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اوپک در ســال 2۰2۰ در حالی به 6۰ سالگی 
تاسیس خود رسید که با چالش های داخلی و 

بیرونی متعددی روبرو بود. 
شــیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای نفت 
موجب شــد این سازمان ادامه ی روند کاهش 
تولید نفت با مشارکت کشــورهای غیر عضو 
اوپک را ادامــه دهد. همچنیــن اختالف در 
میــان اعضای اوپــک و تهدیدهای جهانی در 
پی تمایل به سوخت های پاک تر روبرو بود. در 
ادامه به تاریخچه ی تاســیس اوپک و جایگاه 

آن خواهیم پرداخت.
در سپتامبر 196۰، نمايندگان دولت هاي پنج 
كشــور موســس اوپك )OPEC( يعني ايران، 
عراق، كويت، عربســتان ســعودي و ونزوئال از 
تاريخ 1۰ تا 14 ســپتامبر 196۰ در كنفرانس 
بغداد شركت كردند. در كنفرانس مورد اشاره، 
اوپك به عنوان يك ســازمان بين الدول و دائم 

تاسيس شد.
پنج كشــور در آن زمــان، 6۷درصد از ذخاير 
نفــت و 36درصد بازار نفت جهان را در اختيار 

داشتند. 

اساسنامه ي سازمان در اجالس ژانويه ی 1961 
كنفرانس اوپك در كاراكاس به تصويب رسيد 
و تاســيس آن طي قطعنامه ي 6363، سازمان 
ملل متحد در 6 نوامبر 1962 به ثبت رســيد. 
پنج كشور گفته شده اعضاي موسس سازمان 
را تشكيل مي دادند و با گذشت زمان 8 كشور 
ديگر به اعضاي موســس اوپك اضافه شــدند 
و تعداد اعضاي ســازمان اوپك به 13 كشــور 

رسيد.]1[
قطــر )1961(، عضویت خــود را در ژانویه ی 
2۰19 فســخ کرد. اندونزی )1962(، عضویت 
خــود را در ژانویه ی 2۰۰9 بــه حالت تعلیق 
درآورد، در ژانویه ی ســال 2۰16 مجددا فعال 
شد اما تصمیم گرفت در نوامبر 2۰16 مجددا 
آن را به حالــت تعلیق درآورد. لیبی )1962(، 
امــارات متحــده ی عربــی )196۷(، الجزایر 
)1969(، نیجریــه )19۷1(، اکوادور )19۷3(، 
عضویــت خود را در دســامبر 1992 به حالت 
تعلیق درآورد، در اکتبــر 2۰۰۷ مجددا آن را 
فعال کرد اما تصمیم گرفت عضویت خود را به 
طور موثــر در اول ژانویه ی 2۰2۰ پس بگیرد. 

آنگــوال )2۰۰۷(، گابن )19۷5(، عضویت خود 
را در ژانویه ی 1995 لغــو کرد اما در ژوئیه ی 
2۰16 دوباره به عضویــت آن درآمد. گینه ی 
اســتوایی )2۰1۷( و کنگو )2۰18(. اوپک در 
پنج سال اول حضور خود در ژنو سوئیس دفتر 
مرکزی خود را در اختیار داشــت که در تاریخ 
اول ســپتامبر 1965 به ویــن، اتریش منتقل 

شد.]2[
امروزه به همه ثابت شــده كــه اوپك در بازار 
جهاني نفت داراي نقش كليدي است و مي توان 
آن را "مديريت بازار" شــناخت و در شــرايط 
كنونــي OPEC نقش ســازنده اي در مديريت 
بــازار ايفا مي كند و مي توانــد ثبات الزم را در 
بازار نفت به وجود آورد. هدف از تشــكيل اين 
ســازمان چيزي جز ايجاد يك اجماع با هدف 
كنترل قدرت و زياده خواهی هاي شــركت هاي 
بزرگ نفتي كه بر ذخايــر مالكان نفت چنگ 

زده بودند، نبود. 
اوپك اركان مختلفي دارد كه در رأس آن رئيس 
ســازمان قرار دارد. دبيرخانه و دبيركل زير نظر 
هيات عامل انجام وظيفه مي كند. دبيركل، رئيس 
دبيرخانه است و در حالي كه هيات عامل 2 تا 3 
بار در ســال تشكيل جلسه مي دهد اين دبيركل 
اســت كه مصوبات را از هيــات عامل مي گيرد 
ولي باالترين ركن اوپك "كنفرانس وزرا" اســت 
كــه در حقيقت مصوبات مهم هيات عامل را هم 
تاييد مي كند. عالي ترين مرجع كه كنفرانس وزير 
)نشســت وزيران( را اداره مي كند رئيس اوپك 
اســت كه عالوه بــر اداره ی اجالس هاي عادي، 
تشكيل اجالس هاي فوق العاده نيز توسط رئيس 
اجالس انجام مي شود. اوپك هر ساله ممكن است 
جلساتي با سازمان هاي بين المللي داشته باشد. 
به عنوان مثال نشســت هاي ســاليانه ی اوپك و 

اتحاديه ی اروپا يكي از مهم ترين آنها است. 

نگاهی به 60 سالگی اوپک در سال 2020، از شیوع کرونا تا کاهش تولید نفت

)OICO( محسن حائری نژاد، رئیس تحقیق و توسعه و مدیریت دانش شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

 1     اولین کنفرانس اوپک، 14-10 ســپتامبر 1960، بغداد، عراق
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 2     هفتمیــن کنفرانس اوپک، 28-23 نوامبر 1964، جاکارتا، اندونزی

 3     تصویــری از مقرر اوپک در وین

دبیرخانــه ی اوپــک ارگان اجرایی ســازمان 
کشورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( است که 
در وین واقع شــده و مطابق مفاد اساسنامه ی 
اوپــک به عنوان ســتاد مرکزی ســازمان نیز 

فعالیت می کند که مســئول اجــرای کلیه ی 
مصوبــات مصــوب کنفرانس اســت و کلیه ی 
تصمیمات گرفته شــده توســط شورای حکام 
را اجرا می کند. همچنیــن تحقیقاتی را انجام 

می دهد کــه یافته های آن ورودی های کلیدی 
در تصمیم گیری اســت. دبیرخانه متشــکل از 
دبیرکل، مدیر ارشد اجرایی سازمان و همچنین 
فعالیت های ســازمان  برای  کارکنان موردنیاز 
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 4     تصویر چارت ســازمانی کشورهای صادرکننده ی نفت اوپک  

اســت. این دفتر همچنین از دفتــر دبیرکل، 
دفتر حقوقی، بخش تحقیقات و بخش خدمات 
پشتیبانی تشکیل شده اســت. بخش تحقیق 
شامل بخش های خدمات داده، مطالعات نفت 

و مطالعات انرژی است. 
بخش خدمات پشــتیبانی شــامل بخش های 
روابط عمومی و اطالعــات، امور مالی و منابع 
انسانی و اداری و خدمات IT است. دبیرخانه در 
ابتدا در ســال 1961 در ژنو، سوئیس تاسیس 
شــد. در آوریل 1965، هشــتمین کنفرانس 
اوپک )فوق العــاده( موافقت نامــه ی میزبان با 
دولت اتریش را تصویب کرد که مقر ســازمان 
را در تاریخ یکم ســپتامبر 1965 به شهر وین 
منتقل کند. دبیرکل نماینده ی قانونی سازمان 
و مدیر دبیرخانه است. وی در این سمت، امور 
سازمان را طبق دستورالعمل های هيات عامل 

اداره می کند. 
کنفرانس وزیران دبیرکل را برای مدت سه سال 
منصوب می کند که ممکن اســت یک بار برای 
همان دوره تمدید شود. این انتصاب با معرفی 
کشورهای عضو انجام می شود. هم اکنون محمد 

سانوســی بارکیندو دبیرکل اوپک است که از 
سال 2۰16 عهده دار این سمت می باشد. 

رياســت اجالس، جايگاهي است كه هماهنگي 
بيــن اعضا را انجام مي دهد و در شــرايطي كه 
اوپــك قصد اتخــاذ تصميمات مهــم دارد اين 
رئيس اجالس اســت كه در اجماع اعضا نسبت 
به تصميمات مختلف نقش بزرگ تري را خواهد 
داشــت. وزیران نفت این ســازمان هر سال در 
دو نشســت عادی گرد هم می آیند تا با بررسی 
تحوالت بازار جهانی نفت سیاست های تولیدی 

خود را تعیین کنند. 
اعضای اوپک همچنیــن در مواقع اضطراری به 
صالحدید کشــورهای عضو، نشست فوق العاده 

برگزار می کنند.
ايــران كه از بنيانگــذاران و حاميان ســازمان 
اوپك است، ســعي دارد منافع ملي خود را در 
بازار جهاني نفــت از طريق حضور فعال در اين 
سازمان محقق كند، هر چند در سال های اخیر 
تحریم هــای یک جانبه ی آمریــکا مانع از نقش 
تاثیرگذار ایران در بازارهای جهانی نفت شــده 
اســت. اولين دبيركل اوپك از ســال 1961 تا 

1964 از ايران بود. تاكنون سه بار كنفرانس هاي 
ـ يك بار در سال 1961 )كنفرانس سوم(،  اوپك 
بار دوم در سال 19۷1 و كنفرانس بيست ودوم 
و بار ســوم در مارس 2۰۰5 )كنفرانس يك صد 
و ســي و پنج(ـ در ايران برگزار شــده اســت. 
همچنين ايران تاكنون 9 دوره رياست كنفرانس 
اوپك را عهده دار بوده اســت. بیژن زنگنه وزیر 
سابق نفت باســابقه ترین وزیر عضو اوپک است 
که در بیش از 5۰ نشســت اوپک حضور داشته 

است.]2[
تصميمــات، سياســت هاي اوپــك طــي 6۰ 
ســال فعاليــت آن همواره در جهــت تعامل با 
مصرف كننــدگان بوده اســت. اوپــك در اين 
سال ها با تنظيم نفت توليد رسمي خود همواره 
تعادل ســاز قيمت هاي جهاني نفت بوده است. 
جلوگيري از وقوع شــوك هاي نفتي، شكستن 
قدرت انحصاري شركت هاي بزرگ نفتي در بازار 
و صنعت جهاني نفت و نيز كنترل منابع نفتي و 
دستيابي به سطوح معقولي از درآمدهاي مورد 
انتظار اعضاي اوپك بخشي از آثار مثبت تشكيل 

اين سازمان نفتي است.
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 6   قیمت سبد نفتی اوپک در یک سال اخیر  )اویل پرایس(]6[ 5     گزارشــات ماهانه ی دبیرخانه ی اوپک

 7     کاهش تولید نفت اوپک در پی شیوع کرونا در سال 2020 به کمترین میزان از سال 1991 )بلومبرگ( ]3[

 8     روند رو به رشــد تولید نفت شــیل آمریکا از ســال 2011 تا 2020 و کاهش آن در ســال 2020 بعد از سال ها در پی شیوع ویروس کرونا )اداره ی اطالعات 

انرژی آمریکا(]3و5[
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امروزه، گرچه قيمت نفت بر اساس سازوكارهاي 
بازار و بــا توجه به حجم معامالت در بازارهاي 
كاغذي و فيزيكي تعيين مي شــود اما همواره 
سياست ها و تصميمات اوپك بر رفتار قيمت در 
بازار جهاني نفت موثر است و مي توان اين طور 
بيان كرد كه اوپك در مديريت بازار تمام تالش 
خــود را مبني بر احقاق حــق توليدكنندگان، 
مصرف كنندگان و ســرمايه گذاراني كه منافع 
خــود را در خطر مي بينند بــه كار مي بندد و 
اوپك سعي كرده اســت تا در جهت نياز بازار 

عرضه ی نفت داشته باشد. 
دســتيابي بــه درآمدهــاي پايــدار، تاميــن 
امنيــت عرضــه و مهم تــر از آن امنيت تقاضا 
از پارامترهايی اســت كه اوپك بر اســاس آنها 

برنامه ريزي مي كند. 
 OPEC از دستاوردهاي اوپك، با توجه به اينكه
مجموعــه اي از صادركننده هاي نفت در ســه 
قاره ی مختلف جهان است می توان به این مورد 
اشاره کرد که توانسته با تامين منافع اقتصادي 
آنها را بــه يكديگر پيونــد زده و درك متقابل 
بين اعضا را افزايــش دهد و در برخي موارد به 
گسترش روابط دو جانبه بين اعضا كمك كند. 
مطابق اساســنامه ی اوپک، ماموریت ســازمان 
کشورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( هماهنگی 
و اتحاد سیاســت های نفتی کشورهای عضو آن 

و اطمینان از تثبیــت بازارهای نفت به منظور 
تامین امنیت کارآمــد، اقتصادی و منظم نفت 
بــرای مصرف کننــدگان، درآمــد ثابــت برای 
تولیدکنندگان و بازگشــت عادالنه ی ســرمایه 

برای سرمایه گذاران در صنعت نفت است. 
اوپك طــي دوران خــود با فرازونشــيب هاي 
متعــددي روبــرو بوده اســت ولي امــروزه در 
جهان به عنوان يكي از موفق ترين سازمان هاي 
بين المللي كشــورهاي در حال توسعه شناخته 

مي شود. 
در طی سال های اخیر، اوپک با کاهش تقاضای 
نفت و مخصوصا در سال 2۰2۰ و با شیوع کرونا 
و به دنبال آن کاهــش قیمت نفت مواجه بوده 
است. توافق با کشــورهای اوپک پالس در چند 
سال اخیر یکی از راه حل های اوپک برای حفظ 

قیمت نفت و تعادل بازار نفت بوده است.  
از طرفی انقالب شیل نفت در آمریکا و همچنین 
گســترش انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر 
انقالب  به شــمار می رود.  اوپک  برای  تهدیدی 
آمریــکا   Hydraulic fracturing و  نفت شــیل 
باعث شــد حجم باالی نفــت و گاز طبیعی در 
این کشــور تولید شود و آمریکا در اواخر سال 
2۰18 به خودکفایی در تولید نفت رســیده و 
برای نخســتین بار در ۷۰ سال گذشته، میزان 

صادرات آن از واردات فراتر رفت. 

آمریکا در ســال 2۰19 برای نخســتین بار از 
سال 19۷3 به صادرکننده ی بزرگ نفت تبدیل 
شــد. هر چند با کاهش قیمــت نفت، صنعت 
شیل نفت آمریکا دچار نگرانی صرفه ی اقتصادی 
ایــن صنعت به وجود آمده شــد و تولید آن را 

تحت تاثیر قرار داد.]5[

نتیجه گیری
اکثــر مطالعات اقتصادی موافق این هســتند 
که بدون اوپک، قیمــت نفت پایین تر خواهد 
بود، حتی اگــر منابع جدید تامین و عرضه ی 
نفــت از آن زمــان تاکنون بــه پایین آمدن 
قیمت ها منجر شــده باشد. تاریخ 6۰ ساله ی 
این سازمان نشــان می دهد اوپک می تواند بر 
تمامــی چالش ها غلبه کند و نقش خود را در 
تعــادل بازار نفت بین عرضه و تقاضا به خوبی 

انجام دهد. 
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در 6۰ سالگی 
این ســازمان اشــاره کرد اوپک شــصتمین 
سالگرد تاسیس خود را امروز جشن می گیرد 
و در نظــر دارد تا نقــش ثبات بخش در بازار 
نفت جهــان را برای حداقل 6۰ ســال دیگر 

حفظ کند.
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