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نشست 159 اوپك، بازي بدون بازنده

بهروز بيك عليزاده1   وزارت نفت

 مقدمه
ســازمان كشــورهاي صادر كننــده نفت 
اوپك (OPEC)، يك سازمان بين المللي نفتي 
است كه هدف اصلي آن هماهنگي و يكپارچه 
ســازي سياست هاي نفت كشــورهاي عضو و 
تعيين بهتريــن راه براي تاميــن منافع جمعي يا 
فــردي آنها، طراحي شــيوه هايي براي تضمين 
ثبات قيمــت نفت در بازار نفــت بين المللي به 
منظور از بين بردن نوسانات مضر و غير ضروري؛ 
عنايت و توجه ويژه به كشورهاي توليد كننده 
نفت و توجه خاص بــه ضرورت فراهم كردن 
درآمد ثابت براي كشورهاي توليد كننده نفت؛ 
تامين نفت كشورهاي مصرف كننده به صورت 
كارآمد، مقرون به صرفه و هميشــگي و بازده 
مناســب و منصفانه براي آنهايي كه در صنعت 
نفت ســرمايه گذاري مي باشــد. اوپك در دهه 
نخســت عمر خويش ســعي در تداوم بقا و در 
دهه دوم ســعي در تاثيرگذاري بر بازار نفت و 
اعاده حقوق كشــورهاي توليد كننده داشــت. 
اكنون اوپك با افزايش وحدت نظر اعضايش، 
توانسته است تاثيرات مثبتي در جهت جلوگيري 
از سقوط ناگهاني و نيز افزايش انفجاري قيمت 

نفت داشته باشد. 

 اجالس 159 و دو ديدگاه متفاوت
يكصــد پنجاه و نهميــن كنفرانس اوپك 
در تاريــخ هشــتم ژوئــن 2011 در ويــن - 

اتريــش برگــزار شــد.  اين نشســت يكي از 
بحــث انگيزترين اجالس هاى تاريخ اخير اين 
ســازمان بود؛ زيرا وزيران نفت اين ســازمان 
نتوانســتند درباره توليد اوپــك تصميم گيري 

كنند.
براي ارزيابي نتايج اين نشست بررسي دو 

ديدگاه اصلي مطرح در آن ضروري است: 
ديـدگاه اول: افزايــش توليــد مجموع 

اعضا به ميزان 1/5 ميليون بشكه در روز
ديدگاه دوم: تداوم سهميه هاي توليد فعلي

كشورهاي كويت، قطر، عربستان سعودي 
و امارات از افزايش 1/5 ميليون بشكه در روز 
توليــد اوپــك حمايت كرده و ايــن بحث را 
مطــرح مي نمودند كه تقاضا براي نفت اوپك 
توســط دبيرخانه اين سازمان در سه ماهه سوم 
و چهارم ســال 2011 به ترتيب در سطح 30/5 
و 30/9 ميليــون بشــكه در روز برآورد شــده 
اســت و اگر اوپك توليد خــود را براي بقيه 
ســال 2011 در ســطح 28/8 ميليون بشكه در 

روز ادامه دهد بازار با كمبود 2/1ميليون بشكه 
نفت در ســه ماهه سوم و 1/7 ميليون بشكه در 
روز در ســه ماهه چهارم رو به رو خواهد شد؛ 
بنابرايــن اوپك بايــد توليد خــود را افزايش 
دهد. عــالوه برآن اوپك مي بايســت كمبود 
توليد نفت ليبي را جبران كند. برآوردها نشان 
مي دهد كه ليبــي به دليــل ناآرامي هاي اخير 
ناچار شده اســت 1/6 ميليون بشــكه در روز 
از توليــد خود را كاهش دهــد. در عين حال 
اوپك مي بايســت تالش كند قيمت هاي نفت 
از افزايــش بيش از اندازه برخوردار نشــوند؛ 
زيرا اين افزايش باعث خواهد شد بهبود رشد 
اقتصاد جهانــي تحت تاثير قرار گيرد و به اين 
ترتيب تقاضا براي نفت نيز در بلند مدت دچار 
كاهش گردد. براين اساس اين گروه پيشنهاد 
كردنــد كه توليــد اوپك 1/5 ميليون بشــكه 
در روز افزايش يابد كــه در كنار توليد فعلي 
اين سازمان كه در ســطح 28/8 ميليون بشكه 
در روز قرار داشــت، باعث مي شــد كه توليد 

اوپك به 30/3 ميليون بشكه در روز برسد.
طرفــداران ديــدگاه دوم را كشــورهاي 
الجزايــر، آنگــوال، ايــران، عــراق، اكوادور 
و ونزوئــال تشــكيل مي دادند. اين گــروه بر 
ايــن باور بودنــد كه قيمت هاي نفت توســط 
بورس بــازان افزايــش يافته اســت و بنابراين 
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افزايش توليد نمي تواند باعث شود قيمت هاي 
نفت به ســطوح پايين تر منتقل گردد و به اين 
ترتيــب افزايــش توليد فقــط مي تواند حجم 
ذخيره ســازي ها را افزايــش دهــد. در عيــن 
حــال بازار نفت فقط به نفت خام هاي ســبك 
نيــاز دارد تا جايگزين نفت خــام ليبي گردد. 
افزايش تفاوت قيمت نفت خام هاي ســبك و 
سنگين شاخص خوبي است كه مي تواند نشان 
دهد بازار از كمبود نفت خام هاي سبك رنج 
مي برد. براين اســاس تفــاوت ميانگين قيمت 
نفت خام دبي و نفت خام برنت در تاريخ سوم 
ژوئن 2008 به 5/59 دالر در بشــكه رسيد در 
حالي كه در زمان مشــابه در ســال 2010 اين 
رقم در سطح 0/36 دالر در بشكه قرار داشت. 
اين گروه معتقد بودند ذخيره سازي هاي نفتي 
در كشورهاي OECD در ماه آوريل 2011 به 
ميزان 21 ميليون بشــكه بيشــتر از ميانگين پنج 
سال گذشته اســت و از لحاظ تعداد روزهاي 
كفاف مصرف آتي نيز به ميزان 2/5 روز بيشتر 
از متوسط پنج سال گذشته است. اين گروه از 
عدم اطمينان هايي كه در اقتصاد جهاني وجود 
داشت ابراز نگراني نموده و احتمال مي دادند 
اين عدم اطمينان ها تقاضا براي نفت را در بقيه 
سال 2011 و سال 2012 تحت تاثير قرار دهد. 
بحــران بدهي ها در منطقه يــورو، بيكاري در 
آمريكا و ساير كشــورها، احتمال بكارگيري 
سياســت هاي انقباضي پولــي در چين، هند و 
برزيل به دليل رشــد اقتصــادي بيش از اندازه 

اين كشــورها همگــي در زمــره عوامل عدم 
اطمينانــي قرار داشــتند كه طرفــداران تداوم 

توليد اوپك را نگران ساخته بود. 

 تصميمات اوپـك در اجالس 159 و واكنش 
عربستان

به هرحال اوپك بعد از برگزاري اجالس 
خــود اعالم كــرد در اين اجــالس به تصميم 
رســمي درباره توافق توليد دست پيدا نكرده 
است. اما اين سازمان همچنان به تعهد ديرپاي 
خود براي نظم و ثبات بخشيدن به بازار جهاني 

نفت متعهد است. 
بعــد از پايــان ايــن اجــالس، وزير نفت 
عربســتان ســعودي اعالم كرد:" اين نشســت 
يكــي از بدترين اجالســي بوده كــه تا كنون 
اوپــك داشــته اســت. چهار كشــور شــامل 
امارات، كويت، و قطر (و خود عربســتان) در 
اين اجالس پيشــنهاد كردند كه اوپك عالوه 
بر توليد فعلي خود كه در ســطح 28/8 ميليون 
بشــكه در روز قرار دارد 1/5 ميليون بشكه در 
روز به توليد خود اضافه كنند و آن را به 30/3 
ميليون بشــكه در روز برســانند. امــا برخي از 
اعضا كه با اين پيشنهاد مخالفت كردند بسيار 
يك دنده بودند و ما سه ساعت را براي متقاعد 
ســاختن آنها صرف كرديم. در شانزده سالي 
كه وزير نفت بوده ام چنين موضع لجوجانه اي 

نديده ام"[1].
اظهارات بي ســابقه وزير نفت عربستان 

تعجــب محافــل نفتــي را برانگيخــت. در 
عين حال آژانس هــاي خبري تاكيد كردند 
عربســتان سعودي تحت فشــارهاي سياسي 
قرار دارد تا با افزايش توليد به پايين آوردن 
قيمت هاي نفت كه از اوايل فوريه 2011 به 
ســطحي باالتر از 100 دالر در بشكه صعود 
كرده انــد، كمك كند. به عنوان مثال ”جان 
كمپ“ يكي از ســتون نويسان خبرگزاري 
رويترز نوشــت:“ احتماالً محاسبات سياسي 
در تفكرات عربســتان راه پيدا كرده است. 
عربســتان تحت فشــارهاي سياسي شديدي 
از سوي آمريكا و متحدان اروپايي اش قرار 
دارد تا عرضــه را افزايش دهــد و افزايش 
بيشتر قيمت ها را محدود كند. بهبود اقتصاد 
آمريكا در ماه مه تقريباً متوقف شده است و 
محبوبيت باراك اوباما در نظر ســنجي اخير 

به پايين ترين سطح خود رسيده است“[2].
در اولين نگاه به نظر مي رســد عربســتان و 
متحدانــش بازنده اين بــازي بوده اند؛ به همين 
دليل نيز زبان به شــكايت گشــوده اند. توجه به 
اين نكته ضروري است كه عربستان پيوسته ادعا 
كرده است كه توانسته ظرفيت توليد خود را به 
12/5 ميليون بشــكه در روز برســاند و مي تواند 
به ســادگي از ظرفيت مازاد خود استفاده كند. 
وزير نفت عربســتان در آخرين اظهارات خود 
در تاريــخ هيجدهم آوريــل 2011 در اجالس 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان آســيايي در 
كويت گفته اســت: ” ظرفيت توليد عربســتان 
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در ســطح 12/5 ميليون بشكه در روز قرار دارد 
و ظرفيت مازاد عربســتان نيز بــا توجه به توليد 
فعلي در ســطح 3/5 ميليون بشــكه در روز قرار 

دارد“[3].
اما به هر حال در سال هاي اخير ترديدهاي 
بســياري درباره توان توليد عربستان ابراز شده 
اســت. برخي از كارشناسان نفتي معتقدند كه 
بخش باالدســتي نفت عربســتان به مشكالت 
فراواني دچار مي باشــد و اين كشور به سختي 
مي تواند توليد خود را در ســطحي باالتر از 9 

ميليون بشكه در روز حفظ كند[4]. 
حال اگر فرض شــود وجود مشــكالت 
توليد نفت در بخش باالدســتي نفت عربستان 
حقيقت داشــته باشــد، بهتريــن راه براي اين 
كه عربســتان خود را از فشــارهاي سياســي 
براي افزايش توليد رهايي بخشــد اين اســت 
كــه عرصــه بــازي را در اجــالس اوپك به 
گــروه مقابل واگذار كند و بــه طور همزمان 
از افزايــش توليــد حمايــت كند. عــالوه بر 
مشكالت توليد، نيازهاي مالي نيز عربستان را 
وادار ساخته است كه به قيمت هاي باالتر نفت 
تمايل داشــته باشد. قبل از آنكه ناآرامي ها در 
منطقه شمال آفريقا و خاورميانه گسترش يابد 
عربســتان اعالم كرده بود كــه قيمت هاي 70 
الي 80 دالر در بشــكه قيمت هاي عادالنه اي 
براي نفت اســت؛ اما با گســترش اين بحران 
به مناطق ياد شده پادشــاه عربستان بودجه اي 
معادل 130 ميليارد دالر جهت هزينه در امور 
اجتماعي، كمك هاي مالي به مردم عربســتان 
و برنامه هاي ايجاد شــغل به تصويب رســاند 
تا از گســترش مــوج ناآرامي ها به عربســتان 
جلوگيري كند. هرچند قرار نيست تمامي اين 
بودجه در ســال جاري هزينه شود اما بودجه 
ســال جاري را تحت فشــار قرار خواهد داد؛ 
زيرا قرار اســت مبلغ 40 الي 45 ميليارد دالر 
اضافه بر بودجه قبلــي هزينه گردد. تخمين ها 
نشــان مي دهد قيمت 80 دالر در بشــكه قادر 
خواهد بــود بودجه عربســتان را براي ســال 
2011 باالنــس نمايد و هــر 10 دالر افزايش 

قيمت هــاي نفت نيز مي تواند براي عربســتان 
24 ميليارد دالر درآمد جديد به همراه داشته 

باشد[5]. 
بنابرايــن اگــر قيمت هاي نفــت خام در 
سطح 100 دالر در بشكه قرار بگيرند عربستان 
مي توانــد درآمد اضافــه اي در  در حدود 50 
ميليارد دالر به دســت آورد و به راحتي اولين 
مرحلــه برنامه رفاه اجتماعي خــود را به اجرا 
درآورد. در غير اين صورت عربســتان ناچار 
خواهد بود با كسري بودجه روبه رو گردد و يا 

از ذخاير مالي خود برداشت كند[6].
عربستان اين نكته را نيز فاش ساخته است 
كــه قصد دارد هر ســال مخارج خــود را 20 
درصد افزايش دهــد. يعني جهت تراز بودجه 
عربســتان، بايد قيمــت نفت بــراي نفت خام 
وســت تگزاس اينترمديت در سه تا پنج سال 
آينده در سطح 100 دالر در بشكه قرار گرفته 
و در بلند مدت به 150 دالر در بشــكه برسد. 
بنابرايــن تصميــم اوپك براي عــدم افزايش 
توليد نفت خــام، از قيمت ها محافظت خواهد 
كرد تا به كمتر از سطحي كه براي تراز بودجه 
عربستان در ميان مدت تا بلند مدت الزم است، 
كاهش نيابد. در عين حال همان گونه كه پيش 
از اين بيان شــد قيمت هــاي باالتر نفت نقش 
اساسي در تضمين ثبات اجتماعي عربستان كه 
همواره در معرض ناآرامي هاي اجتماعي قرار 
دارد، ايفا مي كند. در چنين شرايطي عربستان 
مجبور اســت آمريكا و متحدان اروپايي خود 
را متقاعد سازد كه به طور يكجانبه توليد نفت 
خود را افزايش خواهد داد تا فشارهاي سياسي 
را كه بــراي افزايش توليد احســاس مي كند، 
خنثــي ســازد. به هميــن دليل نيــز وزير نفت 
عربستان ســعودي بعد از برگزاري اجالس و 
انتشــار نتايج آن اعالم كرد: "مــا مي دانيم در 
ســه ماهه سوم و سه ماهه چهارم، بازار به نفت 
اضافــي نياز خواهد داشــت. مــا ظرفيت الزم 
بــراي افزايش توليد را داريــم و توليد اضافي 
را نيــز ارائــه خواهيم داد و عدم دسترســي به 
توافــق در ايــن اجــالس باعث نخواهد شــد 

كــه بازار با كمبود نفت مواجه شــود. ما مايل 
هســتيم و مي توانيــم آنچه بازار نيــاز دارد را 
ارائــه دهيم". اما اصلي ترين مخاطب ســخنان 
وزير نفت عربســتان يعني آژانــس بين المللي 
انــرژي، توانايــي عربســتان براي بــه تنهايي 
برعهده گرفتن افزايش عرضه را با ترديد تلقي 
كرد. به همين دليل بعد از انتشار سخنان وزير 
نفت عربستان، مدير اجرايي آژانس بين المللي 
انــرژي آقاي نوبو تاناكا كه در يك كنفرانس 
نفتي در امريكا ســخن مي گفــت اعالم كرد: 
"اگر عربستان نتواند كمبودها را جبران كند ما 
مجبور خواهيم شد از ذخاير استراتژيك خود 

برداشت كنيم"[7]. 
دانســتن اين نكته بســيار جالب است كه 
آژانس بين المللي بــه آنچه گفته بود نيز عمل 
كرد. در بيست وهشتم ماه ژوئيه 2011 آژانس 
بين المللــي انــرژي اعالم كرد كه 28 كشــور 
عضو اين سازمان توافق كرده اند كه در پاسخ 
بــه قطع عرضه نفت ليبي 60 ميليون بشــكه از 
ذخاير اســتراتژيك اين ســازمان در ماه ژوئيه 

برداشت شود[9].
هرچنــد آژانس بين المللــي انرژي تاكيد 
كــرد با اين تصميم قصد دارد افزايش محتمل 
توليد برخي از كشورهاي عمده نفت را تكميل 
كند و به اين وسيله كمك كند تا هنگامي كه 
عرضه كافي نفــت اضافي به بازار هاي جهاني 
برسد، كمبود نفت جبران گردد؛ اما اين اقدام 
پرســش هاي بســياري را مطرح ساخت؛ مانند 
اينكه ظرفيت مازاد عربســتان چقدر است؟ و 
عربســتان با چه ســرعتي مي تواند اين ظرفيت 
اضافي را به بازار بيــاورد؟ و چه مقدار از اين 
ظرفيت اضافي را نفت خام هاي سبك تشكيل 
مي دهد؟ البته بيان اين نكته ضروري است كه 
عربستان در مارس 2011 اعالم كرد نفت خام 
سبكي را كه از لحاظ كيفيت مشابه نفت خام 
ليبي اســت تركيب كرده تا كمبود نفت خام 
ليبــي را جبران كرده باشــد؛ اما پااليشــگران 
اشــتياق اندكي به خريد اين نفت خام از خود 

نشان داده اند[10]. 
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يعني عربستان پيش از برگزاري اجالس نيز 
براي جبران كمبود نفت عربستان تالش كرده بود 

اما موفقيتي در اين جهت به دست نياورده بود. 

 جمع بندي و نتايج اجالس 159 اوپك 
اين وضعيت نشــان مي دهد كه يكصد و 
پنجــاه و نهمين اجالس اوپك ايــن امتياز را 
براي عربســتان همراه داشــت كه اين كشور 
از وارد شــدن بــه آزمون عملي براي پاســخ 
دادن بــه پرســش هاي فوق خــالص گرديد. 
زيرا همانطــور كه در ادامه بحث خواهد آمد 
تنها كشــوري كه براســاس ادعــاي خودش 
مي توانست و مي بايست بخش عمده افزايش 
توليد اوپك را برعهده بگيرد عربســتان بود. 
بــه ايــن ترتيب تصميــم اوپك به عربســتان 
كمك كرد كه همچنان ادعاي نقش رهبري 
دنيــاي نفت را ادامــه دهد؛ نقشــي كه براي 

اين كشور اهميت اســتراتژيكي را در صحنه 
سياســت بين المللي بــه همراه آورده اســت. 
بنابراين مالحظه مي شــود كه نه عربســتان و 
نــه هيچكدام از اعضاي اوپــك در اين بازي 

بازنده نشدند(جدول1). 
همانطــور كــه در جــدول 1 مشــاهده 
مي گــردد، كاهش توليد به نفع هيچكدام از 
اعضاي اوپك نبود؛ زيرا در هنگام برگزاري 
اجالس قيمت هاي نفت براي سبد اوپك در 
ســطح 111/93 دالر در بشــكه قرار داشت. 
در واقــع قيمت ها به انــدازه كافي باال بود و 
كشــورهاي عضــو اوپك را تشــويق كرده 
بود كــه با تمام ظرفيت خود بــه توليد نفت 
بپردازند و به اين ترتيب از قيمت هاي باالي 
نفــت حداكثر اســتفاده را نمــوده و درآمد 

خود را به حداكثر برسانند (جدول 2). 
حتي بــراي عربســتان و برخــي ديگر از 

اعضاي اوپك كه ظرفيت مازاد اندكي داشتند 
عاقالنــه نبود كه توليد خود را كاهش دهند و 
خود را از درآمد نفتي كه به آن احتياج داشتند 
محروم سازند. بنابراين در فرض كاهش توليد 
تمام كشــورهاي عضــو اوپك بازنــده تلقي 
مي شــدند. در فرض افزايش توليد نيز تمامي 
اعضا بازنده محســوب مي شــدند زيرا از يك 
ســو برخــي از اعضاي اوپك بــه دليل فقدان 
ظرفيت مازاد نمي توانســتند در برنامه افزايش 
توليــد مشــاركت كنند و موافقت بــا افزايش 
توليد باعث مي شــد كه سهم بالقوه بازار خود 
را به ديگــر اعضا واگذار كننــد و تنها تعداد 
اندكي مانند عربستان و برخي از اعضاي ديگر 
بــا ظرفيت اندك مازاد خود مي توانســتند در 
برنامه افزايش توليد شــركت كنند كه آن هم 
با توجه به مباحثي كه مطرح شــد چالش هاي 
فني و مالي بســياري را براي عربستان به همراه 
داشــت. بنابراين تنها در صورت تداوم توليد 
تمام اعضا برنده محســوب مي شــدند و نتيجه 
اجــالس اوپك نيز با تمــام تضادهايي كه در 
مذاكرات اعضا مشاهده گرديد تداوم توليد را 
منعكس ســاخت. دبير كل اوپك در مصاحبه 
مطبوعاتي خود نيز مفهوم عدم تصميم اوپك 
درباره توليد را همان تداوم توليد دانست[11].
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