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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
 17-36 ، صفحات1389 دی و آذر، 10  و9های  شماره

 
  بازار نفت بر آینده های سال طی اوپک سازمان جایگاه بررسی و تحلیل

   
  1مهری شکاری 

جود  مویروهای نی کنونتی وضع با مطالعهرسی ساختار آینده سازمان اوپکاین مطالعه به بر
اعضای  یفعل توان تحلیل و تجزیه و سازمان عملکرد بر نیروها این دینابر تاثیر و سازمان این در
 شرایط و توان توجه بهبا  در این پژوهش .پردازد می یاسی و سیاقتصاد از جهات مختلف آن

  با تحلیلآیندههای   سالتولیدات اوپک در تولید اعضا و اهمیت افزایش وابستگی به
 در سه جریان تقویت،  اوپک موقعیت سازمانفعلی این سازمان به بررسی  و جایگاهها سیاست

 وآینده اوپک بیان سه حالت را برای  و شرایط تحقق هر پردازد میانحالل و ادامه روند 
 افزایش و تولیدات غیر اوپک کاهش به دلیل بزودیرسدکه   به این نتیجه میدرنهایت

  همچنینوسطح تولیدات   گسترش های برنامه بایست می سازمان این ،اوپک تولیدات به وابستگی 
های  بایست قدرت تأثیرگذاری سیاست  میهای باالتر اعضا از قیمتمندی بیشتر   بهرهبرای

  . با شدت بیشتری اعمال گرددهای آینده  سال طیبر بازار نفت سازمان اوپک
  

نیت، قیمت نفت، ذخایر، تولید، ظرفیت اوپک، عوامل درونی، بازار نفت، ام :کلیدی های واژه
 . مازاد، سازمان، ذخایر استراتژیک، عرضه، تقاضا

  
  مقدمه. 1

 پس تاسیس اوپک به ویژه آغازاز .  به ابتکار ونزوئال تشکیل شد1960 سپتامبر 14 در 2سازمان اوپک
ح بودکه آیا  برای کارشناسان نفتی مطرموضوعاین همواره  1974از افزایش قیمت نفت خام در سال 

  ؟در اختیار داردهای حاصل از تغییرات قیمت نفت را   بحرانبرای هدایتاوپک ابزارهای مناسبی 
) انقالب اسالمی  پیروزی( 1979 از پس های درسال ویژه هب اخیر دهه دو طی اوپک عملکردسازمان

یک  مانند میان اعضارغم اختالفات درونی و عدم توافق کامل سیاسی  که این سازمان بهدهد نشان می

                                                           
 mehri -12-mj@gmail.com mehrishekari@yahoo.com &                      . علوم اقتصادیکارشناس ارشد.1

1.OPEC Organization Petrolum Exporting Countries 
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18  10 و 9های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

 کشورهای جهان سوم و غیرمتعهد بوده درهای مشابه   سیاسی از موفقترین سازمان-سازمان اقتصادی
 .است

 یکشورها سازمان سرنوشت و تحوالت از عتریوس انداز چشم یک به یابیدست رایب مطالعه این در
 مختلف یها شی و گرا موجود در اوپکیروهای نی کنونتیوضع  ابتدا،)اوپک(صادرکننده نفت 
 و ردیگ می قرار یابی مورد ارزیاسی و سی از لحاظ اقتصاداین سازمان ی توان فعلزیآن در سازمان و ن

 سازمان به نی و روند تحول ای مختلف از چگونگیرهایمتغ شرح تغییرات و تاثیرات با س،سپ
  . از آینده این سازمان خواهیم پراخت یریگ جهینت

آن  1ی دشمنان اصلبه عنوان و دادنددر دهه گذشته در معرض خطر قرار اوپک را  که یسائلم
 :اند عبارتند از  شدهمحسوب

 دی شامل مباحث اکتشاف، استخراج و تولی نفتاتی در عملی تکنولوژشرفتیپ .1

 جوییصرفه و یور  بهرهشیشامل مباحث افزاسوخت  ی تکنولوژشرفتیپ .2

 نفت یالملل نی بیدر بازارها )یستیالیسوس ( با اقتصاد متمرکزی کشورهایها تی فعالگسترش .3
 ینفتعمده به عنوان صادرکننده 

 یالملل نیدربازار ب متیق صلیا کننده نییتع عنوان به اوپکریغ ینفت دکنندهی تولیکشورهاورود .4
 نفت

  ی نفتهای  سوختی به جاگریدهای  انرژی شدن نیجانش .5
  دربایست می که است اوپک اربررفت گذار ثیرأت عوامل ترین عمده ازجمله موارد ینا

 پژوهش و برای فوق عوامل بابررسی مطالعه این در .قرارگیرد توجه مورد سازمان ینا های سیاستگذاری
سرنوشت  گذار بر ثیرأ مختلف تو عواملتاثیر جریانات ،  سازمان اوپکندهی در خصوص آنگریشیپ

 .دهیم می  قرار لی و تحلهیمورد تجزرا مدت و بلندمدت  انیمدت، م در کوتاه سازمان

 و الزامات و امکانات کند تغییربایست  می  سازمان لی تشکی مبانای که آموضوع نی اینیب شیپ
 دیپدعهده بگیرد  به زی را نی کنونفی وظایاجرا  کهینی سازمان نولی تشکی برای متفاوتای و دیجد

از  بماند، ی خود باقی فعلتی در وضعای و بدای گسترش تواند ی میکنون سازمانیا آمده است و 
   .سازمان در آینده استاین گذار برای بررسی جایگاه  جریانات تاثیر

ن اعضای اوپک را مورد بحث قرار بی علل عدم تجانس ساختاری ،بخش اول این مطالعهدر 
  متغیرهاآثار اینهای خارجی و درونی و شرح و تفسیر   متغیرآثار بخش دوم با بررسی دهیم و در می

                                                           
  .ده استبندی تنها جهات اقتصادی و تکنولوژیک مطرح ش در این تقسیم. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             2 / 20

http://ejip.ir/article-1-219-fa.html


....تحلیل و بررسی جایگاه سازمان اوپک   
 
19

گیری   به نتیجهنهایت، ویم نگاهی بر ساختار آینده اوپک بر بازار نفت دار،بخش سومدر .پردازیم می
  .پردازیم میو ارائه پیشنهادات 

  

 1 عضوی کشورهایساختارهای  عدم تجانس ویژگی .2
این سازمان  انحالل ای انسجام و موجب فعال در اوپک که یروهای مختلف و نیها شیجمله گرااز
 نسبت به تی جمعی سازمان دارانی ای از اعضابرخی.  خط عمده را عنوان کرددو بایست ند میشو می
 ،درمقابل. رندیگ یگروه قرارم نی در اری و الجزای اندونزه،یجریه نک هستندی محدودی و منابع نفتادیز

 ،ی سعودعربستانکه دارند یا مالحظه  قابلی و منابع نفتندتی جمعکم  وجود دارندکهزی نییکشورها
   .)1381درخشان، (در این گروه قرار داد  توان یم و قطر را یعرب  امارات متحدهت،یکو

 کنند ی را دنبال می مختلفی اهداف نفتمتفاوت، یانی مسائل بندلیل کشورها به نی است ایهیبد
 منابع لی تقلایگروه نخست واقف است که پس از اتمام و .  در نظر دارندی رازی متمایها یو استراتژ
 ی کنونطی در شراو سازمان مرکب از صادرکنندگان نفت داشته باشد یک در ی نقشتواند یخود نم

 عنوان سازمان اوپک را به ، گروهنی ا.بفروشد متی قنی نفت محدود خود را به باالترستیبا ی مزین
 یها  به افق،مگروه دو .ددان می ی در بازار جهانعرضه باالتر و تداوم بخش یها متی قکننده نییتع

 کند یپوش چشما  فردشتری منافع بنی تأمبرای را دارد که از منافع امروز یی توانانی و انگرد یدورتر م
 .دی را در بازار تحمل نماییها  کشمکشبروزو 

 یازهای نسو  یک ازرای شده است زانی ازگذشته نماشی بری دهه اخی طها دگاهی افتراق در دنیا
 موجب کی تکنولوژیها شرفتی پ،گری دسویاز  است و افتهی شیده افزا صادرکننی کشورهایمال
 شیسرعت افزا  بههی اولیها یتر انرژ  استحصال ارزانایو ی  انرژدی به منابع جدیابی تا دستشود می
شود دچار سنگ   نفت به سرنوشت زغالنزدیک ندهیدر آنفت  که ی نگراننی بروز ادر نتیجه،. ابدی

، شود ی حذف متیایحو  کی استراتژی فهرست کاالهاز عنصر مهم انیتنها ا و نه است ریناپذ اجتناب
 با. به صرفه نخواهد بودیز که استخراج آن نابدی ی ملی تقلبه قدری ی کنونمی عظریارزش ذخابلکه 

با  (ی با موانع متعددی مقطع زماننی اوپک در ای اعضابین ی هماهنگجادی ا، شدهادیتوجه به موارد 
 .مواجه است) ی فعلدی و تولری عمر ذخاتوجه به

 برابر ند چدی تولیی که توانایی کشورها،)کایمانند آمر (ی عمده صنعتی کشورهادی تولکاهشبا
 کشورهایی که نکهی به اه و با توجکنند می اقدام شتری بدیبه تول) و اغلب عضو اوپک هستند (را دارند

                                                           
  بحران نفتی آینده، فریدون برکشلی. 1
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20  10 و 9های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

و  کی که مکز- نروژ و تونس خواهند بودک،یکز هستند مشتری بدی قادر به تولندهیدهه آ دو طی
 آنان الزم تی ظرفشی افزای برایادی زنهی خود را ندارند و صرف هزی فعلدی تولشی افزاتیظرفنروژ 
 عضو اوپک خواهد ی به عهده کشورهارن آینده در بازار تا قدی جدی تقاضانی تأم،نی بنابرا–است 
 .بود

اند   متمرکز توانستهیزیر  با برنامهیکشورهابین   دری غربی صنعتیکشورهاکه رسد ی نظر مبه
 سازمان به دست آورند و نی در اییها گاهی اوپک پای اعضابین وابسته ای دوست ی کشورهاقیاز طر
 اعضا بین شکاف هسعتوکه  است یهیبد.  بگذارندی جار آن بیها تی بر روند فعالزینرا  یراتیتأث
  .بازار نفت کاهش دهدرا در اداره و نقش سازمان  کندرا کم  آن یها استی سیری نفوذپذدتوان یم
  

   ی و درونیخارج ثرؤم یرهایتغم. 3
صادرکننده نفت ی  سازمان کشورهاندهی آی براری زهای حالتاز یکی مدت  انی مدگاهی د یکدر

 : استینیب شیقابل پ) اوپک(

مان در صحنه  سازنی موضع اتی و تقودی جدی کشورهاتی عضو، اعضابین شتری بوحدت -
 یالملل نیب

 یک  سازمان در حدفی ازکشورها و تضعبرخیخروج اعضا،  در بین شتری تضاد ببروز -
 ریصادرکنندگان غ و نفت خواهان یوکشورها عضو یکشورها بین ها تماس برخی برقرارکننده سازمان
  اوپک

 تمامخی یا برها  از این سازمانهر یک  که یا  سازمان به چند سازمان مختلف منطقههیتجز -
 کنند ی مبیوپک را تعقااهداف 

 : عنوان کردشرحاین  به توان ی را مندهی مؤثر در تحول سازمان اوپک در آیرهای متغترین مهم

 یاسی سعوامل .1

 )عرضه و تقاضا (ی اقتصادعوامل .2

  صدور نفتتیامن .3

 ی نفت در بازار جهانیها متی تحول قروند .4

 )زیخ نفت مناطق در آن تحوالت و یمذهب و کیدئولوژیا اعتقادات ازجمله( یفرهنگ لعوام .5

  نفت و گازژهی به وی انرژدی کشف منابع جدیچگونگ .6

 کی تحوالت تکنولوژگیچگون .7

  با اوپکی همکاری اوپک و چگونگری غی کشورهادی تولتحوالت .8
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  تغییرات در ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو اوپک .9
  

   عوامل سیاسی.3-1
 ندهی حال و آ، درگذشتهیشده نفتف  کشری ذخانیشتریاسبات انجام شده ببراساس برآوردها و مح

های   سالطینیا د سطح ذخایر اثبات شده ، موضوع)1( جدول . قرار داردانهیدر منطقه خاورم
ستون آخر این . دهد اوپک و اعضای خاورمیانه آن نشان میسازمان  برای به وضوحرا ) 2001-200(

 ،و برای کل اوپک کند میدرصد اعالم  9/59 را معادل 2008ال  سهم خاورمیانه در س،جدول
 مناطق دنیا از دیگرکه در مقایسه با سهم کند  را اعالم می 2008درصد از کل ذخایر دنیا در سال  76

 مناطق دنیا دارد که دیگرباالترین میزان برخوردار است و در عین حال اختالف بسیار زیادی نیز با 
  .ادعا استاین  کیدی برای پذیرشأت

  
  )2000 -2001(های  سطح ذخایر اثبات شده کل دنیا طی سال. 1جدول 

  

  درصد سهم
    2000  2001  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008  2008درسال 

 هکل خاورمیان  9/692  7/698  6/730  3/746  2/750 5/754 3/756 755 1/754 9/59

 کل جهان  5/1104  1133  1180  3/1206  3/1211 3/1220 6/1240 1261 1258 100

1/7 9/88 3/90 5/89 8/81 9/81  6/84  4/88  6/91  3/93  
کشورهای 

یافته  توسعه
 صنعتی

 اوپک  851  7/860  3/897  4/917  3/923 9/930 940 1/957 8/955 76

 غیراوپک  1658  1/165  3/160  1/163  8/162 1/163 8/172 7/174 4/174 9/13

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 ری تحت تأثربازیاز د باالترین سطح ذخایر  نفت دنیا داشتنبه دلیل  انهیمنطقه خاورم ، روایناز 
 متی عرضه و قد،یر مسائل تولب می تحوالت به طور مستقنی اثر ا،بنابراین. ه قرار داشتیاسیتحوالت س

 .ثیرگذار بوده استأار تیبس ینفت در بازار جهان

صورت   نفت بهمتی قشی افزا و1اعراب ی نفتمی و تحر)1973 (لی از جنگ اعراب و اسرائپس
آغاز با . دهد ی متعادل را نشان می نفت روندیها متیق ،)1974-1978( یها  در فاصله سالیجهش

و با جهش شد  نفت آغاز متی قی، روند صعود1979  آن در سالیروزی و پرانی در ایانقالب اسالم

                                                           
 نسبت به تعدادی از کشورهای (OAPEC) این تحریم ابتدا از جانب کشورهای عضو سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت .1

  . میلیون بشکه کاهش یافت4 تا 3غربی از جمله ایاالت متحده امریکا برقرار شد که عرضه نفت در بازارهای جهانی حدود 
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22  10 و 9های  مجله اقتصادی سال دهم شماره

 ی کشورهادی خرقدرت کاهش و دالر یش نرخ برابر از رشد تورم، کاهشتریمراتب بسطحی به در 
بدون احتساب عوامل  (یاسی عمده عوامل سری از تأثیکه حاک جهان سوم را موجب شده است

 .است نفت متیبر ق) یاقتصاد

مانند رشد  (ی عوامل اقتصادری تحت تأثمتی تحوالت قریمس، 1979 پس از یها سال در
 نفت به یها متیجهت کاهش ق در آثاریقرار داشت و )  در جهان ی رشد مصرف انرژ،یاقتصاد

  . گذاشته استیبر جاریجی  و تدیصورت پلکان
 به این  استیاسی معلول عوامل سزی ن1986 در سالها متی نفت و سقوط قمتی قتحوالت
 شده از جهان خارج لیتحمبه صورت ی دتیاختالفات عقسیاسی و  بار تشنج نی اصورت که

 شده است نمایان ی درونیاسیده و به صورت عوامل سکر تیرون اوپک سرا به دمی مستقصورت به
دست آوردن سهم مناسب   در قالب بهناگهان نفت متی مهم قدهی پدنی اری تحت تأثلی دلنیو به هم

ثیر جریانات أ نیز بیشتر تحت ت1999ها در سال  سقوط شدید قیمت .سقوط کرداز بازار نفت 
 درصد سهمیه تولیدی اعضا را 10 ، آسیا بود که اوپک در این دورهاقتصادی از جمله بحران مالی

 میلیون بشکه در 2/4 ش بکارگیری سیاست کاه اوپک با این کاهش مجدداًدر پی. افزایش داد
زمینه ، 2001 سپتامبر 11های دوقلو در  حمله به برج .ها جلوگیری کرد  از سقوط  قیمت،تولیدات

 که این کاهش در پس جریانات سیاسی بازار بود و فراهم ساخترا ها و نزول آنها  کاهش قیمت
 این کشور، روند فتبا هدف کنترل ذخایر ن2003 سالبا حمله امریکا به عراق در مجدد ،سپس

بازار نفت نقش عوامل پیش، های  بررسی علل بروز شوکدر. های نفت آغاز شد صعودی قیمت
در برابر برخی ثیر عوامل سیاسی أتکه  ای گونه اد بهتوان به وضوح تشخیص د سیاسی و اقتصادی را می

 نکته قابل اما،. دارندبیشتری  عوامل اقتصادی نقش ، و در برخی دیگراستها بیشتر  از این شوک
های   بیشتری را نسبت به شوکهای  نوسان،های ناشی از جریانات سیاسی  است که شوکاینتوجه 
  . ندا بازار ایجاد کردهبر ثیر عوامل اقتصادی أ شده تحت تایجاد

 خی از تاری در مقاطعیاسیس مانورهای برخی انجام ی سازمان برایها یی توانابا توجه به اینکه
به این  و دارد نفت در دست ی که از بازار جهانبسیاری است عمدتاً به واسطه سهم این سازمان اتیح

  بنابراین،افتهی شی افزاریاخ یها  سالیطاعضا نیز  نبی یاسیها و مناقشات س  کشمکشدلیل که
 یها تی فعالتواند ی میادامه روند فعل بنابراین،. دهد ی قرار مدی مورد تهدزی را نکنترل سازمان ییتوانا

 عضو با یروابط کشورها جهت، این به .های آینده به میزان زیادی کاهش دهد سال در سازمان را
 میحکمنجر به ت تواند ی مزی آنان نیا فع منطقه مناتیو تقو) ییایدر مناطق مختلف جغراف (گریکدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             6 / 20

http://ejip.ir/article-1-219-fa.html


....تحلیل و بررسی جایگاه سازمان اوپک   
 
23

 ندهی در آ و سازمان شوددرون به گری دیرود کشورهاه و بشیراعضا و گ انبی موجود یوندهایپ
 اوپک لی تشکی سازمان در آنچه در ابتدانیاحیثیت و اهمیت  موضع و باال بردن تیباعث تقو

 که یا هی اولی مبانتی تقو ومان شود آن سازی اعضاانی میوندهای پمی موجب تحکتوانست یم
 سازمان اوپک شیدای که شرح داده شد، پ گونه همان. ه است شدلیسازمان بر اساس آن تشک

 این زی نگرید ی بود که بعدها اعضااین سازماندهنده لی تشکی کشورهای اقتصادیها زهیبراساس انگ
  .ندرفتی را پذیمبان

 

  یعوامل اقتصاد. 3-2
کنندگان دیمرکب از تول »لکارت«عنوان   بهیکه زمان ک سازمان اوپی اقتصاددگاهید از اضرحدرحال 
 تبدیل شدهکننده   و مصرفدکنندهی تولی از کشورهایا  به مجموعهکرد ی عمل میالملل نیدر بازار ب

 آنان را در بازار چارچوب عملکرد و ی قدرت اقتصادقتیحق  دراعضااست و باال رفتن مصرف 
 برخی تحول و نیا.  داده استشی افزای منبع انرژنی آنان را به استفاده از ایازمندی نکرد میمحدود 
کنندگان  کنندگان به بازار تحت کنترل مصرفدی بازار تحت کنترل تول تا موجب شدگریعوامل د

 حفظ برایکنندگان   مصرفیها تیکننده فعال که حافظ منافع و هماهنگی صنعتی کشورهاژهیو به
   .دکن تغییر هستند، 1یازار انرژسلطه بر ب
 محدودکننده در بازار و ی تحت فشارهاتواند یسازمان اوپک م،  شدهادیوجه به موارد تبا 
بروز چنین عواملی قدرت به طور قطع،  . از آن خارج شونداعضا برخی شود و فی تضعگریعوامل د

بین روابط و ن اعضا و مدیریت یب و از این رو هماهنگی و تبانی می کنداقتصادی سازمان را محدود 
  .های اوپک خواهد بود نها از سوی اوپک از جمله ابزار توفیق سیاستگذاریآ
 

  آن بر بازار نفتآثارهای مازاد تولید و  ظرفیت .3-3
 یری بکارگزی و نییجو  صرفهیها استی سدلیل به 1979  آن در سالانی در جردوم و از شوک پیش
 یها ی انرژیرخب از یریگ هرهن ب شدی نفت و اقتصادی باالمتی قدلیلبه (شونده  نی جانشیها یانرژ
  وافتیدر بازار نفت کاهش عرضه  قدرت جذب جی به تدریو کاهش رشد مصرف انرژ) گرید

 یبند هی سهمی به برقرارها متی کنترل قبرای زیسازمان اوپک ن.  خود را کاهش دادنددیکشورها تول
کمتر از درصد  30-40 عضو اوپک از یکشورها، 1986  در سالکه  ای نهگو   اعضا اقدام کرد بهیبرا
 دکن می  عملیی نهادکنندهیعنوان تول هب زی نیسعود  عربستان.اند هکرد  یبردار  خود بهرهیدی تولتیظرف

                                                           
  .گیردانجام می (International Energy Agency) المللی انرژیها از طریق آژانس بینعموماً این هماهنگی. 1
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 می تنظی نفت در سطح فعلیها متی بازار و در جهت حفظ قتی خود را براساس وضعدی تولو
. ساخت فراهم اعضا برای را تولید مازاد ظرفیت ایجاد زمینه ،سیاست این بکارگیری .کند می
در  های کوتاه مدت بازار نفت م تعادلبرای رفع عدرین ابزار ت های مازاد تولید از جمله عمده تظرفی

شدید  کاهشنیز اخیر های درسال ها قیمت افزایش دالیل ترین عمده از ویکی است اختیار اوپک
 قیمت  با ادامه رشد تقاضا،ای اخیره سالدر  رود میو انتظار اعالم شده است ید های مازاد تول ظرفیت

 کننده ایجاد عامل ،های مازاد تولید  ظرفیت.باشد بینی پیش دالر برای هر بشکه نفت نیز قابل 200
به دلیل را ها  افزایش قیمتزمینه های اخیر   سالمانندامنیت روانی بازار نفت است که فقدان آن 

 نفت از بازار عرضه های ناگهانی  کمبودعرضه در برابر تقاضا برای مقابله با خروجایش نگرانی ازافز
 .)1387شکاری،  (نماید ایجاد می

 رهی به عنوان ذخشان راماه مصرف چهار بهکی غرب و ژاپن نزدی صنعتی کشورها،گری دسویاز
سطح ذخایر . کنند می ینگهدار ییای و درینی زمری نفت دارند که در مخازن مختلف زکیاستراتژ

های مازاد تولید   نگهداری ظرفیتگیری اعضای اوپک برای ی بر تصمیمبسیارثیر أاستراتژیک ت
 کنترل عرضه در برابر رشد  ابزار،د و ذخایر استراتژیکهای مازاد تولی  متغیر ظرفیتهر دو. دارد
های اعضای اوپک درتعیین سطح  تبررسی سیاس. باشند میها   برای جلوگیری از افزایش قیمتتقاضا
تواند موضوع   میSPR(1(تعیین ذخایر  آژانس انرژی برای های های مازاد تولید و سیاست ظرفیت

های  های مازاد تولید برای بازار نفت به دلیل نااطمینانی  وجود ظرفیت،اما. قرارگیردمطالعات بعدی 
 قرار داردهای ناگهانی عرضه  برابر خروج  برای کنترل بازار دریرایج در آن ضروری است و ابزار

ها از کمبود عرضه در آینده  که فقدان آن منجر به از میان رفتن تعادل روانی بازار و گسترش نگرانی
  .شود می

  

 ی نفت در بازار جهانیها متی روند تحول ق.3-4
وشت سازمان اوپک  مؤثر در سرنیرهای از متغیکی عنوان  نفت بهمتی ق،ندهی در آشود ی مینیبشیپ

از ثر أمت کاالها در بازار تنها ی برخ مانندی اقتصادجهت از اال کنی امتی که قه این دلیل بشودمطرح 
  در تحوالت وزی نی و روانیاسی مانند عوامل سیگری بلکه عوامل دش نیستیعرضه و تقاضا

  بروزدلیلها که به   نوسان نی از ارخی است بیهی بد2. مؤثر استاری آن بسیها متی قیها نوسان

                                                           
1. Strategic Petroleum Rexerve  

المللی تا یک دالر در هر  های نفت در بازار بین ، از قیمت1986در سال   تغییر احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی.1
  .بشکه است

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 20

http://ejip.ir/article-1-219-fa.html


....تحلیل و بررسی جایگاه سازمان اوپک   
 
25

 دی منطقه پدای کشور و  یک دریاسی سی تحوالتای احتمال وقوع حوادث و ای در بازار نفت و دیترد
 ی جابر ی مستمرآثار بازار یگذار متی قی اصلیها مزی در مکانتواند ی گذرا است و نمدیآ یم

 به ها متی دالر اختالف در قها ونیلی منکهیها عالوه برا ساننو  نی اانی اما به هرحال در جر،اردگذ
 بر روند زی نیمدت انی مآثارگاه شود ی مری دالالن سرازژهیکنندگان به و  و مصرفدکنندگانی تولبیج
 نی ا نفتیالملل نی لحاظ همواره در بازار بنیبه هم . عرضه و تقاضا داردیها ینیب شی و پها متیق

و در سازمان اوپک مطرح بوده است که کدام  نفت دکنندهی تولی از کشورهاییها  گروهنیموضوع ب
  گرفت؟ شی مناسب درپمتی قنیی تعی براستیبا ی مارری زیها  از روشیک

 متناسب و متی قعرضه و با کنترل شتعهده عرضه و تقاضا در بازار گذا را بر متی قنییعت .1
   .کرد در بازار برقرار دینما کسب می اوپک ی اعضایمطلوب را که حداکثر منافع را برا

  شدهگریکدیکنترل  موجب عاملدو نیکردتا ا نییتعزی را نمتیدربازار، ق عرضه برکنترل عالوه .2
  . شودتی نفت تثبیالملل نی بازار بدر متیقو 

بستگی  بازار نی در اگری ددکنندگانیتولحضور ها به عدم   زمی مکاننی از ایک از هر گیری بهره
 کسب ی برادانند ی اوپک نمماتی از تصمیروی به پموظف دیگری خود را دکنندگانی تولرای زدارد،
 موضوعی متی قد عرضه و حدوزانی محاسبه م،نیبنابرا.  کنندمختلبازار را توانند  می شتریمنافع ب

 نفت متی قنیی به تعمرتبه نیسازمان اوپک چند.  متعدد استیرهای و وابسته به متغدهیچی پاریبس
 دی تولمازاد تی عدم ظرفزی روزافزون بازار و نیا توجه به تقاضاب 1970 دهه اقدام نمودکه البته در

 حفظ منافع اعضا و دلیل  به1979ی شوک نفت هرچندکه . وجود نداشتدی تولیهمه سنیی به تعیازین
به این  . شدمنجر اوپک دی تولی برای اعضا و درنظرگرفتن سقفنبی هی سهمنیی به تعمتی قتیتثب

ثیر بسزایی در تعیین أت  روند آنبینی پیش اما،بسیار پیچیده است  تعیین  قیمت موضوعی جهت،
سیر تولید نزولی با توجه به اینکه .  داردرا های آینده بازار نفت کنترل عدم تعادلو برای آینده عرضه 
رود که افزایش  های تولیدی غیر اوپک آغاز شده و با توجه به رشد تقاضا در آینده انتظار می حوزه

 1973  مانند شوک نفتی و از این رو بروز شرایطی قطعی باشد ه تولیدات اوپک در آیندهوابستگی ب
  . نیستانتظارگذاری نفت دور از   تولیدات بازار و نظام قیمت افزایش قدرت اوپک برو انتظار

  
 

 ها  و روند تغییرات قیمتم عرضه و تقاضازمکانی .3-5
 و نگیرد قرار مورد توجهر بازار نفت  دیوامل روانعکه  توجه به موضوعات مطرح شده، در صورتیبا

 ها متیاز ثبات ق ی بلندمدتدگاهی به دتوان ی عرضه و تقاضا و روند آن توجه شود میتنها به چگونگ
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این در . افت ی  نفت دستیالملل نی سازمان در بازار بنی نقش اشی افزازی اوپک و نتی وضعتیتثبو 
 ک،ی استراتژریذخا کاربرد مانند( گرید عوامل و تقاضا و عرضه از اعم موجود یها مزیمکان اگرچه بازار

دکه اوپک بتواند ن عمل کنای گونه به)  از ثبات بازارنانی و اطمی بازار نفت از جهت روانشرایط
 ی نفت خام را از سطح کنونیها متیق 1979 گذشته خود در بازار سالتدریجی سهم ضمن اعاده 

 مهم یم اقتصادهر ایک سازمان را به نی اوپک ایها یی دهد، تواناشی افزایمطابق با نرخ تورم جهان
 نفوذ شی کنترل بازار و افزای سازمان قدرت الزم براشرایط نیدر ا. کند تبدیل می یالملل نیدر بازار ب
دست  بهرا اعضا ع اف جهت کسب حداکثر منشتری بتی و فعالدیجدعضوگیری  لحاظ خود از یاقتصاد

 .آورد یم

 است که سازمان این دارند تردید در مورد آن ینظران امور انرژ  اغلب صاحبموضوعی که

3 کمتر از ینفت را به سطح قیمتکه  1986 سال  مانندگری دی بحران نفتیکاوپک بتواند با 
1 

ادی و سیاسی که اقتص عوامل رایز ،دی خود را حفظ نماییا، مقابله کند و انسجام و کاره بودرساند
 ،گری دسویاز . بالقوه وجود داردبه صورت  زینشد در حال حاضر  نفت یها متی ققوطموجب س

 نیکه نفت خام ا  خطوط لوله نفتآسیب پذیری عالوه بر فارس  جی بحران در خلشیچنانچه با افزا
با خطر  دکنندگانی تولنفس  به  اعتمادزی و ندی تولتی قابلندهی، در آسازد ی متقلمنطقه را به خارج من

حالت دو در هر . ابدی شی افزاینیب شی پرقابلی غزانی به مها متی و ممکن است قشود جدی مواجه می
 سازمان که نیدر ا وجودم یها یبند  در اوپک و جناحیاسیستخاصم  ی عمومشرایطو با توجه به 

 و یلسردروحیه دذاشته است،  گشی به نماها  نوساننی مؤثر با اه خود را در مقابلییا کارتاًعمد
سازمان این  و آمد خواهد به وجود اعضا در بین اوپک ندهی نسبت به عملکرد و آیسرخوردگ

 . خواهد ماندی باق برای آیندهیتر ب مناسطیدر انتظار شرا یفاتی و تشررفعالی غصورت به

سازمان جزیه ت انحالل و منجر به نفت که یها متی قی برای بحرانتی بروز وضعرابطه بادر 
 یکشورها یوابستگ تولیدکنندگان، منافع براختالف عالوه کردکه یادآوری بایست می شود می اوپک

 ژهی به وکشورهای مختلف واکنش ،نیبنابرا. متفاوت است گریکدی با  نیزیمختلف به نفت واردات
 ییه از کشورها آن دستیاستثنا  به (باشند مینفت درجهان عمده  که واردکنندگان ی صنعتیکشورها

 نفت متفاوت یها متی قدی تحوالت شدرابطه با در ) دارندی کافنسبتاًهیدروکربوری که منابع 
 .خواهد بود

 منافع را نیشتریب ابد،ی شی و براساس منطق بازار افزایجی تدرصورت به ها متی قکه درصورتی
 ها متی قیرس ت بازار و عضو با استفاده از ثبای و کشورهادرپی خواهد داشت اوپک ی اعضایبرا
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 یبیشتر ارزش مجمع نی ای و براندی سازمان اوپک اقدام نماقی خود از طری منافع آتنینسبت به تأم
 بین یری درگمانند(ی  اقتصادری از عوامل غی ناششک بی که ها متی قدی شدشی افزا،اما. شوندقائل 

) یعربستان سعود مانند زیخ عمده نفت یدرکشورها وسیع یاسیس تحوالت و فارس جیخل یکشورها
  . داردشی را در پی شود و تبعات نامطلوب مختلفی تلقها متی روند سالم تحول قیک تواند یاست نم

 نفت شتری دارند به عرضه بیشتری بلی مایازهای عضو که نی از کشورهااین شرایط، برخیدر 
 از ی نگرانبه دلیل زی نفت نانداری و خردهند ی سوق مشتری بعاباشدر جهت  بازار را پردازند و می
 جوهر دلیل  بهی تحولری سنی است که اواضح. ندیافزا ی خود میدهایخربر  ها متی قعی سرشیافزا
 اوپک و عدم ی اعضاانی مشتری بر عدم تفاهم ب،تی و در نهاابدی تداوم تواند ی نماش یاقتصادریغ

 اول و یها وک در شها متی قشی افزااگرچه. بر جای خواهد ماند سازمان نی ای براشتربی ییکارا
 تواند ی تحول نمنی ای کنونطی ساخت، اما در شرامگرل را نسبت به عملکرد سازمان داعضا یدوم نفت
 مقابله با صعود یبرا ی صنعتیکشورها زیرا، اعضا سودمند باشدیمدت برا انی و مدمدتدر بلن
 مانند ییها مزیبه مکان وارد سازد شاناقتصاده ب ی جبرانرقابلی غیها انی زتواند ی که مها متی قیناگهان
   .دنافتی دست های پیشرفته برای افزایش کارایی  تکنولوژییابی بهدست

 عمده نفت گانکنند که عرضه) مانند انگلستان( غرب ی صنعتی از کشورهایرخ، بعالوه بر این
 نفت را با درآمد حاصل از یاه متی در قها نوسان نی از ای ناشی اقتصادهای آسیب توانند ی نمهستند

 هایی ی مذکور با ناهماهنگی کشورهای بافت اقتصادنهایتنفت جبران کنند و در افزوده  یبها
 یها متی که قیطی در شراو1986 در سال ها متی سقوط قانی در جراین دلیلبه . دمواجه خواهد ش
 ری عضو اوپک و سایا هر بشکه نفت قرار داشت، کشورهیدالر برا 10 کمتر از ینفت در سطح

 نفت در ی بهاشی افزای برایعی وسیها تالش غیرصنعتی،  وی دارنده نفت اعم از صنعتیکشورها
  . انجام دادند1سطحی خاص

جنگ "بروز یک ، استسازمان اوپک  از سوی ی تالش نیازمند نفتیها متیآنچه در تحول ق
از ی رخب یها استی که سداشت  اذعاندی بانهی زمنیدر ا. است )1986 مانند سال ("ها متیق

 نفت ارزان و فروش انبوه دفاع یکه از تئور) یعربستان سعود مانند (عمده زیخ  نفتیکشورها
 با تالش زی و ندر پی دارد غرب ی صنعتی از کشورهایاری بسیکه براهایی  زیان واسطه به ایندنم یم

  فعل ویک انیدارد که در جر وجود زی امکان ننی اما ا، اوپک تحت کنترل درآمده استیاعضا

                                                           
تاکنون . است صنعتی و صادرکننده کشورهای همه پذیرش مورد است درآمده اجرا به اکنون که بشکه هر برای دالر هجده قیمت. 1

  ).20رجوع شود به پانوشت شماره (توجیه واضحی از چگونگی دستیابی تا این سطح مذکور برای پایه قیمت نفت ارائه نشده است 
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را مطلوب  یها متیق ابنفت   ازیور  بهرهندهیآکه  کی تحول عمده تکنولوژ یکای و یاسیانفعال س
 را ی اقدامنی چنی اضطرارطیکشور در شرایک  ری فوی مالیازهای نای قرار دهد و دیمورد ترد

 شود و ری از تقاضا به بازار سرازشی بیزانی نفت به مد،ی تولمازاد تیبا استفاده از ظرف  کهدی نمابجایا
 ،این رویه به گری عمده ددکنندگانی تولوستنی با پاین شرایط،در . شود ها متیقمنجر به سقوط 

 و مذکور تنزل خواهد کرد ی آن در کشورهادی تولنهیهزچارچوب  نازل در ی به سطحها متیق
  1.خواهد شد منحل ی و اختالفات درونیی عدم کارالیسازمان اوپک به دل

  

 کی تحوالت تکنولوژشرفتی پیچگونگ .3-6
نفت خام در  درصد 30 نفت خام حداکثر تا ی فعلیها متی قو ی کنونیحال حاضر با تکنولوژدر

 مانده یحداکثر باق استخراج یبرا ییها  تالش گذشته دهه در .شود یم استخراج ینفت منابع  از2یهاول جای
 ییایمی مواد شای را با بخار آب نی زمریخام ز  نفتمانده یا بتوان باق انجام شد تنی زمرینفت خام در ز
 .ستیرقابت ن نفت قابل ی کنونیها متی آن با قدی تولنهی که هز3استخراج کرد

 استخراج ژهیو به( نفت استخراج و کشف  یبرا تری شرفتهیپ یتکنولوژ به یانرژ عیصنا  هک یدرصورت
 انهی خاورمی درکشورهایدی هر واحد از نفت تولدی تولنهی هزبد،ایدست ) یشده فعل از منابع شناخت

 ی کشورهاژهیو  مختلف بهیکشورهاوجود  نیا با. خواهد بوددیگر  از مناطق یدیتول از نفتمترکنیز
 شناختهبه استخراج از منابع نسبت  خود ی انرژتی امننی و تأمی حفظ مصالح ملدلیل غرب به یصنعت

 یاسی و سی اقتصادی صورت با استفاده از ابزارهانیام خواهند کرد و در ا اقدشانی در کشورهاشده 
 یشرایط نیکه در چنکنند می یری جلوگی از نفوذ سازمان اوپک در بازار انرژ4 دارنداریکه در اخت

 ی بهره برداری موقع و به نحو مطلوببه خود و امکانات بازار یها یی از تواناتواند نمی سازمان نیا
  .کند

 یو از سوکند  می فراهم وسیعی سو امکانات استخراج را به نحوه یک از نوین یلوژتکنو
 دی نفت پدژهیو  بهی مصرف انرژییجو  صرفهرابطه با در یا رمنتظرهی و غشرفتهی پیها کی تکن،گرید

  .آورد می

                                                           
، سازمان 1995 درصد تا سال 2 افتخاری انستیتو نفت فرانسه، با توجه به رشد تقاضا به میزان بینی پیردسپری رئیس  براساس پیش.1

تواند تحت کنترل این سازمان درآید، اما نظم نسبی ها نیز نمی اوپک تا ده سال دیگر قادر نیست تا به بازار نفت مسلط شود و قیمت
 .ر خواهد شدتوسط صادرکنندگان نفت حوزه خلیج فارس در بازار برقرا

2. Oil in Place 
3. Enhenced Oil Recovery (E.O.R) 

  .المللی انرژی، وسایل ارتباط جمعی تخصص نفتی و فشار متحدان خود که در اوپک عضویت دارندمانند آژانس بین. 4
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 ه خود را از دست دادیی نها  هدفوپک سازمان ا، صورت با سقوط تقاضا در بازار نفتنیدر ا
 بدون  با کاالی، بزرگترین ذخایر نفت دنیااین سازمان با داشتنبه دلیل کاهش تقاضای نفت و 

 انتظاراوپک دور از  نابودیو تجزیه  ،شود و در این شرایط مشتری یا با مشتری اندک مواجه می
 به سطحهای دیگر  برداری از انرژی های آینده که بهره اندازی برای سال چنین چشم و نخواهد بود

های جدید بتوانند جایگزین نفت شوند قابل انتظار است و در شرایط  انرژیچنین تجاری برسد و هم
  . استدور از انتظارفعلی بازار چنین چشم اندازی 

  

  با اوپکی همکاریاوپک و چگونگری غی کشورهادیتحوالت تول .3-7

3 ودشو ی منینفت تأمبه وسیله  جهان ی مصرفیز انرژ درصد ا50  بهنزدیککه  یحالدر
 ریذخا 2

 بلندمدت از جهت ی استراتژدلیل عدم کشورها به نی اوپک قرار دارد، ایشناخته شده در کشورها
 ی انفعالیها استی سی و اجرادی در مقابل تولمتیکردن قحداکثر و دی و تولمتی قانی توازن مجادیا
 یعنوان عامل اقتصاد  بلکه بهیاسی سلحاظ نه تنها ازکهدهند می اوپک ری غیکشورها  فرصت را بهنیا

 لیآغاز و در اوا 1970 نقش از اواخر دهه نی ایفای شوند و ای و صادراتیدی تولیها تیوارد فعال
 کننده نیی و تعانکارناپذیر تی واقعیک عنوان کشورها به نیا که ای گونه  به،دیبه حداکثرخود رس 80دهه 

 .اند ن اوپک قرارگرفتهسازمادر مقابل در بازار 

 به درآمد نفت بر خالف یاتی حیازهای ندلیل هعضو اوپک ب گرید ی کشورهانکهیباتوجه به ا
 رو نی از ا.نیستند شان در اقتصادها متی از کاهش قی ناشی فشارهاقادر به تحمل نیی پادی تولنهیهز
 در سطح حداقل متیق و برقرار شد اوپکری اوپک و غی کشورهابین می مستقری غی همکارینوع
 ،نی بنابرا.است) یگذار هی ثابت سرمایها نهی هزدرنظرگرفتنبا (اوپک ری غی درکشورهادی تولنهیهز

 یگذار هی و سرمادهند ی ادامه متی به فعالی کنوندکنندگانی تولفقط متی قز تعادل حد انیدر ا
به  ندهیدر دهه آ ،ایطیشر نی ادامه چنتدر صور. رسد می حداقل به در اکتشاف و استخراج دیجد
 از بازار خارج جیتدر   به، این کشورهااوپکری غی کشف شده کشورهاری ذخااندک حجم لیدل
 اوپک قرار ی کشورهااری بازار دراخت، اوپکیکشورهاری ذخاادی و با توجه به حجم زشوند می

 ویژه به دارد بر میگام  بازار نفت موضع خود درمی وتحکتیدرجهت تقوسازمان  نیخواهدگرفت و ا
منجر و سازمان اوپک ) نروژ( نفت هاوپک صادرکنندری غی از کشورهایکی انی مییها یهمکار

 سازمان این نفت صادرکننده اوپکریغ یکشورهاریسا به همکاری این گسترش درصورت کهشود می
 .  آوردت به دسیالملل نی گذشته خود را در صحنه بموقعیت مقام و بتوانداوپک 
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 ابدی ادامه ی اوپک در کل عرضه نفت در بازار جهانری غی کشورهاسهمافزایش ه ک درصورتی
 ی کشورهااری و مؤثر بازار در اختی شود، کنترل قطعیری جلوگای گونه  سهم اوپک بهشیو از افزا

 ی بهتر باقتیدرانتظار موقعای   شدهفیصورت تضع  سازمان بهنیا و گرفتخواهداوپک قرارریغ
که  IEA(1(المللی از جمله  بینی مجامع بین پیش و  ضعیف است بروز این جریان بسیار،اما.  مانددخواه

ینده آهای  افزایش وابستگی به تولیدات اوپک در سالنیز  اشاره کردیم و های پیش به آن بخشدر 
   .انتظار خواهد بودت غیر اوپک دور از ابه دلیل کاهش تولید

  
  2008سهم تولیدات کل دنیا در سال . 2جدول 

  

   2008سهم از کل در سال 
  )درصد(

 )2007 -2008(تغییر در سهم 
  )درصد(

  

    Thousand  barrels  daily 

9/31  4  Total Middle East 

100  4/0  Total World 

7/2  6/6-  European Union # 

22  4-  OECD 

8/44  7/2  OPEC 

3/39  2-  Non-OPEC £ 

16  2/0  Former Soviet Union 

 Source: BP, 2009. 
  

هد که تغییر در سهم تولیدات برای اعضای اوپک در سال د ستون دوم جدول فوق نشان می
 میزان منفی ایننیز  و برای سایر اعضایافته  درصد افزایش 7/2 معادل 2007  سال نسبت به2008

 اعضای  برای2008همچنین ستون آخر جدول فوق از سهم تولیدات در سال .  استاعالم شده
کیدی بر افزایش أاعالم شده که این موضوع تدرصد  8/44 به میزان سطح باالترین به ک اوپ

 . است تولیدات اوپکوابستگی به
  

 ک سازمان اوپندهیساختار آ. 3-8
 متی که چرا قبایست این نکته را درنظربگیریم  می از پرداختن به بحث ساختار آینده اوپکپیش

   وابسته شده است؟یاسیس یدادهای اندازه به رونینفت تا ا

                                                           
1. Intenational Energy Agency 
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 نفت باشد که پس از کسب یالملل نی بازار بدی ساختار جدها، متی نوسان قلی از دالیکی دیشا
 باال عینا بلکه درکل صیگذار متی قنهی بزرگ توسط اوپک نه فقط در زمیها  شرکتاراتیاخت
 عضو اوپک ی درکشورهای خارجیها  شرکتازاتی کامل نظام امتیفروپاش. دی گردجادیا یدست

 صنعت ی اساسیها یژگی از ویکی.  صنعت نفت شدی دستنیی و پای بخش باال دستیسبب گسستگ
 و وسعه اکتشاف، تیعنی صنعت نفت ی باالدستیها تی فعالانی میادی بنوندی وجود پ،نفت در گذشته

 یهی بد.ودب ی نفتیها  فراوردهعی و توزشی حمل و نقل، پاالمانند دستی نیی پااتی نفت و عملدیتول
 از بود وابسته  وگری دیها صنعت به بخشاز بخش یک  در نهی و هزیگذار هیاست که ساختار سرما

  . شد  می شده هماهنگشی پاالیها وردهآفر ی عرضه نفت خام با توجه به تقاضارو نیا
 ی کشورها،اما. شد ی اداره مبا این روشر بازار نفت بها   تسلط شرکتانصنعت نفت در دور

فروشندگان نفت  به  نفتدکنندگانیتول.  را قطع کردندوندی پنی با کنترل کامل صنعت نفت، ااوپک
 پس از بیت تربه این.  داشتنداری را دراختیدست نیی پااتیشدند که کنترل عملتبدیل ها  شرکتبه خام 
 و دی خربه صورت مستقیم که یا مادهبه کرد و نفت تغییر پیدا  ساختار نینفت، اصنعت  شدن یمل

 کنند و با توجه نیتأم ی را درهرحالتشان سوداینکه ی برای نفتیها شرکت.  تبدیل شدشد یفروش م
این  کردند که بازار سلف از حمیلر بازار نفت تب یدی جدیالت، ساختارهاماع حجم مشیبه افزا
 و در هر ستی کاالها نری توجه نکردند که نفت خام مانند ساموضوع نیها به ا  شرکتنیا.  استدسته
  .است متفاوت ی نظام تجارازمندیحال ن

رشد مصرف  شامل که( نفت یبرا یجهان یتقاضا زایشاف روند به باتوجه شد ذکر که گونه همان
های   سطح تولیدات خود را برای سالبایست میسازمان اوپک ) است یز عضو اوپک نیدرکشورها

 خود تی زمان به حداکثر ظرفاینوپک تا  ای اعضابیشتر از آن جایی که ،آینده افزایش دهد اما
 ییکشورها.  دهندشیافزا یتوجه  قابلزانیم  خود را بهدی تولتوانند نمیصورت  نی درااند، نزدیک شده
 ریجزاالرابطه با کشور در .  خواهند شدمواجه یتی وضعنیچنبا  ری قطر و الجزاه،یجری ن،یمانند اندونز

 ی نفتری ذخار عمبی ترتو به این کشف کرده است ی نفتنیدای مراًی کشور اخنی که اشود ی مهگفت
 ردیکشورها مزبور صورت نگاین  در یاگر اکتشافات قابل توجه.  خواهد شدتر ی طوالناین کشور

یشان دی تولتیظرفجدی  ه توسعی را برانهیتر از آن است که بتوانند زم  کوتاهشانریطول عمر ذخا
مصرف ی  رشد باالری و الجزای اندونزژهیو  کشورها بهنی ا ازیاری بس، حالنیدر ع. فراهم کنند

 کشورها بدون نی ابنابراین،.  صادرات دارندی برای نفت کمترزانی مجهی در نترا دارند و نفت یداخل
 .گذارندب ی نفت بر جای در بازار جهانی مهمری تأثتوانند یمن ات دی تولتیظرفتوسعه 
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بدنه اصلی سازمان اوپک را به  ی امارات متحده عربت،ی عراق، کوران،یمقابل عربستان، ا در
های  تری را در سیاستگذاری نقش مهم دارند و  داشتن ذخایر تولیدی بیشتر نسبت به سایر اعضادلیل

 تولیدکنندگان زیرا خواهدبود محدودتری اعضای شامل ندهیآدر اوپک ،نیبنابرا .کنند می ایفا سازمان
 نفت خود اندازه، و بهره برداری بیش از این سازمانامه روند فعلی های آینده با اد  سالطیکوچک 

 از اهیمت بیشتری سفار جی در منطقه خلمذکور عضو پنج را از دست خواهند داد و از این رو نقش
 و مؤثر قدرت دی جدیاوپک است که با جذب اعضاسود به این موضوع البته . خواهد بودبرخوردار 

 این نفت متوجه ی جهانی تقاضاشی افزای بخش اصلآینده، دهه دو یط.  دهدشیسازمان را افزا
 نی در ادی تولهنیهزهمچنان .  فارس استجی اوپک در خلندهیدهنده قدرت آ  که نشان استکشورها

 یها ی استراتژ کشورها نی چنانچه ا،نیبنابرا.  استتر نییجهان پادیگر  با نقاط سهیمنطقه در مقا
 هدف.  کنندفایابه خوبی  نفت ی نقش خود را در بازار جهانند قادر کنندی را طراحیبلندمدت مطلوب

بازار تحقق ز سهم  ای سازمان به حدیاستراتژتنظیم با می بایست  ها متی قی به رهبرلی نیاوپک برا
  . آنان باشدی قابل قبول برایها متی که متضمن قابدی

 و ها استی که سشود یب م مختلف جهان سبی کشورهای توسعه اقتصادی نفت برااهمیت
از یک . گذاردب ی جاه تحوالت بازار نفت از خود ب و آثار بسیاری مختلفگرانی بازیاسیاهداف س

 یها  گروهانیاختالف منافع م و از سوی دیگر کنندگان   با مصرفدکنندگانیاختالف منافع تولسو، 
 را به وجود آورد که با طیشرایکننده ممکن است   مختلف مصرفیها  گروهایکننده دیولمختلف ت

 نبی ی و نظامیاسی س،ی اقتصادمی عظیها ینابرابر. نباشدین یب قابل تی محض اقتصادیارهایمع
 در ساختار یی بسزاریکنندگان تأث  و مصرفدکنندگانی تولنبی ژهی مختلف بازار نفت به وگرانیباز

 روند ها متی سطح ق،ه در آن عرضه و تقاضا کنهی بهتیوضع  تحققبرای.  اوپک داردوبازار نفت 
 نفت ی از تقاضا برارشتبی ی سازمان در سطحی جمعتی الزم است که ظرفدارند ی قبولل قابیشیافزا

سهم  1990دهه  اول مهی نیاوپک ط. دساز فشار وارد متی قر که بیزانی بماند، اما نه به میاوپک باق
 ،قتیدر حق . مازاد کردتی ظرفجادی صرف انیاز شدیدی دارددرآمد خود را که به آن بزرگی از 

 یا  دورهجادیابه  اوپک یاز سو ناآگاه استی سنای.  کردمتزلزل نفت را متی خود قهیاوپک با سرما
 تی ظرفتیری ضرورت مدموضوع ،نیبنابرا.  استمنتهی شده 1990هه  مازاد در سراسر دتیاز ظرف

 موردتوجه قرار این سازمان ط توسیده با است کی اصولنیتر  از مهمبایست می مازاد تیو کنترل ظرف
 .ردیگ
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 نقش اوپک در شیو افزا) 1973-1974 ( سال های یدادهای پس از روگونه که ذکر شد همان
نفت شدند و به   عرضهتی توهم امنبهعمده کنندگان   مصرفها، متی قلی و تعدیبخش باالدست

 نسبت به واردات شانبردن قدرت انعطاف باالتنها ی صنعتیاهداف کشورها. ندپرداختمقابله با اوپک 
 اوپک و کاستن فی تضع،نبود بلکه هدف استمنطقی  هدفکه   به وارداتی و کاهش وابستگینفت

کنندگان عمده   مصرفیها تالش . بازار نفت بودن های آن در برابر نوسایاز قدرت انعطاف اعضا
 و تنوع ینیگزی جا،ییجو فه صرقی در داخل به کاهش مصرف از طری انرژدی تولشی افزایبرا

 ،اما. استش آزاد  در اتخاذی هستند که هرکشوریقولع میها استی س،ی به منابع وارداتدنیبخش
 اینجادر. نفت متفاوت است ارکنندگان و بازدی تولبرابر دری صنعتیکشورها یها یریگ  ازموضعیبرخ
 :کنیم که عبارتند از می مختلف اشاره یها یریگ  موضعبرخیبه 

 یها وردهآ فررب نیسنگ یها اتیمال وضع زطریقا نفت دربازار وتقاضا عرضه ریتصو فیرحت -
 .شوند ی کشورها مصرف منی که در اینفت

 قابل یراحت  که بهادی زاری بسزانی به می و تجارکی استراتژی نفتریاستفاده مداوم از ذخا -
 .و فشار بر بازار است سوءاستفاده

  عضو اوپکیاوپک در مقابل کشورهاری غیورها کشسود به تبس نیحیبرخورد ترج -

کننده  هضاوپک به عرو تبدیل له اول مرحاوپک در ریکنندگان غدی نفت خام تولدیخر -
 یینها

 اوپکبر ضد  مختلف یها نهی در زمیگذار هیدر امر سرماتبعیض  -

 دکنندگانیتول و کنندگان مصرف دیمف یهمکار و تفاهم یفضا ،فوق یها استیازس یا مجموعه
 زیاوپک نبعدی  واکنش ،ی صنعتی توسط کشورهاها یریگ موضعاین با . ا نامساعد ساخته استر
 . دامن زندی بحران نفتیکبه  تواند یم

 هیکه در اصل عمدتاً بر پا اوپک  سازمانیها تی اهداف و مأمورمطرح شد،توجه به آنچه با
 یو مباحث ردی قرارگیورد بازنگر مبایست  و میاستوار استو تعیین قیمت  ی جمعدی سقف تولنییتع

 تی ظرفی بندهی کنترل و سهم،ی خارجیها  و اصول قراردادها با شرکتیگذار هی نحوه سرمامانند
 هماهنگ را مورد توجه قرار یابی بازاریها استی و عرضه و سدی نظام نظارت بر تول،آینده دیتول
  .دهد
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 اتگیری و ارائه پیشنهاد نتیجه. 4
رویکرد تحلیلی به وضعیت و ساختار آینده سازمان اوپک در بازار نفت اشاره داردکه این مطالعه با 

که  دست آمده است به نتایج  اینثیرگذار برجایگاه سازمان در آیندهأعوامل تاز بررسی و تحلیل 
 :عبارتند از

 ی کنونتی سازمان از وضعنی که ایابند تکامل ی در جهتبایست می  اوپکیداخل تحوالت •
 انتظار این شرایطدر . ابدی شی آن افزایانسجام و استحکام داخل و تغییر یابد یثبات با تیعه وضب

 در به ویژهها   زمینهتمامهای اوپک در  افزایش انسجام میان اعضا در رعایت دستور العملرود که  می
 گردد تهیمنه افزایش کنترل و نظارت اوپک بر بازار نفت  بهای تولیدی از سوی اعضا رعایت سهمیه

 .ها خواهد داشت و از این رو اوپک قدرت بیشتری در هدایت روند قیمت

به وجود  کی استراتژای و ی در مناطق حساس نفتیا  عمدهیاسی سیها انی جرکه در صورتی •
 گسترش .شود می را موجب ها متی جهش ق، رخ دهد در اوپکی داخلیاسی تحوالت سای و آمد
شورهای عضو اوپک و حتی میان اعضای آن منجر به تضعیف های سیاسی در داخل ک ثباتی بی

 و هدایت بازار های اوپک برای کنترل  قدرت سیاستگذاری ترتیب ازه اینبشود و   میقدرت سازمان
های سیاسی در بازار  ثباتی گسترش بی،از سوی دیگر. کاهد ی بازار میها  آشفتگیدر برابرها  و قیمت

  دارنده بزرگترین ذخایر نفتی دنیا به دلیل افزایش نگرانی از سوی اعضای اوپک به عنوانبینر دو 

روندهای افسارگسیخته  همچنین .شود می ها قیمت جهش وحتی افزایش منجربه کنندگان مصرف
شکالت برم و است بیشتر های ثباتی بی بروز زمینه افزایش درجهت هم و کاهش درجهت هم ها قیمت
  .گذشته می افزایدثباتی  بی

 اوپک دی تولهکرد  سقوطها متی قکه شرایطیدر  : و انحالل آنن کاهش قدرت اوپکامکا •
 یهی بد1.افتی خواهدشیافزانیز  ی جهاندی و سهم اوپک درمجموع تولیابد افزایش میبه سرعت 
خروج تعداد و   شدخواهد شتری عضو اوپک بینفت کشورهابه  بازار ی اتکا، صورتنیاست در ا

، این شرایطبرای مقابله با  .دشها خواهد  ن بازار منجر به افزایش شدید قیمتزیادی از تولیدکنندگا
و  برمبنای تقویت جایگاه این سازمان درآینده بنا شود بایست میهای فعلی سازمان اوپک  ریزی برنامه

تواند از این منبع  صورت است که این سازمان دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان می تنها در این
 سیاسی برای خود و به لحاظ ابعاد اقتصادی و را هم به لحاظ ابعادی جهان منافع کافی و الزم انرژ

 های فعلی برای گسترش تولیدات گذاری تنها از طریق سرمایهمهم این هدف . اعضایش جلب کند

                                                           
  .ندگان از بازارتولیدکنهای عضو و خارج شدن  با توجه به هزینه تولید پایین کشور.1
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 سطح تولیدات در سوی اعضای اوپک برای حفظ و کنترلدر آینده و مدیریت صحیح مخازن از 
   .شود ق میآینده محق
 جهانی زارهای ناشی از عرضه و قیمت را در با تواند بحران اوپک تنها نهادی است که می •

 ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیراوپک ،وجوداین با . ثری مدیریت کندؤنفت به نحو م
کنندگان  ف مصرسود به ، معموالًدامات اوپک در مدیریت بحران قیمتی است که نتایج اقا گونه به

 و تا آینده این شرایطدر  .است دکنندگان غیراوپکبزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولی
توانند بدون اوپک به هدف اصلی خود یعنی تنوع  بینی کشورهای بزرگ صنعتی نمی قابل پیش

برای بینی  تا آینده قابل پیشوجود اوپک  ، برسند و درنتیجهمین امنیت عرضهأبخشی به عرضه برای ت
  .هدایت بازار نفت ضروری است
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