1974 هم زمان مذاکراتــی با مصر، 
ســوریه و اســرائیل )رژیم صهیونیستی( آغاز 
شــد که به موجب آن مقرر شــد اســرائیل از 

صحرای سینا و بلندی های جوالن عقب نشینی 
کرده و عربستان ســعودی و دیگر کشــورهای 
)نفتی(  اقتصادی  تحریم  نفت،  تحریم کننده ی 
را لغو کنند. ایاالت متحده پیشنهاد حفاظت از 
آل سعود را برای همیشــه در مقابل تهدیدات 
نظامی همسایگان و شــوروی داده و در عین 
حال به حمایت از اسرائیل )رژیم صهیونیستی( 
که سعودی ها مجبور به تحمل آن بودند، ادامه 
داد. در مقابل، عربستان ســعودی متعهد شــد 
منحصــرا از ارز آمریکا )دالر( در مبادالت خود 
اســتفاده کرده و نیز سود غیرضروری  ناشی از 
سرمایه گذاری در اسناد خزانه داری کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت آمریکا را بپذیرد. 
این قــرارداد در ســال 1975 مــورد موافقت 
تمام اعضا قــرار گرفت. بنابراین ســال 1974 
به ســال خــوب و موفقی بــرای ایاالت متحده 
بدل شــد. جنگ، پایان یافته و اسرائیل )رژیم 
صهیونیســتی( مصون ماند و نفــت دوباره از 
خاورمیانــه به جریــان افتاد و یــک رابطه ی 
مســتحکم با عربستان ســعودی شکل گرفت 
و مهم تر از همه ی اینها، سیســتم دالر نفتی  3 

متولد شد.]19[
ایــن دوره از موجودیت اوپــک را که از اوایل 
دهه ی 1970 شــروع شــد و تا اواسط دهه ی 
1980 ادامــه یافــت می تــوان دوران طالیی 
حاکمیت اوپک در بازار جهانی نفت دانســت. 
در این دوره، کشــورهای عضو اوپک توانستند 
با استفاده از وقایع سیاسی و اقتصادی جهان، 
کنترل تولید و بهای نفت را به دســت گیرند. 
در ايــن دوره، اوپك به موقعيــت بين المللي 

برجسته اي رسيد. 
كشــورهاي عضو، كنترل صنايع نفت خود را به 
دســت گرفته، نقش عمده اي در قيمت گذاري 
نفت، بازارهاي بين المللــي و حفظ يكپارچگي 
داشــتند.]20[ اوپک با برگزاری اولین اجالس 
سران دولت های عضو در الجزایر در سال 1975 
با گســترش اختیارات خود، اوضاع کشورهای 
بسیار فقیر را مورد رسیدگی قرار داده و خواستار 
عصر جدیدی از همــکاری در روابط بین الملل، 
در راستای منافع توسعه ی اقتصادی و ثبات در 
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جهان شد. این امر منجر به ایجاد صندوق اوپک 
برای توسعه ی بین المللی4 در سال 1976 شد. 

تاســيس صندوق اوپك با ســرمايه ی اوليه ی 
8000 ميليــون دالر اقــدام چشــمگيري در 
راستاي همكاري بيشتر ميان كشورهاي عضو 
و كشورهاي در حال توســعه بود که وجهه ی 
بين المللــي اوپــك را ارتقــا داد. تصمیمات 
متخذه توســط اوپک در اکتبر ســال 1973 
موجب افزایش 70درصدی قیمت نفت شــد. 
در مــاه دســامبر، دو ماه پــس از جنگ یوم 
ـ رژیم  کیپور )جنگ هــای اعراب و اســرائیل 
از  بیش  نفت خــام  قیمــت  صهیونیســتی ـ(، 
130درصد افزایش یافت. کشورهای عرب عضو 
اوپک، سازمان کشــورهای صادرکننده ی نفت 
عرب )ااپک(5 را در ســال 1968 تشکیل داده، 
تولید را کاهــش داده و تحریم های مربوط به 
حمل ونقل نفت را بر علیه ایاالت متحده، هلند 
و حامیان اصلی اســرائیل )رژیم صهیونیستی( 

در طول جنگ اعمال کرد. 
ایــن تحریم منجــر به کمبود شــدید نفت و 
تورم شــدید در سراســر غرب شد. همان طور 
که قیمت ســبد نفت اوپــک در طول دهه ی 
گذشــته افزایــش یافت،)قیمت هــا از 1973 
تا 1980 به 10 برابر رســید( قدرت سیاســی 
و اقتصــادی آن افزایــش یافت. بســیاری از 
اعضای اوپک برنامه های توســعه ی اقتصادی و 
اجتماعی داخلی خود را شروع کرده، در خارج 
از کشور به سرمایه گذاری گسترده، به ویژه در 
ایاالت متحده و اروپا پرداختند.]21[ کشورهای 
عضو، طرح های توسعه ی اقتصادی بلندپروازانه 

را آغاز کردند. 
در سال 1975 تعداد اعضا به 13 عضو افزایش 
یافــت.]22[ در اين دهه اوپك دو بحران نفتي 
را كه به شوك نفتي معروف است تجربه كرد. 
بحران اول به دنبــال تحريم نفتي اعراب عليه 
اســرائيل )1973( و بحــران دوم بــا پيروزي 
انقالب اســالمي ايران به وقوع پيوســت و هر 
دوی ايــن بحران ها به افزايش شــديد قيمت 
نفت منجر شــد. گرچــه دوران طاليي اوپك 
عمر كوتاهي داشــت ولي اين سازمان توانست 

با بهره گيري از قدرت مالي ناشــي از افزايش 
همبســتگي بين اعضا، بر بازار تســلط يافته و 
قدرت خود را در زمينه هاي ســرمايه گذاري و 

بازرگاني توسعه دهد.

3- دهه ی 1980 )1990-1981( دوران نشيب یا 
دوره ی تشدید اختالفات درونی

در اين دوره، اوپک در قيمت گذاري نفت تاثیر 
چندانی نداشــت، به طوري كه سهم اوپك از 
توليد جهاني نفت خــام از 60درصد به حدود 
31درصــد در اواخــر دهه ی 70 رســيد. این 
سازمان در سال 1986 ســومين شوك نفتي 
)جنگ قيمت ها( را تجربه كرد و اين ضربه اين 
بار آزمون ضعف و از هم پاشيدگي سازمان بود. 
حوادث اين دهه نظير جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران ) بین دو عضو موسس اوپك( و حمله ی 
صدام به كويت، ثبات سياســي و مشــروعيت 
ساختار حكومتي و وحدت و يكپارچگي میان 
اعضاي اين ســازمان را زير ســوال برد. سطح 
قيمت ها گرچه در ســال هاي پاياني این دهه 
افزايش يافت ولي هرگز به ســطح قيمت های 

دهه ی قبل نرسيد. 
كاهش نســبي قيمت نفت، رواج سياست هاي 
فردگرايانه و كاهش همبســتگي در ســازمان 
از مشــخصه هاي ايــن دوره اســت. همچنين 
كشــورهاي عضو بر ضرورت انسجام بيشتر و 
تاكيد بر اقدامات مشترك آگاه شدند.]23[ در 
اوايل دهه ی 1980 زمينه ی سقوط قيمت نفت 

فراهم شد. 
كشــورهاي غيراوپك كه از سال 1974 توليد 
نفت براي آنها ســودآور شــده بــود در طول 
ســال هاي آخر دهــه ی 1970 و اوايل 1980 
به طور مســتمر توليد خــود را افزايش دادند. 
بدين ترتيب افزايــش قيمت نفت تاثير خود را 
بر تقاضاي جهاني نفت آشــكار كرد به طوري 
كه تقاضاي جهاني نفت به كمترين حد خود از 

سال 1972 تا آن زمان رسيد.]24[
در ســال 1981 بهای محصــوالت نفتی روند 
صعودی را طی کرده و در اکتبر همین ســال 

قیمت هر بشــکه نفت رکورد 36 دالر را پشت 
سر گذاشت. ولی پیروزی های اوپک در 2 و 4 
برابر کردن قیمت ها عاقبت این ســازمان را با 

دشواری هایی مواجه ساخت. 
رکود اقتصادی ناشی از بحران های نفتی منجر 
به کاهش مصرف نفت در کشــورهای صنعتی 
شد. عالوه بر آن کشف حوضه های جدید نفتی 
در دریای شــمال و آالســکا که تحت کنترل 
اوپــک نبودند، این معادلــه را کامال دگرگون 
ســاخته بود. زکی یمانی، در این مورد چنین 
می گوید: "اوپــک مرتکب اشــتباهات زیادی 
شــد، به ویــژه در تعیین نرخ نفــت. در اواخر 
ســال 1980 و اوایل 1981 میالدی، سعودی ها 
بیشتر از اندازه ی معقول به بهای نفت افزودند 
و نه تنها دنیا را با مشــکل روبرو ساختند بلکه 
خود در مخمصه ای کــه به وجود آورده بودند 
گرفتــار شــدند." از زمســتان 1981 با وجود 
تالش های انجام شده توسط عربستان سعودی 
برای کاهش تولیــد و افزایش قیمت نفت که 
برخی از اعضــای اوپک خواســتار آن بودند، 
مقادیر زیادی نفت در سراسر جهان در گردش 
بود. برخی کشــورها از قبیل نیجریه، ونزوئال و 
لیبی از میزان قیمت های تعیین شــده ی این 
سازمان فراتر رفتند و مخفیانه برای مشتریان 
خود تخفیف های قابل مالحظه ای قائل شــدند. 
کشــورهای تولیدکننــده ی غیراوپــک هم از 
فرصت اســتفاده کرده و تولید خــود را برای 
دستیابی به سود بیشــتر افزایش دادند، اما با 
این همه اقدامات، بین سال های 1980 و 1981 
مصرف ســوخت جهانی به میزان 1/4 کاهش 
پیدا کرد و قــاره ی اروپا 45 میلیون تن از حد 

معمول کمتر مصرف کرد. 
در ایاالت متحده ی آمریــکا نیز مصرف نفت از 
21 میلیون بشــکه به 16 میلیون بشــکه در 
روز تنزل کرد که تا این تاریخ، بی ســابقه بود. 
در فوریــه ی 1982 ایران بــدون اطالع اوپک 
در عرض یک ماه، ســه بــار بهای نفت خود را 
کاهش داد و بهای آن از 34 دالر به بشــکه ای 
20 دالر تنزل کرد. ونزوئال و مکزیک به نوبه ی 
خود قیمــت نفت خــود را کاهــش دادند و 
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فنی

کشورهای تولیدکننده ی غیراوپک مانند نروژ و 
انگلستان هم 4 دالر نفت خود را ارزان کردند. 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق که نخستین 
تولیدکننده در جهــان بود، بهای نفت خود را 

از سایر کشورها ارزان تر کرد. 
با آغــاز بهره برداری از حوضه هــای جدید در 
ســیبری و قزاقســتان، اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق نیز به فروش هرچه بیشــتر نفت و گاز 
خود همت گماشــت تا از این راه ارز بیشتری 
کسب کند. این ســقوط قیمت ها، کشورهای 
عضو اوپک را بر آن واداشت تا برای جلوگیری 
از کاهش هرچه بیشتر قیمت ها، تولید خود را 
به 18/5 میلیون بشــکه در روز محدود کنند 
ولی به توافق نرســیدند، زیــرا نمی توان اوپک 
را یــک کارتل نامید، چون وظیفه ی اصلی این 

سازمان تنها صادرات نفت است. 
هر کــدام از اعضای آن تنها به منافع کشــور 
خود می اندیشند و به ندرت در زمینه ای با هم 
اتفاق نظر دارند. در بســیاری از مواقع برخی از 
کشــورهای عضو، با یکدیگر مناقشه ی سیاسی  
دارند و به طور خالصه می توان گفت که اوپک 
مرکب از کشورهای تولید کننده ی رقیب است 

و بس. 
ژانویه ی 1983 در ژنو تالش هایی برای رسیدن 
به توافق از ســر گرفته شــد و سعودی ها تمام 
سعی خود را برای جلوگیری از متالشی شدن 
اوپک به کار بستند ولی نتوانستند بر سر بهای 

نهایی نفت با سایر اعضا به اجماع برسند. 
به عنوان مثال، با اینکه نیجریه از اعضای اوپک 
به شمار می آمد، اما به خاطر وضیعت اقتصادی 
اســفبارش، نفت خــود را در واقــع به حراج 
گذاشــت و در فوریه ی 1983 هر بشکه نفت 

خود را تا 5/5 دالر به فروش  رساند. 
پــس از مذاکــرات فــراوان با انگلیســی ها و 
مکزیکی هــا، اوپک کنفرانســی در ماه مارس 
1983 ترتیــب داده و 13 عضو این ســازمان 
متعهد شدند که بهای هر بشکه نفت به قیمت 
30 دالر تثبیت شــود، ولی هرگز اجرا نشــد. 
اوپک که در اوج قدرت خود روزانه 32 میلیون 
بشــکه نفت استخراج می کرد، رسما کل تولید 

خود را به نصف تقلیل داد و قیمت هر بشکه از 
24 دالر به 28 دالر رسید. 

تمام اعضای اوپک همیشه به میزان سهمیه ی 
تولید خود پایبند نبودند، حتی عربستان سعودی 
نفت خود را با هواپیماهای جنگنده ی آمریکایی 
تهاتر می کرد. همه ی اینها نشان دهنده ی مازاد 
عرضــه در بازار جهانی نفــت بود. جنگ ایران 
و عراق )جنگ تحمیلی(، کشــورهای غربی و 
خاورمیانه را تا مدتی آســوده خاطر کرد، زیرا 
اگر این دو کشــور درگیر جنگ نبودند، تولید 
این دو کشــور وضیعت نفت مازاد در جهان را 
وخیم تر می کرد و قیمت ها تا مدت های مدیدی 
ســقوط می کرد که نتیجه ی آن محروم شدن 

کمپانی ها از سودهای سرشار بود.]25[
بنابراين طبيعي بود كه مازاد عرضه ی نفت به 
ميزان زيــادي كاهش يابد. ديگر اين كه اوپك 
توليــد خود را كم كند تا ســطح قيمت حفظ 
شــود. با این حال اگرچــه »کمیته ی وزارتی 
مشــترک نظارت بر بــازار6« که ایــران عضو 
فعال آن بود همواره به بررسی سطح پایبندی 
کشــورها به سهمیه های تعیین شده برای آنها 
می پرداخت، مشــكل اعضاي اوپك اين بود كه 
هيــچ تضميني براي اجــراي موافقت نامه هاي 

سهميه بندي بين اعضا وجود نداشت. 
در دســامبر سال 1985 معلوم شد كه كاهش 
توليد نفت اوپك به نفع كشــورهاي غيراوپك 
بوده و اوپك قادر نيست قيمت نفت را كنترل 
كند و در اين ســال سطح توليد اوپك تا سطح 
1/3 توليد جهانــي كاهش يافت. اين امر بدان 
معنا بود كه نقش اوپك نسبت به قبل كمرنگ 
شــده و اوپك نياز به بازنگری در سياست هاي 

قبلي خود دارد. 
اوپك مجبــور بود بــراي حل مشــكل خود 
راه حل هايــی پيدا كند. مشــكل ايــن بود كه 
اوپك بايد به اندازه ی كافي نفت توليد مي كرد 
تا كشورهاي عضو، حداقل سهميه ی موردنياز 
خود را به دســت آورند. در نتيجه سهميه ها از 

ژانويه ی 1986 اعالم شد. 
اما اعمال اين اســتراتژي 8 ماه بيشــتر دوام 
نيافــت، زيرا هدف دقيق این اســتراتژی براي 

اعضا روشــن نبــود و اعضا هم اتحــاد الزم را 
براي برنامه ريزي دقيق براي اجرا نداشــتند و 
به تدريج محدوديت تعيين شده برای توليد را 
زيرپا گذاشــتند و تا مدتي رفتاري شبيه رفتار 

كشورهاي غيراوپك از خود نشان دادند. 
ايــن گونه توليد افســار گســيخته ی اعضای 
اوپك  و در رأس آنها عربستان سعودی، قيمت 
نفت را به شــدت كاهش داد، به طوري كه در 
سال 1986 قيمت هر بشكه به كمتر از 10 دالر 
رسيده و در نتيجه درآمد كشورهايي كه توان 
افزايش توليد يا قصد افزايش توليد نداشتند به 
شــدت كاهش پيدا كرد و سبب افزایش تنش 

ميان اعضای اوپك شد. 
عراق ســعي داشــت براي ســرپا نگه داشتن 
ماشــين جنگي خود،  موافقت نامه هاي اوپك را 
زيرپا بگذارد و عمال با هرگونه ســهميه بندي و 
محدوديت توليد مخالف بود. در دسامبر 1986 
بر اســاس طرح جمهوري اســالمي ايران كه 
با پذيرش عربســتان هم مواجه شــد براي هر 
بشــكه نفت )ســبدي از هفت نــوع نفت خام 
اوپك( قيمت ثابت 18 دالر تعيين شد و اوپك 
توانســت دوباره به نظــام تعيين طیف قيمت 

ثابت برگردد. 
اين روند تا پايان ســال 1987 ادامه يافت، اما 
باز هم توليد بيش از حــد اعضا به ويژه توليد 
حــدود دو برابــر امارات متحده ی عربي ميزان 
توليــد اوپك را باال برد و موجب شــد كه قبل 
از اجالس دسامبر 1987 قيمت نفت به حدود 

14 دالر برسد. 
در اجــالس 1987 با پذيرفتن ســقف جديد 
توليد از ســوي اعضــاي اوپــك، قيمت نفت 
در بــازار اندكي افزايش يافــت، اما مجددا به 
علت تخطي امارات در پایبندی به ســهميه ی 
تخصيص يافته، قيمت نفت كاهش پيدا كرد و 

در پايان سال 1988 به 13 دالر رسيد. 
در تابســتان همين ســال، عربستان سعودي، 
كويت و امارات متحده ی عربي توليد خود را به 
ميزان زياد افزايش دادند و ناظران سياسي آن 
را فشاري به ايران جهت پذيرفتن آتش بس در 

جنگ تلقي كردند.
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بــه هر حال قيمــت نفت بــه پايين ترين حد 
خود از ســال 1986 به بعد رســيد تا آنجا كه 
نفت دوبي به بشــكه اي كمتــر از 10 دالر به 
فروش رفت. عراق هم كه سهميه ی اختصاصي 
آن نصف ســهميه ی ايران بــود اعالم كرد اگر 
سهميه اي مســاوي ســهميه ی ايران نداشته 
باشد، به سهميه ی تعيين شده پایبند نخواهد 
بود. در اين شــرایط كه انتظار از هم پاشيدن 
اوپك مي رفــت،  جمهوري اســالمي ايران در 
اقدامــي غيرمنتظره، براي حفــظ يكپارچگي 
اوپــك به رغم درگير بودن با عراق با تســاوي 
ســهميه موافقت كــرد.]26[ یکــی از عوامل 
عمده ی تضعیف اوپک و از دست رفتن قدرت 
آن، رقابت ســخت کشــورهای عضو بر سهم 
تولید و عــدم رعایت تصمیمات مشــترک از 
سوی اعضای سازمان است.]27[ کاهش تولید 

و قیمت نفت در دهه ی 1980 ادامه یافت. 
گرچــه مهم تریــن کاهــش تولیــد توســط 
نفتی  درآمدهای  کــه  بود  عربستان ســعودی 
آن تقریبــا چهارپنجــم ســال 1986 کاهش 
یافــت و درآمــد همــه ی تولیدکننــدگان از 
جمله کشــورهای غیرعضو اوپــک نیز کاهش 
یافت. کاهش درآمدهــا و جنگ ویرانگر ایران 
و عــراق )جنگ تحمیلــی 1988-1980( که 
دو عضــو اوپک را در مقابــل یکدیگر قرار داد، 
اتحاد سازمان را تضعیف کرد و منجر به تغییر 
مهم در سیاست عربستان سعودی شد که این 
کشــور تصمیم به دفاع از سیاست سهم بازار7 
بــه جای دفاع از سیاســت کوتاه مدت دفاع از 
قیمت نفت8 گرفت.]28[ به دنبال این تصمیم، 
دیگر اعضای اوپک بــه زودی تصمیم گرفتند 
که ســهمیه ی تولید خود را حفظ کنند. نفوذ 
عربستان ســعودی در اوپک نیز در طول جنگ 

خلیج فارس )1991-1990( مشهود بود. 
جنگــی که در نتیجه ی حمله ی یکی از اعضای 
اوپــک )عراق( به عضو دیگــر )کویت( رخ داد. 
زمانی که این کشور موافق افزایش تولید جهت 
تثبیت قیمت ها برای به حداقل رساندن اختالل 
در بــازار بین المللی نفت بود.]29[ در این دوره 

جایگاه اوپک تضعیف شد. 

به دلیل شماری از تحوالت بین المللی از قبیل 
رکود اقتصادی، دخالــت قدرت های بزرگ در 
منطقــه ی خلیج فارس و تحــوالت منطقه ای 
نظیر اختالفــات درونی میان اعضای اوپک در 
قالب رقابت در تولیــد نفت خام و عدم رعایت 
ســهمیه ها و جنگ خلیج فــارس، اوپک دچار 
انفعال شــده و نقش این سازمان در این دوره 

در بازار جهانی نفت کاهش یافت.

4- دهه ی نــود )2000-1991( دوره ی تدبير یا 
دوره ی همگرایی دوباره

در اوايل این دهه، هم زمان با شروع مخاصمات 
در خاورميانه اعضاي اوپك با توجه به افزايش 
ســريع قيمت ها، توليد خــود را افزايش داده 
و بــازار ناآرام نفت را ثبات بخشــيده و از بروز 
به عمل  بحــران قيمت جلوگيــري  چهارمين 
آوردند تا ســال 1998 كه بحران اقتصادي در 
جنوب شــرق آســيا به وقوع پيوست، قيمت ها 

نسبتا ثابت ماند. 
اين بحران با اقدام دسته جمعي اوپك و برخي 
از توليدكنندگان مهم غيراوپك موجب بهبود 
اوضاع شــد، اما ســقوط قيمت هــاي نفت در 
سال 1998 ) قیمت هر بشكه نفت خام 10 دالر( 
ضربه ی شــديدي بر صنعت نفت كشــورهاي 
اوپــك و غيراوپــك وارد ســاخته و منجر به 
كاهش اكتشــاف در كشورهاي غيراوپك شده 
و در پايان این دهه، شــركت هاي بزرگ نفتي 
كه به پيشرفت هاي بزرگ فناوري دست يافته 

بودند، با یکدیگر ادغام شدند. 
تقريبا در طــول اين دهه ادامــه ی مذاكرات 
بين المللــي مربوط به »تغييــرات جوي« بازار 
نفــت را تهديد مي  كرد، زيــرا ادامه ی كاهش 
تقاضــاي نفت بســيار زياد بــوده ولي كاهش 
عرضه بار ديگر باعث افزايش تقاضا و باال رفتن 

قيمت در بازار جهاني نفت شد. 
از ســال 1999 دوره ی رونق نســبي و بهبود 
وضع اقتصادي كشــورهاي توليدكننده شروع 
شد.]30[ در طی سال های 1999-1990 بازار 
نفت تحوالت گوناگونی را پشــت سر گذاشته 

است. در این مدت تقاضای جهانی نفت ساالنه 
بیش از یك میلیون بشكه در روز رشد داشت و 
كشورهای غیراوپك حدود 35درصد این تقاضا 
را تامین كرده، ســهم اوپك در بــازار جهانی 
از 27درصد در ســال 1990 بــه 41درصد در 

سال 1998 رسید. 
نیمه ی دوم ســال 1990 بــا حمله ی عراق به 
كویت و اشــغال این كشور مصادف بود كه به 
دنبال آن، شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
طــی قطعنامه ای صدور نفت عــراق را متوقف 
كرد. در اوایل سال 1991 نیز نیروهای عراقی 
چاه های نفت كویت را آتــش زدند، اما تحول 
عمده ای در بــازار نفت پدید نیامد، زیرا ذخایر 
استراتژیك كشورهای آمریكا و اروپای غربی و 
نیز باال بودن ظرفیت تولیدی عربستان سعودی 

مانع از افزایش قیمت نفت شد. 
عربستان ســعودی توانست اضافه تولید خود را 
در سال 1991 هم در حدود 2/3 میلیون بشكه 
در روز نگــه دارد. اوپــك در نوامبر 1997 در 
جاكارتا در مورد تغییر سهمیه ها تصمیم گرفت 
و به جای تعدیل سقف تولید، تولید را افزایش 
داد، این اقدام شروعی تازه برای بحران نفت بود. 
در مارس 1998 اوپك سیاســت سهمیه بندی 
تولیــد را رها كــرد، اما واقعیت ایــن بود كه 
سیستم سهمیه بندی مدت ها قبل از این تاریخ 
به دنبال شكست اوپك در تعدیل سقف تولید 
و ناتوانی در تخصیص ســهمیه ی مناسب برای 
اعضا در پاسخ به تغییر در شرایط بازار سقوط 
كرده بود، نهایتــا در یك صدوهفتمین اجالس 
اوپك در سال 1999 با كاهش مجدد تولید تا 
حدودی سطح قیمت نفت بهبود یافت. در این 
ده سال اوپك در درون خود از تغییرات مصون 
نماند. دو كشــور اكوادور و گابن از اوپك خارج 
شدند، اما فلسفه ی وجودی اوپك كه براساس 
تثبیت قیمت ها است، اســتوار بود و همچنان 
دست نخورده باقی ماند، گرچه در جلوگیری از 

كاهش قیمت نفت ناتوان بود.]31[ 
قیمت ها نسبت به ســال های 1970 و 1980 
کاهش چشمگیری داشــت و اقدامات به موقع 
اوپــک، از تاثیر تنش خاورمیانــه در بازار طی 
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فنی

ســال های 1991-1990 کاست، اما نوسانات 
شــدید و ضعف کلــی قیمت ها  ایــن دهه را 
تحت ســلطه قرار داد، رکود اقتصادی آسیای 
نیم کره ی  معتدل  زمســتان  و  جنوب شــرقی 
شــمالی قیمت های ســال های 1998-1999 
را به ســطح قیمت های سال 1986 برگرداند. 
بــا وجــود وقایع جهــان پساشــوروی نظیر: 
منطقه گرایی وســیع، جهانی شــدن، انقالب 
ارتباطات و ســایر روندهــای تکنولوژی برتر، 
بهبودی موثر در بازار نفت بســیار منجســم و 

یکپارچه ی این جهان صورت پذیرفت. 
پیشــرفت های مداوم و همســوی گفتگوهای 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان در روابط 

اوپک و غیراوپک غیرمنتظره بود. 
اســاس مذاکرات »چارچوب کنوانســیون  بر 
تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد9«، پس از 
نشست ســران در سال 1992، اوپک خواستار 
عدالت، تعادل و واقع گرایی در مدیریت عرضه ی 
نفت شد. کشور اکوآدور در سال1992 و گابن 
در ســال 1995 از اوپک خارج شدند.]32[ در 
این دوره بازار جهانی )نفت( تحوالت گوناگونی 
نظیر: بحران اقتصادي در جنوب شــرق آسيا، 
ادغام شــركت هاي بزرگ نفتي، رشد تقاضای 
جهانی نفت ساالنه بیش از یك میلیون بشكه 
در روز، تغییر ســهمیه ها از تعدیل سقف تولید 
به افزایش تولید و غیره را تجربه کرد اما اوپک 
بر اســاس رسالت تاسیسی خود یعنی تضمین 
عرضه ی پایدار نفت خام بــه بازار جهانی نفت 

پایدار ماند.

دوران   )2000-2010( دوهــزار  اول  دهه ی   -5
یا  مالی(  )بازارهای  اوپک جدیــد  تولد  تحول، 
دوره ی افزایش نســبی اهمیت اوپک در بازار 

جهانی انرژی )نفت(
در آغــاز این دهه، قيمت ها اندكي تنزل يافت. 
افزايش مجدد قيمت نفت به طور مشــخص از 
سال 2002 آغاز شد، درآمدهاي اوپك به 240 
ميليارد دالر رســيد كه دو برابر ســال 1998 
بود. افزايش قيمت نفت در شــرايطي رخ داد 

كه ميزان توليد ذخاير نفتي به پايين ترين حد 
خود رسيد. 

تقاضاي جهاني به شــدت رشد كرده و میزان 
ذخائــر اســتراتژیک در اياالت متحده ی آمريكا 
و کشورهای عضو ســازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي بــه پايين ترين حد خود در طی این 
سال ها تنزل يافت. تحوالت تاثيرگذار در بازار 
طي سال 2004 شــامل ناآرامي و اختالل در 
عرضه ی نفت در ونزوئال و نيجريه، پايين بودن 
ذخايــر نفــت در اياالت متحــده، توقف كامل 
صــادرات نفت عــراق به دلیل جنــگ در آن 
كشور، حمالت تروريستي و زمستان سخت در 

شمال و شرق آسيا است. 
اگرچه ميزان درآمد اوپك در طول این سال ها 
به طور قابل مالحظه ای افزايش داشــت ولي با 
توجه به تورم، درآمد سرانه ی كشورهاي عضو 
به مراتــب پايين تر از دهــه ی 1970 و اوايل 
دهه ی 1980 بود، زيرا رشــد سريع جمعيت 
در كشــورهاي عضو اوپك و بدهي ســنگين 
اين كشــورها )برخي به علت بحران 1980( از 
عوامل تاثيرگذار بر درآمد ســرانه ی كشورهاي 
اوپــك بــود.]33[ خالقیت اوپــک در تعیین 
ســازوکار محدوده ی قیمت های نفتی موجب 
تقویت و ثبات قیمت های نفت در ســال های 
اولیه ی این دهه شــد، اما ترکیبی از نیروهای 
بازار، گمانه زنی و عوامــل دیگر وضعیت را در 
ســال 2004 تغییر داد، قیمت ها و نوسانات را 
در یک وضعیت عرضه ی مناسب بازار افزایش 
داد. نفــت به عنوان یک کاالی ســرمایه ای به 
طــور فزاینده ای مورد اســتفاده قــرار گرفت. 
قیمت ها در اواســط سال 2008 قبل از بحران 

مالی جهانی و رکود اقتصادی، افزایش یافت. 
اوپک به عنوان بخشی از تالش های جهانی برای 
مقابله با بحران اقتصــادی در تامین عرضه ی 
نفــت، نقش برجســته ای ایفا کــرد. دومین و 
ســومین اجالس ســران اوپک در ســال های 
2000 و 2007 در کاراکاس و ریاض همســو 
با ســه موضوع ثبات بازارهای انرژی، توسعه ی 
پایدار و محیط زیســت برگزار شــده و راهبرد 
جامع بلندمدت در سال 2005 اتخاذ شد.]34[ 

شــکل گیری بازار آتی10 توسط ابزارهای مالی 
به دلیل تالش کشــورهای واردکننده ی نفت 
برای خارج کردن قــدرت کنترل قیمت نفت 
از دســت اوپک و سپردن آن به بازارهای مالی 
در این کشــورها، اوپک جدید تلقی می شود. 
ابزارهــای مالی به یک مذهــب جدید تبدیل 
شــده که یگانــه کشیشــان آن معامله گران 
بسیار جوان، میلیونرها و متخصصان بازار آتی 
هســتند. این بازار روز به روز مســتقل تر شده 
و ســلطه ی مدیران دنیــای تامین مالی بر آن 

بیشتر می شود. 
امروزه حرکت قیمت های نفت به جای آن که 
بــه پویایی های داخلی بــازار نفت مثل عرضه 
وتقاضا وابسته باشــد، به عملیات افقی تامین 
مالی )یعنی حرکت وجوه نقد از یک دارایی به 

دارایی دیگر( ارتباط دارد. 
طی دهه ی 1990 رشــد تولیــد نفت خام در 
دریای شــمال و نیز افزایــش تولید داخلی در 
ایاالت متحده، امکان تشــکیل بازارهای آتی را 
فراهم کرد. ســازوکار داخلــی بازارهای مالی، 
فضایی قدرتمنــد و گران برای معامالت ایجاد 
کــرده و جنبه های فیزیکی بازار را حذف کرد. 
اصول اساســی مدیریت شــرکت های نفتی و 
پاالیشی دگرگون شده و برنامه ریزی عملیاتی 
برای چرخــه ی تولید به عنصری ثانویه تبدیل 
شــده اســت. تحوالت پــس از بحــران مالی 
2009-2008 شــاهدی بر این مدعا اســت. 
دولت هــا، بانک ها را نجات دادند، بدون آن که 
تالشی برای ایجاد تغییری حداقلی در مقررات 

بازارهای مالی صرف کنند. 
البته این که، قــدرت نهادهای مالی و بانک ها 
بی حد و مرز است، حرف جدیدی نیست، بلکه 
نکته ی جدید ابعاد تازه ی این پدیده در سطح 
جهان اســت که می تواند در تعادل سیاســی 
و اجتماعی همــه ی مناطق جهــان و نیز در 
توسعه ی بخش های استراتژیک اقتصاد جهانی 

مداخله کند.]35[
در این دوره درآمدهاي اوپك به 240 ميليارد 
دالر )دو برابر سال 1998( رسید ولی به دلیل 
رشد سريع جمعيت و بدهي سنگين كشورهاي 
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عضو این سازمان از درآمد سرانه ی پايين تری 
برخوردار بــود. ميزان توليــد ذخاير نفتي به 

پايين ترين حد خود رسيد. 
تقاضاي جهاني به شــدت رشد كرده و میزان 
ذخائــر اســتراتژیک در اياالت متحده ی آمريكا 
و کشورهای عضو ســازمان توسعه و همكاري 
اقتصــادي بــه پايين ترين حد تنــزل يافت. 
شــکل گیری بازار آتی توســط ابزارهای مالی 
)اوپــک جدیــد(، جنبه های فیزیکــی بازار را 
حذف و قدرت کنترل قیمت نفت را از دســت 
اوپک خارج کــرد. با این وجود خالقیت اوپک 
در تعیین سازوکار محدوده ی قیمت های نفتی 

موجب تقویت و ثبات قیمت های نفت شد.

6- دهه ی دوم دوهــزار )1 202-2010( دوره ی 
همکاری ـ اوپک پالس11 

اقتصاد جهانی با خطر اصلی بازار جهانی انرژی 
)نفــت( نظیر عدم قطعیت هــای اقتصاد کالن 
جهانی12 و خطرات شــدید گسترده ی سیستم 
مالی بین المللی در اوائل دهه ی گذشته مواجه 
بود. تشــدید ناآرامی های اجتماعی در بسیاری 
از نقــاط جهان، در طول نیمه ی اول این دهه، 
عرضه و تقاضــا را تحت تاثیر قرار داد، هرچند 
بازار نسبتا متعادل بود، قیمت ها طی سال های 
2011 تا اواسط سال 2014 ثابت ماند. قبل از 
اینکــه ترکیبی از گمانه زنی و عرضه ی بیش از 
حد نفت، قیمت ها را در ســال 2014 کاهش 
دهد، تغییر در الگوهای تجاری با رشــد بیشتر 
تقاضا در کشــورهای آسیایی و کاهش عمومی 
آن در کشورهای سازمان همکاری و توسعه13 

ادامه یافت. 
تمرکــز جهانــی بر مســائل زیســت محیطی 

چندجانبه با انتظارات بــرای یک توافقنامه ی 
جدید تغییر آب وهوا به رهبری ســازمان ملل 
متحد شروع به تشــدید کرد. اوپک همچنان 
بــه دنبال ثبــات در بــازار بوده و خواســتار 
تقویت گفتگو و همکاری با مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان غیراوپک است. 
تلقــی دوران همــکاری به این دهــه، توافق 
24 کشــور تولیدکننده ی نفــت، اعضای اوپک 
)14 کشور( و غیراوپک )11 کشور( و گفتگو در 
چارچوب مجمع بین المللی انرژی14 می باشــد. 
اعضای اوپک و غیراوپــک در آخرین روزهای 
ماه نوامبر سال 2016 در کنفرانس 174  اوپک 
در وین به توافقات موسوم به موافقت نامه های 
وین دســت یافتند که به توافقنامه هایی به نام 
اوپک و اوپک پالس  معروف شد، به طوری که 
تمام کشــورهای تولیدکننده ی نفت موفق به 
بازگشت به ســودآوری و غلبه بر سختی های 
شــدید کاهــش شــدید قیمت نفت خــام در 
ســال 2015 شــدند.]36[ همکاری بر اساس 
انرژی و  ضرورت های اعمالی ســاختار بــازار 
همچنین عوامل مالی و سفته بازی انجام شده 
و آخرین توافق ادامــه ی همکاری در اجالس 

176 نیز موید این همکاری است. 
همچنین نشست های اخیر و تعامالت سازنده 
و موثر این ســازمان در بازار جهانی انرژی در 
تامین امنیت عرضه داللت بر این عملکرد دارد.

نتیجه گیری
بررســی تاریخچه، اهمیت نفت به عنوان یک 
ماده ی پیچیــده ی بین المللی، اوپک به عنوان 
یکــی از مهم ترین ســکانداران این محموله ی 
اســتراتژیک و جایگاه این ســازمان به عنوان 

بازیگر متعهــد به تامین امنیــت عرضه نفت 
در بــازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی اســت. 
مرور عملکرد اوپک، موید این اصل اســت که 
این سازمان بر اســاس ماموریت اساسی خود، 
هماهنگی سیاســت های نفتی و تعقیب منافع 
مشترک ســازمانی )فردی و جمعی( متضمن 
امنیت عرضه از یک سو و رصد تقاضای نفت خام 

از سوی دیگر است. 
ذکر ایــن نکته که انرژی )نفــت( یک کاالی 
پیچیده ی حیاتی بین المللی از بدو پیدایش در 
متن تحوالت بین المللی و جهانی بوده و بر این 

تحوالت تاثیرگذار بوده است. 
اوپك در جايگاه مالك اين ماده ی استراتژيك 
اســت. اگرچه این ســازمان در انسجام درونی 
فراز و فرودهایی داشته که ناشی از این واقعیت 
است که تضادهای موجود میان اعضای اوپک 
که به صورت خاص در قالب جناح های قیمت 
و ســهم بازار در دهــه ی دوم عمر اوپک نمود 
بیشتری یافت، زیرا از سویی نیازهای مالی این 
کشورها افزایش یافته و به دلیل وجود پدیده ی 
»اقتصاد تک محصولی« در این کشورها نفت و 
بهای آن اهمیت بیشتری یافته است، از سوی 
دیگر پیشــرفت های تکنولوژیک موجب شده 
اســت تا دســتیابی به منابع جدید انرژی و یا 
اســتحصال ارزان تر انرژی های اولیه به سرعت 

گسترش یابد. 
اگرچه بر اساس پیش بینی های صاحب نظران و 
نقش مهم و منحصر نفت در سبد انرژی جهانی 
به ویژه در بخش حمل ونقل تا سال 2035، این 
ماده همچنان اهمیت حیاتی داشــته و اوپک 

یک بازیگر مهم بازار جهانی انرژی خواهد بود.

پانویس هاپانویس ها
1. Declaratory Statement of Petroleum Policy in 
Member Countries
2. Petrodollar
3. Petrodollar sys tem 
4. OFID)OPEC Fund for International 
Development(
5. OAPEC)Organization of Arab Petroleum 

Exporting Countries( 
6. JMMC )Joint Minis terial Monitoring 
Committee( 
7. market share
8. The price of oil
9. UNFCC )United Nations Framework 
Convention on Climate Change(

10. Futures market
11. OPEC Plus
12. Global macroeconomic uncertainties
13. OECD)Organization for Economic 
Cooperation and Development(
14. IEF )International Energy Forum(

 منابع در )دبیرخانه( موجود است.


