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Abstract 

OPEC is one of the oldest influential organizations in the oil market, formed 

in the 0691s to regulate and balance the oil market. Also, the increasing 

dependence of countries on oil and gas resources has further strengthened 

the issue of energy security in the field of diplomacy. Iran, as a longtime 

member and founder of OPEC, has been trying to regulate the market with 

its major oil producers, members of the organization since its inception. In 

this regard, in recent years, various theories have been expressed about the 

efficiency of OPEC decisions and market power, and have raised serious 

doubts about the effectiveness of this organization. The present article uses 

a qualitative research method with a documentary analysis approach to 

answer the questions of what are the benefits and harms of Iran's continued 

membership in OPEC and also whether the use of OPEC-based oil 

diplomacy capacity by Iran is an effective strategy. Or can it be an obstacle 

to the development of production? The results of this article show that 

contrary to the opinion of a group of researchers that Iran's non-continuation 

of OPEC membership in order to remove barriers to production development 

and oil market share, the capacity of diplomacy based on this organization 

can expand market position and market share and oil sanctions. In addition, 

continued membership in the organization will not create restrictions on oil 

production. The findings show that the benefits of continued membership in 

OPEC include the relationship between the sanctioned countries in the form 

of OPEC diplomacy, recognition of Iranian oil alongside the OPEC oil basket 



in the international market, training of specialized and influential Iranian 

experts, using OPEC capacity to counter Sanctions and seeking technical and 

economic cooperation in the field of oil for the country. OPEC's market 

power will increase significantly if extremist and moderate groups in OPEC 

act in a coordinated manner in making and implementing decisions. 
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 چکیده

 3691 یبازار نفت است که در دهه یدر عرصه مؤثر یهاسازمان نیتریمیقد از اوپک

 وابستگی روزافزوندیگر،  طرف ازو تعادل در بازار نفت شکل گرفت.  میبا هدف تنظ

از  را بیش دیپلماسی یامنیت انرژی در عرصه یمسئله، نفت و گازکشورها به منابع 

با  اوپک مؤسسبه عنوان عضو قدیمی و است. کشور ایران  تقویت نموده پیش

تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان، درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس 

اخیر نظریات مختلفی مبنی بر کارایی تصمیمات و قدرت  هایاند. در سالآن بوده

اوپک در بازار مطرح نموده و تردیدهای جدی در خصوص اثربخشی این سازمان ارائه 

 یناداس لیتحل کردیرو با یفیک پژوهش روش از یریگحاضر با بهره یاند. مقالهکرده

 چه اوپک سازمان در رانیا تیعضو تداوم»است که:  هاپرسش نیا به پاسخ درصدد

 یمبتن ینفت یپلماسید تیاستفاده از ظرف ایآ»و  «دارد؟ کشور یبرا یمضرات و دیفوا

 یتوسعه یراستا در یمانع تواندیم ایراهبرد مؤثر است  رانیبر اوپک توسط کشور ا

 ،ققاناز مح یبرخالف نظر گروه که دهدیمقاله نشان م نیا جینتا «د؟یبه شمار آ دیتول

 یدر اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه رانیکشور ا تیبر عدم تداوم عضو یمبن

 تواندیم سازمان نیا بر یمبتن یپلماسید تیظرف کشور، نیاو سهم بازار نفت  دیتول

 نیا بر عالوه. دینما اثرکم را ینفت یهامیتحر و داده گسترش را بازار سهم و گاهیجا

 نخواهد کرد. جادینفت ا دیدر تول یتیمحدود ،در سازمان مذکور تیتداوم عضو

شده در قالب  میتحر یکشورها ارتباط اوپک، در تیعضو تداوم دیفوا همچنین

اوپک در بازار  یدر کنار سبد نفت رانیشناخته شدن نفت ا ،یاوپک یپلماسید

 اوپک تیظرف از استفاده رگذار،یمتخصص و تأث یرانیکارشناسان ا تیترب ،یالمللنیب



ت نف یحوزه در یاقتصاد و یفن یهمکار داشتن دنبال به و هامیتحر با مقابله یبرا

 اعمال و اتخاذ در اوپک در روانهیتندرو و م یهاکه گروه یصورت در. استکشور  یبرا

 قابل شیافزا اوپک یبازار قدرت کنند، عمل افزاهم و هماهنگ صورت به ماتیتصم

 .ابدییم یامالحظه

 ایران، دیپلماسی انرژی. سازمان اوپک، نفت، عضویت واژگان کلیدی:

 F31, 13,N47,Q74: JEL یبندطبقه

 00/90/0090تاریخ پذیرش:     09/90/0090تاریخ بازبینی:     90/09/0099تاریخ دریافت: 

 090-56، صص  0090،  بهار 09، شماره 00فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه
جهان بوده  در آن دکنندگانیتول یبرا یدیکل اریبس   اهرم کیعنوان به  یانرژ 

ست  صرف  که یطور به ا سعه  یبرا بزرگ کنندگانم   کاهش یبرا یزیگر راه چیه تو

کش  ور  (.Story, & Cornelius 7112) ندارد ندهیآ یچند دهه یبه آن ط یوابس  تگ

  با یگیهمس  ا ،یلیفس   یهاس  وخت از یمیعظ اریبس   حجم داش  تن لیدل به رانیا

و  جهان یانرژ درص  د 4۷ دیتول کانون در ش  دنواقع و یمرکز یایآس   یکش  ورها

ضو  سازمان اوپک و برخوردار  تیع   دیبا ممتاز، و رینظیو نقل ب حمل تیاز موقع یدر 

 یتگ. وابسکند فایا منطقه نیا یکشورها یاقتصاد تعامالت در را یاساس و مهم ینقش 

 یعرص  ه در یانرژ تیامن گاهیجا تیتقو باعث ،یروزافزون کش  ورها به منابع انرژ

س یس  س     یالمللنیب یهاشده و رقابت  کیپلماتیو د یا ستر سر د نابع را م نیبه ا یبر 

شد  شور ا    دیت ست. ک سطه  به رانیکرده ا ضو  یوا   دکنندگانیتول با یهمکار و تیع

نفت و گاز که در  یو با در دس  ت داش  تن منابع  ن  اوپک س  ازمان در ینفت بزرگ

  یانرژ کنندگاننیتأم از یکی ش  ود،یم محس  و  کش  ور نیا ینس  ب تیمز قتیحق

 یاقتص اد  یهایهمکار نکهیا به توجه با حال. ش ود یم محس و   جهان یکش ورها 

 کی ینوع به یوابستگ  نیا و شود یم کشورها  نیب یاقتصاد  متقابل یوابستگ  به منجر

س یس  ییهمگرا شت؛  خواهد یپ در را یا س یاز د یمندامروزه کشورها با بهره  دا  یپلما

 ار خود یانرژ ت،یامن و منافع زور، از استفاده بدون امکان حد تا کنندیتالش م یانرژ

  رانیا یاقتص  اد و یفناور ،یاحرفه ،یفن یهاتیقابل. کنند نیمتأ عرص  ه نیا در
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ست  یاگونهبه صاد  در تواندیم که ا  دینما افیا یاکنندهنیینقش تع ،یجهان یانرژ اقت

(7117 Larson,). 

سازمان یک 1اوپک  ست که    المللنیب سطح  در ینفت یمیقدهای ی از  در جهان ا

ستا  ست یس  با همقابل یدر را خواهران به هفت یبزرگ نفت یهاشرکت  تیو حاکم هاا

 در 3116ونزوئال در س   ال  ش   نهادینفت، به پ یرهیزنج تمام بر آنهاتس   لط  لیدل

،  عربستان، ونزوئال  ران،یا شامل نفت  یدکنندهیتول یکشورها بغداد با حضور   یجلسه 

 یمتش  کل از کش  ورها  یهادولت نیس  ازمان ب نیا. دیگرد سیو عراق تأس   تیکو

امارات متحده   ،یقطر، عربس   تان س   عود ه،یجرین ،یبیل ت،یعراق، کو ران،یا ر،یالجزا

گرفته و مقر آن ابتدا در شهر ژنو در کشور  شکلآنگوال، ونزوئال و کنگو  اکوادور، ،یعرب

 یهدف اصل .کرد رییتغ شیدر کشور اتر نیبه شهر و 3177و سپس در سال    سیسوئ 

 نفت یهااستیس یسازکپارچهیو  یهماهنگ جادیآن ا یسازمان مطابق اساسنامه نیا

ضا  ضم  یبرا ییهاوهیش  یطراح ومنافع  نیتأم یراه برا نیبهتر نییو تع اع ثبات  نیت

. است  فتن یمتیقبردن نوسانات   نیبه منظور از ب یالمللنینفت در بازار نفت ب متیق

شک  نیهمچن   با( 3691)دهه  آن یریگشکل  یهای اولیهسال در  سازمان اوپک  لیت

 یکش  ورها رش  د به رو ازیجهان و ن گاز و نفت ریذخا ادیتوجه به دارا بودن حجم ز

 رتقاانسبت به گذشته    را سازمان  نیا عضو  جهان نفت دکنندگانیتول گاهیجا ،یصنعت 

 انیموحدت نظر  و ییهمگرا تیتقو کردیبا رو سیتأس  یهیاول یها. اوپک در سال داد

 به مالز. نمود فراهم نفت متیق یناگهان و دیشد افتاز  یریجلوگ یبرا را نهیزم، ااعض

ست  یادآوری شک  خواهران،هفت یهاشرکت  که ا صنوع  لیقبل از ت   یاوپک به طور م

صدد پا  سطح ق    نییدر شتن  شکل  بودند متینگه دا ست یس  نیا اوپک یریگکه با    ا

ش  با. دیگرد لیتعد   ام،نظ نیا از یناش  یهافشار  حذف و یجهان یدوقطب نظام یفروپا

ستگ  به توجه با شورها  یواب سعه  یک ضا  نفت دیتول به افتهیتو   جیدرت به اوپک، یاع

س یس  یهاوزنه به لیتبد را سازمان  نیا و افتهی شیافزا سازمان  نیا یبازار قدرت   یا

 .نمود المللنیب نظام در یتوجه قابل

یان، در  هه  در این م باز      ریاخ یها د به ظهور  جه  آژانس  رینظ یگرید گرانیبا تو

اوپک  قدرت و نقش ،... و لیش نفت دکنندگانیتول ،ینفت یهابورس ،یانرژ یالمللنیب

  یهادگاهیارتباط د نی. در ااس  ت ش  دهمواجه  ینفت با چالش جد یالمللنیبازار ب در

                                                           
 

0 .Organization of the Petroleum Exporting Countries 

https://www.tabnak.ir/fa/news/870734/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/870734/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
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شکل گرفت از جمله نظر   یمختلف بر  یکه مبتن یاتیدر خصوص قدرت اوپک در بازار 

س   ازمان در کنار     نیا یکه همچنان برا   یاتی نظر نیآن در بازار و همچن  ییعدم کارا  

شتن  درنظر با. شود یقدرت قائل م گران،یباز ریسا  سئله  فوق مطالب دا  و یجد یم

در اوپک با توجه به  رانیا تیدر خصوص تداوم عضو   دیشدن ترد  داریپد ت،یحائز اهم

 خص  وص نیدر ا یگریباز گاهیجا فیو تض  ع یالمللنیب یکاهش قدرت آن در بازارها

ر د رانیا تیپرسش است که تداوم عضو    نیرو درصدد پاسخ به ا   شیاست. پژوهش پ 

ستفاده از ظرف  ایآ نیکشور دارد و همچن  یبرا یو مضرات  دیسازمان اوپک چه فوا   تیا

  واندتیم ایراهبرد مؤثر اس  ت  رانیبر اوپک توس  ط کش  ور ا یمبتن ینفت یپلماس  ید

 د؟یبه شمار آ دیتول یتوسعه یراستا در یمانع

  ها،کتا  جمله از یاکتابخانه یهاداده به مراجعه ؛اس   ت یفیکروش پژوهش  

سناد  مقاالت، ست  و روز به یهالیتحل و ا ستند  حال نیع در و اول د   وثوق قابل و م

ست  گرفته قرار مبنا ست  صورت  نیا به پژوهش یدهسازمان . ا  بخش لیذ ابتدا که ا

 هگرفت صورت  اقدامات دوم بخش در سپس . شود یم یبررس  قیتحق ینظر یاول مبان

و  سوم  بخش در و شود یم یواکاو اوپک سازمان  یرگذاریتأث قدرت کاهش منظور به

 و دیتول مازاد یهاتیظرف قیطر از نفت بازار در اوپک یگرمیتنظچهارم دو بحث   

 مچهار بخش در. شود یم کنکاش اوپک، یبازار قدرت برگشت  ساز نهیزم پالس اوپک

  دیافوششم و هفتم  یهابخش در وشده  حیسازمان اوپک تشر  یکنندهفیتضع  عوامل

ضرات  و ضو  تداوم منافع و م شور  تیع  نظر امعان و مداقه مورد مذکور سازمان  در ک

 .ردیگیم قرار

 ینظر مبانی. 0
 داناناقتصاد و محققان توسط یالدیم 3641 دهه از اوپک سازمان یرفتار یالگو 

 حیکه رفتار اوپک را توض   ییهاهینظر ش  تریب. اس  ت گرفته قرار بحث مورد مختلف

 بازار رب مسلط  یبنگاه کارتل الگو، نیا در. دارند تمرکز اوپک بودن کارتلبر  دهندیم

  گاندکنندیتول نفت، بازار در دکنندهیتول یهابنگاه ریس  ا. اس  ت گذارمتیق و نفت

 انتخا  را مناس  ب متیق خود، منافع به توجه با کارتل،. رندیپذمتیق و یاهیحاش  

.  ردیگیم نظر در را شده  نییتع متیق به نسبت  یاهیحاش  گروه العملعکس و کندیم

ش  گروه یدیتول العملعکس به توجه با که کندیم انتخا  را یمتیق کارتل،   ،یاهیحا

ساند  حداکثر به را منافعش ش  گروه یدیتول واکنش. بر   یهامتیق به منوط یاهیحا

ست؛  انتظار مورد ص  نیبنابرا آنها ش  گروه نیب دیتول صیتخ  بازار در کارتل و یاهیحا
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  ،)همتی رندیگیم ش  کل انتظار مورد یهامتیق که دارد یروش   به یبس  تگ نفت

3147.) 

بودن  ی الب بود. تفکر کارتل یهینظر، 3641 دهه یط اوپک، بودن کارتل هینظر 

نفت مطرح ش   د و قوت گرفت. قدرت اوپک در      مت یق دی ش   د شیاوپک بعد از افزا  

وها  الگ ریاز سا شیبودن بازار نفت را ب یکارتل هینظر 3641نفت در دهه  متیق نییتع

  باش  گاه کی عنوان به توانیم را اوپک امروزه(. Colgan,1137:911) کردیم هیتوج

س یس  س یس  منافع ریسا  و کیپلماتید منافع که کرد درک یا ضا  یبرا را یا  ودخ یاع

س یس  قدرت ناپذیرجدایی منبع کارتل، عنوان به آن شهرت  و کندیم جادیا  نیا یا

 از یحاک مشاهده،  قابل یهاگنالیس  یهمه ،3641 سال  در حال نیا با. است  سازمان 

 وپکا یاعضا. افتی شیافزا نفت متیقسال  نی. در ااست کارتل کی اوپک که بود آن

 میتحر را خود انیمشتر  از یبرخ و کردند هماهنگ گریکدی با را نفت صادرات  کاهش

 یارهمک گریکدی با آن یاعضا و است کارتل کی که کرد ادعا صراحت به اوپک. کردند

 .کنندیم

 مت یو ق دی رفتار تول  یریگدر بازار نفت و ش   کل    3641حوادث دهه   حال هر  به 

ه ب دهه، نیاکرد. در اواخر  فیتض   عبودن بازار نفت را به ش   دت  ینفت، تفکر کارتل

  کامالً یاررفت اوپک بلکه ست یننفت  متیق یکنندهنییتعآشکار شد که اوپک    یخوب

ست  گرفته خود به یالعملعکس ضا  و ا  د،کننیم توجه که یزیچ کمتر به اوپک یاع

شد که   مطرح سؤال  نیا یطیشرا  نیچن تحت. است  خود یجمع منافع کردن حداکثر

 یدس   تکار یبرا دیتول کردن هماهنگ یمعنا به کارتل کی یمثابه به اوپک ایآ

 هک چرا بود؛ یمنف قطع طور به باًیتقر س  ؤال نیا به پاس  خ کند؟یم عمل ها،متیق

ستان    اب معنادار یهماهنگ بدون را خود دیتول( ردیگیم میتصم  ظاهراً و) تواندیم عرب

ضا  گرید ست  ممکن پرقدرت کیشر  کی که یکار همان قاًیدق کند؛ محدود اع  در ا

ا به ر دیاوپک تولفرض ارائه شد که   نیا تی. در نهادهد انجام یانحصار  مهین بازار کی

  است  یاس یباشگاه س   کی حالت نیبهتر در و کندینم لینحو هماهنگ و معنادار تسه 

شد.   لکارتل فعا کی نکهیا تا  مورد در هاتیمحدود از یامجموعه به محققان راًیاخبا

 اکثر رد اوپک که افتندیدر گرانید و برموند مثال یبرا. اندکرده اشاره  اوپک یاثربخش 
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 .D) ب اش    د  2م ت یق یکنن ده نییتع نک ه یا ن ه  اس    ت  1ریپ ذ م ت یق ه ا دوره

Colgan,1137:911.) 

 طعمق در را نفت بازار در یکارتل رفتار وجود تا کندیم تالش که یگرید یالگو

ست  تیمالک حق یالگو کند، رد 3647-3641   ت،یطرفداران حق مالک یدهیعق به. ا

بلکه  س  ت،ین 3641دهه  لیدر اوا دیتول زانیکاهش م یکارتل بودن اوپک علت اص  ل

شرکت  تیانتقال مالک شورها  به ینفت یهااز  ست. بر   یعمده لیدل زبانیم یک آن ا

ساس ا  سال   دگاه،ید نیا شرکت 3641قبل از  شتن  علت به ینفت یها،   لیتنز نرخ دا

 متیق آمدن نییپا موجب امر نیا و بودند فروش و استخراج  حال در سرعت  به باالتر

 در و 3644 سال  اواخر در ران،یا نفت صادرات  و دیتول دیشد  کاهش شد؛ یم نفت

ستانه  سالم  یروزیپ یآ شرکت  یانقال  ا  نکرد انبار و دیخر یبرا ینفت یهاو هجوم 

شخص  خاطر به نفت، شد که دوم    یندهیآ بودن نام ضه نفت، موجب   یضربه  نیعر

، به 3641و سپس در سال    3646نفت در سال   متیق یصعود  ریوارد شود. س   ینفت

 متینشان داد که بازار نفت و ق ران،یا یاسالم یجمهور هیخاطر شروع جنگ عراق عل

ست  تیمالکفراتر از انتقال حق  یعوامل ریآن تحت تأث شورهای هماهنگ    ا و تالش ک

  ژهیو به کاهش، جهت در نفت متیق کردن معتدل یبرا اوپک، کا و  ر  دربا آمری

  عامل تواندینم نفت یهاچاه بر تیمالک حق وجود صرف  که داد نشان  3641 دهه در

 (.3144 رودباری، جمشیدی) باشد باالتر متیق ارائه و دیتول کاهش

سال    عراق و رانیا رینظ ییکشورها  اعتراض، 3641 از قبل یهااز طرف دیگر، در 

ست  کم دیتول چرا که بود نیا ینفت یهاشرکت  به ست  آنها و ا ه ک کردندیم درخوا

شرکت      زانیم شود.  شتر   که یاعالقه ر میعل ،ینفت یهاتولید نفت از حد قرارداد بی

ستخراج  به شتند،  عیسر  ا ستند یم یخوب به دا ضه  و دیتول که دان لت به ع اد،یز یعر

 یهاشرکت  به همه از شیب امر نیا. شود یم هامتیق سقوط تقاضا، موجب   تیمحدود

، دولت عراق به ش رکت نفت عراق   3641در س ال   یحت س اخت؛ یملطمه وارد  ینفت

 تیعراق ظرف پسو از آن  کندیاس  تخراج نم ش  تریب زانیمعترض ش  د که چرا به م

د. در فاصله  بشکه در روز رسان   ونیلیم 7بشکه در روز به   ونیلیم 3.4خود را از  دیتول

  زانیم شیافزا درخواست ینفت یهاشرکت از همواره هادولت ،36۷1-3641 یهاسال

 .داشتند را دیتول

                                                           
 

0-price taker 

7-price setter 
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شورهای  درآمدی نیازهای کاهش و نفت قیمت افزایش ضو  ک ساس  بر اوپک ع  ا

 بیان قبالً که گونههمان. داشت  بیشتری  اعتبار ،3641 دهه در درآمدی، هدف نظریه

  محدودی گذاریسرمایه  نیازهای دارای که اوپک کشورهای  نظریه، این اساس  بر شد، 

گو به ال نیا کنند: اوالًمی اقدام عرضه  کاهش به نسبت  نفت، قیمت افزایش با هستند 

 یداخل یمال  منابع  یبرا ینیگزیجا  همچون را یخارج  یگذار هی س   رما  نکه یعلت ا 

ست.   یواقع ری  یقدر رد،یگیم دهیناد شورها  عمل، در اًیثانا ضو  یک  دیتول اوپک ع

  نیتأم. اندکرده محدود یگذارهیسرما  یازهاین یبرا ازین مورد درآمد به کمتر را خود

 نهاآ دیتول زانیم در کنندهنییتع نقش یگذارهیسرما  یهاطرح یبرا ازین مورد درآمد

شته  ست؛  دا صم  اما ا  یگذارهیسرما  یازهاین هیپا بر صرفاً  دیتول مورد در یریگمیت

  یهابانک در آن یگذارهیس  رما و یارز ریذخا حجم شیافزا. اس  ت نبوده یداخل

 3641 و 3641 یهادهه در اوپک، عضو  مهم یکشورها  یهاهدف از یبخش  یخارج

شتن  و بود س یس  یقدرت یمثابه به شتر، یب یارز ریذخا دا صاد       یا  بر حفظ ،یاقت

سال     یشتر یب تیاهم نیزم ریدر ز ریذخا شت. از  ضا  یبه بعد، برخ 364۷دا  یاز اع

.  نندکیجذ  بازار، نفت عرضه م تیاز حد ظرف شیب ،یعربستان سعود ژهیاوپک، به و

شار  یبرا طرف، کی از بلکه ست ین درآمد شیافزا یبرا صرفاً  کار نیا  بر کردن وارد ف

 ر   یصنعت  یکشورها  اقتصاد  به کمک گر،ید طرف از و اوپک یاعضا  از گرید یبرخ

 یعرض  ه و دیتول کاهش مس  ئله، نیا کنار در. اس  ت نفت متیق لیتعد قیطر از

صله زمان    ستان در فا س  یقیحق متیکه ق یهنگام یعنی 3641-364۷ یعرب  رینفت 

 (.11۷: 3141 ،ی)خلعتبر است برخوردار تیاهم از زینداشت  ینزول

 . مروری بر اقدامات صورت گرفته به منظور تضعیف سازمان اوپک0

 با رویکرد تقویت بورس های نفتی
مبرم به نفت و گاز   ازین ،توس  عه و رش  د یبرا بزرگ یهاقدرت ازین به توجه با

 نفت متیاوپک در بازار و به تبع آن رش  د ق گاهیجا تیتقو نیاوپک و همچن یاعض  ا

  عدب به دوره نیا از. گرفت ش  کل اوپک با مقابله منظور به یانرژ یالمللنیآژانس ب

ش  یالمللنیب یبازارها در اوپک نقش شکالت   یفراوان یهابیبا فراز و ن همراه بود و م

حدت رو  ییبه همگرا  دنی رس    یبرا یادهی عد  مد. آژانس    در هی و و به وجود آ آن 

 یهااست یس  درصدد  3661 دهه در اوپک قدرت فیتضع  یراستا  در یانرژ یالمللنیب



 3713 بهار  ♦ 71 شماره ♦ 33سال  ♦ اقتصادی راهبرد   4۷

  یاهبرنامه ،(یکاهش شدت انرژ در مصرف نفت )  ییجونفت و صرفه  یتقاضا  تیریمد

 قرار داد: تیرا در اولو لیذ

 کشورها توسط یمصرف یانرژ یساز متنوع. 

 لینفت به دل یو کاهش رش  د تقاض  ا یطیمحس  تیبر مس  ائل ز دیتأک  

 .یطیمحستیمسائل ز

   ری  ینفت در کش  ورها دیتول یهانهیکاهش هز یبرا یگذاراس  تیس 

 عضو اوپک.

 (.ی)بازار کا ذ یبازار بورس نفت یتوسعه 

 ینفت یهاوردهآمصرف نفت و فر بر اتیاعمال مال استیس. 

 گرفت شکل  کانادا در سپس  و کایآمر در 3441 سال  در بورس یرسم  بازار نیاول

 به بعداً و دیگرد سیتأس   لیوتاسیت ش  هر درآهن راه س  تگاهیا کینزد یهتل در و

 یکشاورز  اقالم معامالت و 3441 سال  در مکسینا بورسبازار  .شد  منتقل ورکیوین

 وچرزیف قرارداد) ینفت معامالت  3644 س   ال در نکه یا تا  ش   دیم مبادله   طال و

  صورت به بازار نیا در ینفت مبادالتانواع  .گرفت صورت آن در زین( ینفت یهافرآورده

 نفت وچرزیفقرارداد  نیاول. بود( روز ده) یمعمول فروش و( یفورمحموله ) تک فروش

  اواخر در. بود 3641 مارس ماه در اکالهما التیا در تینترمدیا تگزاس وس  ت خام

 و دیخرشی. مبادالت پگرفت ص   ورت زین نفت آپش   ن یقراردادها 3649 س   ال

ش  سک یاز ر یریجلوگ منظور به نفت بورس یبازارها نفت فروششیپ  شیاز افزا ینا

تا    و نمودیم فا یبازار ا  را دریی کنندگان بود و کارکردها    مص   رف یبرا مت یق یناگهان  

سته بود قدرت اوپک به عنوان   یحدود صل  گریباز کیتوان فت را ن متیق میدر تنظ یا

 :از عبارتند مذکور یکارکردها (.,Rabinson 7102: 072کاهش دهد )

 ینفت معامالت سکیر کاهش. 

 تجارت توسعه و یریپذانعطاف. 

 هاشرکت یبرا ینفت مبادالت لیتسه. 

 المللیبین بازارهای در نفت هایقیمت تیشفاف جادیا. 

 وجود آن دلیلها )قیمت در ناگهانی هایش  وک از جلوگیری و تثبیت 

 (.قیمتی تیک

سط  ینفت یهابورس  شکل  یارهیمد ئتیه تو ضا  از مت  اداره بازار، منتخب یاع

 سیآ ورک،یوین مکسینا جهان نفت بورس یبازارها نیتر. در حال حاضر مهم شود یم

 تیو تقو یریگاز ش  کل پس. باش  دیم یدوب بورس و س  نگاپور مکسیس  ا لندن،
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عات و حوادث مختلف در بس       ،ینفت یها بورس ناز ها   یاری وقوع م  یاز کش   ور

 سال  رد بازار از لیبی خام نفت قطع و لیبی در جنگوقوع  رینفت نظ یدکنندهیتول

شت     دالر 311 از شیب به خام نفت متیق شیافزا 1133 شکه را به دنبال دا در هر ب

شد که تول    نیکه ا سبب  ش  دیامر  سبت به تول  لینفت  ارف  نفت خام از منابع متع دین

و  قیتحق ینهیو هز دهیگرد یاقتصاد  یصرفه  یهم دارا لیتر بود، نفت ش گران اریبس 

  نی. بددینوع نفت خام گرد نیا دیتول ینهیو موجب کاهش هز افتهی شیتوس   عه افزا

 شیافزا اهمتیخود را متناسب با سطح ق   لینفت ش  دیتول کایآمر متحدهاالتیا بیترت

 یورهااز کش یبازار نفت شده و سهم بازار برخ یاصل گرانیاز باز یکیبه  لیداده و تبد

پک نظ   جا یو ونزوئال را از آن خود نمود. در ا رانیا ریعض   و او که بس      ن  یاری بود 

.  ند دی گرداوپک در بازار نفت     یگریباز  انی انظران معتقد به پ   و ص   احب  گرانلی تحل

با ارائه نظرات قبلی خود مبنی بر عدم کارایی   رانیا کش   ور دراین تحلیلگران  یحت

سازمان    سعی در  صمیم اوپک  شور این  خروج یبرا حوزه نیا رانیگدهی اذهان ت  از ک

شتند؛ چرا   1139و  113۷ یهاسال  در اوپک ضا   انینظر ماختالف سو کی از کهدا اع

صم  یبرا سو  دیکاهش حجم تول یو اجماع برا میاتخاذ ت   یدرآمدها گرید ینفت و از 

 نیرا تجربه نمود. در ا یادیکاهش ز مت،یق دیافت ش  د لیکش  ورها به دل نیا ینفت

(،  ذکورم سازمان  عضو  ری ) هیروس  ریبازار نفت نظ گرانیباز گرید یبود که برخ طیشرا 

ضا    یاقدام به برگزار سات با اع صل  یجل ستان، ا  ریاوپک نظ یا به  ونزوئال و ... ران،یعرب

ز . اند نفت کرد  مت یق لی تعد  ینفت برا  دی کاهش حجم تول  یاجماع برا  جاد یمنظور ا

عضو اوپک   یکه اوپک پالس متشکل از اجماع کشورها   بود( 1139 نوامبرزمان ) نیا

 نفت به دیکاهش حجم تول یبرا هیروس  یسازمان به رهبر  نیعضو ا  ری  یو کشورها 

شکل گرفت. بر ا    ونیلیم 4/3جمعاً  زانیم شکه در روز  ساس مجدداً اوپک  نیب   پالسا

 نمود. تیرا در بازار تقو خود گاهیجا

  موس  وم به نوپک، یک 1نفت یکنندهص  ادر و دکنندهیتول یهاکارتلبه  نه قانون

ست  متحده ایاالت یکنگره یالیحه صون  حذف یبرا 1111 سال  در ابتدا که ا   تیم

شورها ( NOCs) نفت یمل یهاشرکت  از یدولت ضو  یک  نیا هدف. شد  ارائه اوپک ع

ست  نیا حهیال  ضد  قانون تحت تا سازد  قادر را متحده االتیا یدادگستر  وزارت که ا

 و نفت یعرضه  کردن محدود یبرا یرقابت ضد  یهاتالش جهت متحده االتیا انحصار 

                                                           
 

0- The No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC) 
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ضایی  اقدام 1نفت متیق بر آن ریتأث شرکت . دهد انجام ق های ملی نفت با این وجود 

ضر  حال در صون  قانون مفاد از حا  تجاری فعالیت صورت  در 2یخارج یهادولت تیم

سخه هستند  امستثن  ست  سال  11 حدود حهیال نیا از یمختلف یها. ن  کنگره در که ا

  شدهن لیتبد قانون به هرگز حهیال نیا اما است، گرفته قرار بحث مورد و مطرح کایآمر

 (.kapsarc,1113است )

  متحده ایاالت س  نای قض  ایی آمریکایی و عض  و کمیته س  ناتور 3یگراس  ل چارلز

ست که:   صد  41 باًیتقر اوپک»آمریکا بر این باور ا  را نفت یشده  اثبات ریذخا از در

کنار هم قرار  عض  و ری کش  ور  31عض  و اوپک و  یکش  ورها یوقت. کندیم کنترل

شک  را پالس اوپک رندیگیم صد  61و  دهندیم لیت  را شده  اثبات نفت ریذخا از در

 و یهماهنگ تشیمأمور که کندیم اعالم خود تیس  او  در اوپک. کنندیم کنترل

 نفت یبازارها ثبات نیتضم  واوپک  عضو  یکشورها  ینفت یهااست یس  یساز کپارچهی

  یستردادگ. استکشورها  نیا نفت وزارت و یتبان و یرقابت ضد رفتار فیتعر نیا. است

  اهییکایآمر به که باش  د داش  ته را یاقدامات نیا با مبارزه یبرا موجود یابزارها دیبا

 (.Charles,1113) «رساندیم بیآس

 دیتول مازاد یهاتیظرف قیطر از نفت بازار اوپک در یگر میتنظ. 0

ضا  صرف داخل  شینفت ب دیتول سازمان،  نیا یاع صادرکننده    یاز م شته و    یدا

ستند.   ساس  این برخالص نفت ه صمیمات  با ا  مبنای بر اوپک اجالس در اتخاذی ت

 و نآ بلندمدت و مدتکوتاه رصد صورت به نفت تقاضای و عرضه لحاظ از بازار شرایط

 شورهایک که شودمی مشخص تولیدکنندگان، از گروه این نفت تولید میزان بررسی با

ضو  صد  7/46 حدود نفت ذخایر اوپک ع شد  می دارا را جهان در  OPEC Annual)با

Statistical Bulletin,7106 .)ریذخا از دکنندگانیتول س هم ( 3) ش ماره  نمودار در 

 :است شده داده نشان نفت

                                                           
 

0- anti-competitive attempts to limit the supply of petroleum and its impact on oil 

prices 

7- Foreign Sovereign Immunities Act 

3- Charles E. Grassley  
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 جهان در اوپک نفت ذخایر میزان :(0) نمودار
Source:https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/331.htm,7106)) 

 
 یدرصد  11 یبندهیسهم  برقراری به هاقیمت کنترل برای 3649 سال  در اوپک

 لیدل به( 3646 س  ال در ینفت ش  وک انیجر در) دوم ش  وک از پس. کرد اقدام

ست یس  سب  یهاا صاد  صرفه  ک صاد  و نفت یباال متیق لیدل به یاقت  شدن،  یاقت

  هیتوج بازار در عرض  ه جذ  کاهش س  بب نیگزیجا یهایانرژ یبرخ از یریگبهره

نفت  یعرض  ه. دادند کاهش را خود دیتول کش  ورها جهیدرنت و نمود دایپ یاقتص  اد

درص  د به منابع   71 زانیم به 1171 در س  ال وض  عیت کنونی تقاض  ا جهان با لحاظ

ست. مطابق برآوردها    سته ا سات    یاوپک واب س   زانیم نیااز جمله بلومبرگ  یانرژ مؤ

ستگ  شد یم یباثبات روند یدارا اوپک منابع به یواب  OPEC Annual Statistical) با

Bulletin,7106 .)اوپک را در   یبه منابع نفت   ی( روند وابس   تگ 1ش   ماره )  نمودار

 :دهدیمختلف نشان م یهاسال
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 اوپک نفت به جهان کنندگانمصرف یوابستگ زانیم( 0) نمودار

Source: Bloomberg,0202)) 

 ساز برگشت قدرت بازاری اوپکپالس، زمینه اوپک .0
شورها   اوپک شکل از ک ضو و    یدکنندهیتول یپالس مت ضو اوپک بوده ک  رینفت ع ه ع

 31ارتباط  نیا در .هس  تند متیق لیتعد یبرا یبازار جهان در نقش یفایا ص  دددر

 و یمالز ،یجنوب سودان  سودان،  ن،یبحر جان،یآذربا یجمهور ک،یمکز ه،یروس کشور  

س  یرهبر بهنفت  یدکنندهیتول عمان ضا در کنار  هیرو ازار و ب میتنظ یارباوپک  یاع

ضا . اندداده شکل  را پالساوپک مت،یقکنترل  شورها  یفعل یاع   ر،یالجزا اوپک، یک

 اکوادور، ،یعرب متحده امارات عربس   تان، قطر، ه،یجرین ،یبیل ت،یکو عراق، ران،یا

 یتوافق برا 1139راس  تا در اجالس نوامبر  نی. در اباش  ندیم کنگو و ونزوئال آنگوال،

پنج   نیانگیآن به م دنینفت و رس یمازاد عرضه  لیتعد ینفت برا دیکاهش حجم تول

 ری. توافق اوپک و  دیحاصل گرد  1134سال   یمدت شش ماه از ابتدا  یسال قبل برا 

شکه در روز از تول  ونیلیم 4/3کاهش  یاوپک برا   یهامتیبر ق یمثبت ریخود، تأث دیب

شت. در   شکه دالر در  44/71سبد نفت اوپک   متیق 1139نوامبر  16نفت گذا  بود ب

:  3169 ،ی)جعفر دیرس   بش  که در دالر ۷1 یباال به هامتیق یکوتاه مدت یط که

در مورد  یزنگمانه   گریرت دبه عبا   ای  دی و عدم تمد   دی بر تمد  یمبن یاخبار  هر(. 17

(. 1134)گزارش ماهانه اوپک،  ش   ودینوس   ان در بازار م جادیتوافق مذکور موجب ا

شماره   شان م  1نمودار  صوص توافق کاهش حجم تول  هایزنکه گمانه دهدین  دیدر خ
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فت  بازه   مت یو ق دی تول ،ن فت را در  مان  ین تدا  1134تا   1134 یز قات   یدر اب تواف

 قرار داده است: ریتحت تأث پالساوپک

 شاخص نفت متیق بر پالس اوپک لیتشک ریتأث: (0) نمودار

)7106Energy Information Administration, (Source: 

 

  میان  اختالفات  و واگرایی ،پالساوپک  قدرت  کاهش  در مؤثر عوامل  از یکی 

ضای  شد می سازمان  این اع شدید  به توانمی نمونه برای. با ستان  اختالفات ت  و عرب

سیه  ضه  مدیریت سر  بر( پالساوپک گروه رهبران) رو   پالساوپک ائتالف نفت یعر

شاره  نفت تولید حجم کاهش تعدیل برای ق تواف یزمینه در رو پیشِ دوکشور . نمود ا

  هایدیدگاه با پالس،اوپک گروه نش  س  ت در دیگر بار( روس  یه و عربس  تانمذکور )

.  شد  خواهند مواجه بازار، به نفت یعرضه  مدیریت ینحوه مورد در یکدیگر از متفاوت

 هنوز رایز باش ند  محتاط بس یار  باید نفت تولیدکنندگان که اس ت  عربس تان معتقد 

ضعیت  سیار  بازار و شخص  ب ست  نام ستان . ا شتر  کاهش قیطر از عرب  با ودخ تولید بی

 برای روز در بشکه  ونیلیم 3 میزان به ایآس  از خارج در نفت فیضع  تقاضای  به توجه

 بازار بهبود جهت پالساوپک گروه یهاتالشبه   111 س  ال مارس و هیفور هایماه

 Energy Information) اس  ت نموده کمک جاری س  ال اول یماههس  ه در نفت

Administration,1113:3 .)یعوامل از یکی عربس  تان، توس  ط تولید بیش  تر کاهش  

  لگرانیتحل. اس  ت کرده تیحما نفت متیق شیافزا از ریاخ یهاهفته در که اس  ت

  اهشک یادامه با احتماالً ه،یروس  ژهیو به پالساوپک گروه یاعضا  شتر یب که معتقدند

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Information_Administration
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  ماه یک مدت به آنها که گردید موجب درگیری این. کرد خواهند مخالفت تولید،

 .(Kumar,7171272) بگذارند پا زیر را پالساوپک توافق

 ییجدا تا دوستانه روابط از عربستان؛ و هیروس :(0) نمودار

.Source: Reuters,7171)) 

 اوپک یکنندهفیتضع عوامل. 6

 اوپک قدرت فیتضع عامل موجود، یهایبنددسته. 6 ـ 0
 طیشرا  شدن  داریپد دنبال به و زمان گذشت  با یاقتصاد  و یاس یس  یهاسازمان 

ها و اهداف  ادهای نوظهور ممکن اس  ت از آرماندیرو و روندها یریگش  کل و دیجد

  ،یسازماندرون یهایریارگیو  یجناح بند یخود عبور کنند و متعاقب آن برخ یاولیه

به اهداف مطروحه،  لیآن در ن ییسازمان و توانا  کی یزنچانه قدرت. کند یینماجلوه

حدت رو   به و نگ و      هی منوط  ماه کت ه اس   ت. بروز  ریدر طول مس    افزاهمو حر

 و ش   ده یزیراهداف برنامه    ،یجد  ص   ورت به نظر و عمل   یطه یدر ح یچندگانگ  

شم  ضا  یبرا را مطلو  اندازچ صاد  یواحدها یاع س یس  و یاقت سترس  از دور یا  د

شاره  یست یبا. سازد یم شت  ا سطه  به بزرگ یهاسازمان  تیموفق که دا وجود  یوا

با  ند، پ     نیو در ع نه یرید یرق قدرتم ند یحال  گاتنگ  و قدام  یبا حرکت جمع   یتن   و ا

از اعضا به صورت منفرد اقدام کنند،   هرکدامصورت چنانچه  نیا ریمشترک دارد. در  

  هم و ش  ودیمواجه م نیادیس  ازمان و اهداف آن با چالش بن یوجود یهم فلس  فه
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 یرقبا از یاریبس   که آنجا از. ش  ودیعمل منفردانه آنها دو چندان م ینهیهز نکهیا

 عوقو آن ش   رانیپ که  کنند یم یریگیپ یخود را در بس   تر تی عمالً موفق ،یرونیب

ای برای س  ازمان اقتص  ادی اوپک اهمیت چنین گزاره باش  د، اوپک در یچنددس  تگ

 .گرددمضاعف می

  نایم اهداف و یاس یس  مواضع  یهماهنگ و یهمگون رینظ یعوامل به اوپک عملکرد

ضا  ستگ  اع سته  ریاخ یهاسال  در که یطور به دارد یب همواره به  ناهمگون، یهاخوا

شکل ا  نیعنوان بزرگتر صم    نیم صاد  یمنطق ماتیسازمان در اتخاذ ت  یاز منظر اقت

  اهگیجا فیموجب تضع موارد، از یاپاره در یدستگ و دو یکپارچگیبوده است. لذا عدم  

اوپک را در دو   یاعضا رو، نیا از. گرددیآن م ماتیتصم  ییسازمان مذکور و عدم کارا 

از آنها در همراه کردن  کیهر ینس ب  تیقرار داد که موفق یمورد بررس   توانیمگروه 

 یاول به رهبر  گروهقرار داده اس   ت:  ریتأث بازار نفت را تحت     ،اعض   ا با خود  ریس   ا

  کردندمطرح کردند و استدالل  را بازار عادالنه سهم استیس ،364۷عربستان در سال 

ست  از یبها به دینباکه    کرد؛ دفاع نفت متیق از یجهان بازار در خود سهم  دادن د

 آن ش   دن ارزان با  و ابد ی ینفت کاهش م   مت یق اوپک،  نفت  دی تول شیافزا با  رایز

ف نفت متوق یکنندهمصرف یدر کشورها یانرژ ینیگزیو جا ییجوصرفه یهااستیس

کل گروه متش ،مقابل در. ابدییم شیافزا اوپک نفت یبرا تقاضا بلندمدت درو  شودیم

  یترعیرس نرخ با هامتیق ،نفت دیتول شیداشتند با افزا دهیعق ریو الجزا یبیل ران،یاز ا

 نیهمچن. افتی خواهد کاهش مجموع در اوپک یاعض   ا درآمد و ابندییم کاهش

  کاهش  که  دهند ینم اجازه  نیس   نگ یها اتی اوپک با وض   ع مال    ری  یکش   ورها 

 ییوجصرفه یهااستیس و ابدیانتقال  یینها یکنندهمصرفنفت به  یجهان یهامتیق

 اس   تیس    کینفت به عنوان  یانرژ ینیگزیجا اس   تیو لذا س    افتیادامه خواهد 

 اس  اس بر اوپک عض  و ی. کش  ورهاش  ودینمنفت متوقف  متیبا کاهش ق یراهبرد

س یس  یکردهایرو س  گروه دو به زین یا ست  یاول به رهبر گروه: شوند یم میتق ان عرب

شورها    یسعود  باال و  یسرانه  درآمد از که یعرب متحده اماراتو  تیکو یشامل ک

 یعرض  ه شیکش  ورها طرفدار افزا نیا ؛برخوردارند یقابل توجه یاثبات ش  ده ریذخا

روه  هستند. گ بلندمدت یو حفظ تقاضا هامتیق لیتعد یبرا تالشکل نفت در جهت 

  کل دیبامعتقدند اوپک  که استو ونزوئال  هیجرین ر،یالجزا ران،یا یدوم شامل کشورها 

کم   ریذخا گروه، نیا یاعضا . دینما محدود هامتیق عیسر  شیافزا نفع به را داتشیتول

با هم دارند و منافع درآمد      یژگیهر دو و ای  ادی ز تی جمع ای   شیخود را در افزا یرا 
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را  رانیو ا "کبوتر" نیعربس   تان را مهمتر توانیم مبنا نیا بر. دانندینفت م متیق

 (.171: 3161 ،یرترابیمنمود ) یاوپک تلق "باز " نیمهمتر

 تعهدات به دکنندگانیتول یبندیپا عدم. 6ـ  0

صد  که المللنیب و یامنطقه یهاسازمان  تیموفق ست  ق  از ترش یب منافع به یابید

شترک  و یجمع عمل رهگذر ضا،  از یتعداد دادن قرار هم کنار بر عالوه دارند،را  م   اع

ستلزم  ضا  یدهجهت ملزم م ستمر  ق،یدق عملسمت   به اع  و نامهمرام به موقع به و م

به تعهدات توس  ط هرکدام از  یو ناکاف یعمل مقطع ،یاس  ت. تخط هادس  تورالعمل

ش    ضا، چال شمار م  یمحور یاع س  یبرا را هاسازمان  که دیآیبه   خود، منافع به دنیر

ا  اعض   گرید یرا دارد که برا نیا تیقابل تعهدات، از عض و  کی یتخط. گذاردیم ناکام

  دیمنافع آنها تهد ایش  ود و هر زمان که منافع آنها اقتض  ا کند  هیرو کیبه  لیتبد زین

خود را بر منافع کل    یکنند و منافع مقطع   زیپره یش   ود از عمل به تعهدات جمع    

ستول  یریجلوگ یبرا یجد یهابدهند. هرچند تالش حیو ترج تیلواو ،سازمان   یاز م

 مواقع یبرخ در وجود نیا با ،در سازمان اوپک انجام شده است    یتیوضع  نیشدن چن 

سئله  نیچن با ش  و م ست  بوده مواجه یچال ست  ذکر به الزم. ا ستم  یبندیپا که ا   رم

 و ازارب تیتقو یبرا یعامل د،یتول حجم کاهش توافق به پالساوپک دکنندگانیتول

ست  بازار در مثبت انتظارات یریگشکل  ست  یهیبد. ا  هب یبندیپا عدم صورت  در ا

ست  د،یتول حجم کاهش توافق یاجرا صرف  واندرکاران د سبت  کنندگانم  جادیابه  ن

 .دکننیم تجربه را متیق دیشد افت و نموده جادیا ینیبدب بازار ساختار در رییتغ

نفت  دیتولکاهش  طرح ینهیزم در اعضا  یپابند زانیم( ۷) شماره  نمودار مطابق

  یقبل تعهد از کمتر هاماه از یبرخ در و شود یم اجرا کامل طور به هاماه از یبرخ در

 هب دیشد  ازین جمله از مختلف لیدال به...  و هیجرین عراق، نمونه یبرا. شود یم اجرا

 نفت دیتول حجم کاهش خص  وص در خود تعهد به هاماه از یبرخ ینفت یدرآمدها

  هیژانو ماه درشاخص  نیا که است یصورت در نیا(. Worldoil,7171) ستندین بندیپا

صد  311 سامبر  ماه در یبندیپا زانیم از که بوده در شد یم باالتر د سامبر  در. با   د

  درصد  313 ه،یاول اصالحات به  توجه با پالساوپک ائتالف یکل یبندیپا زانیم 1111

ست  بوده سط  تعهدات انجام تیتقو باعث یبندیپا از سطح  نیا. ا شورها  تو ض  یک  وع

ضو  ده یبندیپا زانیم 1113 هیژانو در. شود می  314 دیتول کاهش توافق به اوپک ع

 به اوپک ری  دکنندگانیتول گروه یبندیپا زانیم که یحال در اس  ت بوده درص  د

  ماه در درص  د 61 با س  هیمقا در که بوده درص  د 6۷ هیژانو ماه در هیروس   یرهبر
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  زانیم گردد،یم مشاهده ( ۷) شماره  نمودار در که طورهمان. باشد یم باالتر دسامبر، 

 یدرصد  331 یبندیپا شامل  که بوده درصد  317 ه،یژانو ماه در پالساوپک یبندیپا

  هدف. باشد یم اوپک ری  دکنندگانیتول یدرصد  6۷ یبندیپا و اوپک مانیپ عضو  ده

 311 هب یبندیپا زانیم رس  اندن ،اوپک ری  دکنندهیتول نیبزرگتر عنوان به هیروس  

شد یم درصد  ست  ذکر انیشا . با س  فقط ا ستان  و هیرو   پالساوپک گروه عضو  دو قزاق

  س  ال هیفور و مارس ماه در روز در بش  که هزار 9۷ دیتول شیافزا یاجازه که بودند

 و داش  ته نگه ثابت را خود دیتول اعض  ا، گرید که یحال در. کردند دایپ را 1113

ستان  شکه  ونیلیم کی نده،یآ ماه و یجار ماه در زین عرب   یهیسهم  از فراتر روز در ب

 یههفت د،یتول کاهش توافق به یبندیپا زانیم. است  داده کاهش را دیتول زانیم خود،

 و شد  خواهد یبررس  دوباره پالساوپک گروه توسط  وزرا انهیماه نشست   از قبل ندهیآ

  دبع به لیآور ماه از خام نفت یعرضه  تیریمد شبرد یپ ینحوه مورد در رودیم انتظار

صم  ست  ذکر به الزم. شود  یریگمیت ستان  ا س  و یسعود  عرب  هیاتحاد رهبران ه،یرو

 س   ر بر گرید بار یجار س   ال در خام نفت متیق شیافزا به توجه با پالساوپک

ست یس  شماره  (. Oilprice,1111) دارند نظراختالف خام نفت دیتول یهاا ( ۷)نمودار 

 :است خود تعهدات به پالساوپک یاز اعضا کیهر  یبندیپا زانینشانگر م
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 دیتول حجم کاهش توافق به پالس اوپک یاعضا یبندیپا زانیم( 6) نمودار

Source: JBC Energy,7171)) 

 

 گرانیباز از یکی عنوان به) هیکش  ور روس   انیم جنگاس  ت که  یدر ص  ورت نیا

 ر   میو به تبع آن تحر 1111در سال   نینفت و گاز در جهان( با اکرا یحوزه یاصل 

س    یهیعل شور رو ضه  هاینگران ه،یتجارت نفت ک شد  یاز کمبود عر رده  ک دینفت را ت

ست به طور  شکه را تجر     ،نفت متیکه ق یا صد دالر در هر ب ه به نمودسطوح باالتر از 

 دیتول گاهیجا به توجه با را سازمان یاسیس و یبازار قدرت ر،یاخ جنگ یاست. از طرف

 .است داده شیافزا نفت

 یهیتنب سمیمکان فقدان. 6ـ  0

صد  یبرا یجد کارو  ساز  نبود ستمر  ر شورها  اقدامات م ضو  یک   یرکن وجود و ع

ضا  ،آور بودن آنالزام تیکه ماه شور  و تعهدات قیدق یاجرا به را هاسازمان  یاع   من

س    سازد،  ملزم سازمان  سا سازمان      تیدر عدم موفق یمانع ا ست  شک  شمار  به هاو 

عمل بعضاً خودمحور  یعرصه در عضو یکشورها  که شود یم باعث مسئله  نیا. دیآیم

 تیؤر یحس  اس و مواقع بحران طیبلکه در ش  را ش  هیکه نه هم یباش  ند. خودمحور

ساً  . شود یم سا  هب. کندیم دایپ ضرورت  هاسازمان  در یاتیعمل یهیتنب نیقوان وجود ا

ضو  کی که یهنگام نمونه عنوان شکنانه    سازمان،  ع ساختار صطالح  به و یااقدامات    ا

 از یست یبا دهد، انجام یراهبرد یهاطرح و منشور  خالف جهت در و یانامهنییآ ضد 

 محروم شود. سازمان، یایمزا یبرخ

  و المللنیب تجارت و یحقوق مالحظات لیدل به یخیتار صورت  به اوپک سازمان 

 یهیتنب س  میمکان اتخاذ از بازار در ییانحص  ارگرا به ش  دن متهم از یریجلوگ یبرا

ندرکاران  دس   ت از یبرخ که یطوربه  اس   ت، کرده یخوددار   نیچن وجودعدم   ،ا

 زا پالساوپک دهم نشست   در اگرچه. انددانسته  اوپک یناکارآمد عامل را یسم یمکان

  هداد وعده دیتول کاهش به که ییکش  ورها یبرا هیتنب ینوع عنوان به جبران یواژه

ستفاده  نبودند بندیپا خود، یشده    ییااجر سم یمکان کی وجود عدم لیدل به اما شد  ا

شکل  نیا و ماند جهینتیب هاتالش نیا معتبر صم  از یو تخط یبندیپا عدم م  ماتیت

  گرانلیناظران و تحل ،یطیشرا نیچن تحت. ماند خواهد سازمان نیا با همچنان اوپک

صاد  ضا  چنانچه که باورند نیا بر یاقت شور  به یادوار صورت  به اع  ینامهنییآ و من
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خود  یمنافع منفردانه یسازمان و در راستا یسازمان عمل کنند و خالف منافع جمع 

 .دهدیخود را از دست م یوجود یفلسفه ،سازمان ند،ینما یکنشگر

 ینفت یهابورس گسترش و تیتقو. 6ـ  0

نفت  ژهیبه و یلیفس  یهاسوخت  نیتأم به ی رب یکشورها  ادیز یوابستگ  لیدل به

وجود داش  ته اس  ت که در ص  ورت وقوع  ینگران نیهمواره ا گرید یو گاز از کش  ورها

صاد  مشکالت  ،کنندگانو مصرف  دکنندگانیتول انیبحران و تنش م  یماعاجت و یاقت

 یدر بحران نفت دکنندگان  ی گروه تول نکه یا ژهی. به و دی آیم وجود به  آنها  یبرا یادی ز

موضوع را منعکس ساختند که در صورت وحدت و وجود     نیبه صورت آشکار ا   3641

 رو بهرو  یجد یکنندگان را با مخاطرهقادر خواهند بود منافع مص  رف ژه،یو طیش  را

 از یاش ن سک یر پوشش  بر تمرکز اب نفتی هایبورس تا شد  باعث مسائل  نیهم. سازند 

سانات   تغییر ،ینفت بزرگ یهاشرکت  اد امشکل گرفتند.   3641 دهه ینفت متیق نو

 یفتن معامالت گسترش  و بازار شدن  رقابتی قیمت گیریشکل کار  وساز   در بنیادین

 .اندنموده جادیا ینفت یهابورس که است یساختار راتییتغ جمله از

  و یانحصار  ساختار  رفتن نیب از موجب بازار در یریپذو انعطاف تیشفاف  جادیا 

 و بازار یروان یفض  ا یحدود تا هابورس. اس  ت ش  ده اوپک قدرت و یکارتل نقش

ش  یهاسک یر صم  ینا سفه . کنندیم تیریاوپک را مد ماتیاز ت  نیچن یوجود یفل

له  در ییها بورس پد      یوه با  له  قاب ته   گرانیباز  یانحص   ارطلب یدهی اول م برجس   

  یسازمان اوپک بوده است و در گام بعد   یاعضا  ژهیو به صورت و  یانرژ یکنندهدیتول

 یدج نگاه هابورس نیا. ردیبگ شکل  حوزه نیا در یجد یرقابت یفضا  کنندیم یسع 

 نیهم به. دارند اوپک سازمان  درون در یچنددستگ  و تنش یفضا  یریگشکل  به زین

ست  خاطر ضا  با همواره که ا   یاچندجانبه و دوجانبه یقراردادها وارد سازمان  یاع

شوق  یبرخ یارائه با نیهمچن اند،شده   در و یاشه یر یهاتفرقه جادیا در یسع  هام

 .دارند اعضا نیب داریپا حال نیع

 اوپک عضو ریغ یکشورها لیش نفت دیتول رشد. 6ـ  6

  یدکنندهیتول گرید کشور  چند و هیروس  نفت، یصادرکننده  یکشورها  سازمان  

 و بازار کار نیا با تا کنند محدود 1134 سال  از را خود دیتول که کردند توافق نفت

شکه  هزار 111 را خود دیتول که کرد موافقت هیروس . کنند تیتثب را نفت متیق  در ب

 انجام جیتدر به را هاکاهش نیا و دهد کاهش 1139 اکتبر دیتول سطح  نسبت  به روز



 3713 بهار  ♦ 71 شماره ♦ 33سال  ♦ اقتصادی راهبرد   44

  کاهش یبرا توافق مورد س طح  به کامل ص ورت  به 1134 لیآور انیپا تا و دهدیم

  یم ماه در و کرد یرویپ خود یشده  توافق دیتول کاهش از عموماً زین اوپک. رسد یم

 که کردند توافق و کردند مالقات اوپک ری  یکش  ورها و اوپک یکش  ورها ،1134

  یانرژ اطالعات اداره گزارش. )کنند دیتمد 1134 مارس ماه انیپا تا را دیتول کاهش

 1139 سال  نوامبر در اوپک میتصم  یراستا  در(. 1134ه،یروس  رامونیپ متحده االتیا

  یهبرر به اوپک عضو  ری  یکشورها  با توافق مطابق نفت دیتول حجم کاهش بر یمبن

س  شد  آن تبع به و هیرو  میصم ت. افتی شیافزا کایآمر لیش  نفت دیتول نفت، متیق ر

 رددگ متیق رشد  و بازار ساختار  رییتغ موجب توانست  یعملکرد لحاظ از پالساوپک

 .است برده تیموقع نیا از کایآمر لیش نفت را استفاده نیشتریب که یحال در

ست  افتهی شیافزا شدت  به 1133 سال  از آمریکا 1لیش  نفت دیتول  از اکنون و ا

  نندگاندکیتول حال، نیا با. کندیم رقابت یسعود عربستان و هیروس با بازار، سهم نظر

 در( اوپک) نفت یص  ادرکننده یکش  ورها س  ازمان یاعض  ا ژهیو به و نفت یعمده

 که تاس  یدیکل دیجد عامل لیش  نفت. اندبوده کند خود، دیتول یهااست یس  قیتطب

صم  و نفت بازار ساختار  بر سب   ای متیق ثبات یبرا اوپک ماتیت سب ا  سهم ک ز منا

به  لیظهور انقال  ش علت(. Alonso and Di Nino,7102202) گذاردیم ریتأث بازار

شک  ینفت نیادیکه م گرددیچند دهه قبل برم  دیرو به کاهش تول کایآمر یواقع در خ

شت  ساس آمر  نیا بر ؛گذا   اید انجام ده یکار یست یبا کهبرد  یپ تیواقع نیبه ا کایا

با توجه به     کا یبزرگ در آمر ینفت یها باش   د. ش   رکت    شیخو یمنتظر زوال و نابود 

در  اتی عمل نیآوردند که ا   یرو یلیناچار به منابع ش         ،گاز  مت یق دی ش   د شیافزا

شر  رفتیانجام پذ یقبل یدیتول ری  یهاچاه ست  ذکر به الزم (.69: 3169،ی)ب  که ا

 .شد برداشته 113۷ سال دسامبر در کایآمر نفت صادرات تیممنوع

شد ق   سال    متیر صله  سترش  موجب 1131 تا 1131 یهانفت در فا  صنعت  گ

سعه   قیتحق یبر رو یگذارهیسرما  به توجه با لیش  نفت  لیش  نفت دیتول و شد و تو

صادرات نفت     نی. بر ادیگرد صرفه  به مقرون کایآمر ساس  شور،  نیاا  فروش یبرا ک

تا راس  نی. در اگرفت قوت بازار در اوپک، عضو  یکشورها  سهم  تصاحب  و شتر یب نفت

 یطیمحست یز یهاو تعرفه اتیمال رینظ هاتیمحدود یهیدولت ترامپ با برداشتن کل 

                                                           
 

0-oil shale 
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ش      شتابان نفت  شد  سبت به تول  دیتول ینهیو کاهش هز لیبه ر نابع  نفت از م دیآن ن

 داشت. ییمتعارف نقش بسزا

ست یس  مخالف کایآمر ست  بوده نفت متیق نییتع یبرا اوپک یهاا   هش یهم و ا

شته  تالش  نیا نفت دیتول شیافزا. دهد کاهش یانرژ یجهان بازار در را اوپک نقش دا

 خواهد مواجه یجد چالش با ندهیآ در را اوپک قدرت( لیش   نفت ژهیو)به  کش  ور

 نفت دیتول که داش  ت دور نظر از زین را فرض نیا توانیوجود نم نی. با اس  اخت

شورها  ضو  یک سعه  و دیتول و دارد کم یهانهیهز اوپک، ع  لیش صنعت نفت   یتو

ستلزم  کایآمر ست   باال یهانهیهز صرف  م نمودار  در(. Behar and Ritz,710929)ا

  وندر ینیبشیپ و یمتیق سبد  همراه به کایآمر لیش  نفت دیتول شاخص ( 9شماره ) 

 :گرددیم مالحظه 1113 سال در لیش نفت دیتول رشد یصعود

 لیش نفت فعال یحفار یهادکل تعدادروند  :(5) نمودار

Source: JBC Energy,7171)) 

 پالس اوپک و اوپک با بزرگ کنندگانمصرف تقابل یاستراتژ. 6ـ  5 

 به کنندهمص  رف یکش  ورها یاقتص  اد یهابنگاه و هاش  رکت رانیمد و رهبران

 یدارند، همواره نگران یانرژ یعرضه  تیدر خصوص امن  یادیز ید د ه نکهیا موازات

صاد  یواردات یانرژ متیو ق نهیهز رامونیپ یجد شورها  یدارند. هرچند رونق اقت  یک

ستمرار  با کنندهمصرف    ریمس  در یانرژ یباال متیق امادارد  ارتباط سوخت،  واردات ا
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ست.   یچالش مهم شده،  ینیبشیپ یِسودآور  زانیم  و باال متیق با سوخت  نیتأما

ساز   زانیم گران، شورها  یدیتول عیصنا  یسود صرف  یک  و بخشد یتنزل م راکننده م

  یهامواجه کند. در سال دیبا ترد راآنها  یاقتصاد یو صرفه  تیممکن است فعال  یحت

شد  به انتقاد جمله از مختلف لیدال به بزرگ کنندگانمصرف  ر،یاخ ش  متیق ر  از ینا

ا  مقابله ب یهااست یس  مزبور، سازمان  یاعضا  بازار سهم  تصاحب  ای و اوپک ماتیتصم 

سهم بازار نفت ا   نمونه، یبرا. ندسازمان را اتخاذ نموده ا  نیا صاحب  و ونزوئال از  رانیت

  کا، یآمرموارد بوده اس   ت ) نیا از کا یتوس   ط آمر میتحر قیاوپک از طر  یاعض   ا

  دراتصا  به اقدام نفت، بازار در نقش داشتن  لیدل به اما بوده نفت خالص یواردکننده

شته  یهاسال  در نفت ست  نموده گذ شماره ) ا شانگر ( 4(. نمودار   بازار سهم  روند ن

 :باشدیم کایآمر و یسعود عربستان اوپک،

 کایآمر و عربستان اوپک، بازار سهم روند(: 7) نمودار

Source: Security America's Future Energy,7171)) 

به  یدارا کش   ورِ عنوان به  هند  راًیاخ عالوه، به   نیبزرگتر انی س   وم )م یرت

  عامل   را پالساوپک  توافق در ادی ز راتییتغ بروز ،(جهان  نفت  کنندگان  مص   رف

 سببآن را  و نموده یمعرف هامحموله خریدجهت  نفت، متیق و بازار مبهم اندازچشم

  منافع با هند در این راس  تا، منافع. اس  ت کرده قلمداد گذارانهیس  رما توجه کاهش

 در رایزاست؛   داشته  رتیمغا( عربستان ) پالساوپک درنفت خام  یاصل  یکنندهنیتأم

صاد که  یحال س  اقت   اجیاحت نفت از یشتر یب حجم خرید و ترنییپا یهامتیق به ایآ

ساس  بر را خود تولید میزان و است  باالتر یهامتیق نیازمند اوپک، دارد،  میتنظ آن ا
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 و هاروگاهین یسو  از نده،یآ در ایآس  در نفت یتقاضا  محرک عوامل یعمده. نمایدیم

  متحده االتیا وستن یپ با ن،یا بر عالوه. خورد خواهد رقم نیچ نفت واردات نیهمچن

  مناسب  زمان تا هند و است  دیتشد  حال در رقابت نفت، یصادرکننده  یکشورها  به

 (.Oilprice,1113) نماید تأمین یمتعدد منابع از را خود نفت تواندیم ها،قیمت شدن

 اوپک فیتضع و کرونا ریگهمه یماریب تداوم و وعیش. 6ـ  7

سترش  شمگ  گ شدن آن به   لیتبد تا نیچ درشروع   زمان از کرونا، روسیو ریچ

 ریتداب اتخاذ به مجبور را هادولت ماه، س  ه از کمتر در یجهان ریگهمه یماریب کی

ست  کردهشهروندان   یعموم سالمت  از حفاظت یبرا دیشد   یماریب نیا یریگهمه. ا

 یهمه که اس  ت یبحران بلکه س  تین یعموم بهداش  ت یدر حوزه بحران کی فقط

 که یتلفات بر عالوه قتیاست. در حق داده قرار ریتأث تحت را تیبشر یزندگ یهابخش

 زین را یاقتصاد رشد اندازچشم  است،  کرده وارد مردم بر( COVID-36) کرونا روسیو

ساخت  یجد دیبا تهد زین را نفت بازار و داده کاهش ست  همواجه   یماریب شروع  با. ا

 بخش و یاقتصاد  یهاتیفعال دِیشد  رکود کهفرض مطرح شد   نیا آن، تداوم و کرونا

سوم  که خاص طور به نقل و حمل ضا  دو صارف در ا  یبرا نفت یجهان یتقا دو   نیم

شد، یبخش م شد  انتظار از دور با  نفت متیق (.Algamdi and others,717027) نبا

 حجم کاهش توافق عدم به توجه با کرونا روسیو وعیش  لیاوا در یجهان یبازارها در

ستان  انیم نفت دیتول س  و عرب س  نیب یمتیق جنگ بازار در ثبات یبرا هیرو  و هیرو

ستان    اهشک گرفتندر نظر  بدون کشور  نیا یسو  از نفت دیتول زانیم شیافزا و عرب

 دیولت حجم کاهش یبرا عربستان  و هیروس . است  گرفته قرار فشار  تحت تقاضا،  دیشد 

سند )    دیتول حجم کاهش طرح دیتمد و نفت ستند به توافق بر  Aloui andنفت نتوان

otjers,7171203 .)ش   دت به کوتاه مقطع نیا در اوپک یبازار قدرت جهینت در 

 .دیگرد فیتضع
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 یمتیق جنگ از بعد و قبل عربستان و هیروس نفت دیتول(: روند 8نمودار )

)7171Bloomberg, Source:) 

ستان  یمتیق جنگ( 4)شماره   نمودار شان  را نفت بازار در هیروس  و عرب   دهدیم ن

ساس  بر که ش  متیق دیشد  افت و کرونا وجود عدم صورت  در آن ا   روند آن، از ینا

 هک همانطور اگرچه. نمودیم تجربه را یتوجه قابل رشد احتماالً  کشور  دو نفت دیتول

  اقتص  اد افتییم ادامه یمتیق جنگ اگر گردد،یم مالحظه( 6ش  ماره ) نمودار در

 انیز هیروس   به نس  بت ینفت یدرآمدها به ش  تریب یوابس  تگ به توجه با عربس  تان

 :دیگردیم متحمل را یادتریز

 نفت به عربستان و هیروس یاقتصادها یوابستگ زانی(: م0نمودار )

)0202Bloomberg, Source:) 
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بزار ا جهان، در کرونا روسیها به علت وشگاه ینفت پاال یتقاضا  افت از منظر دیگر،

  تأثرمکنندگان بزرگ مصرف  یبرا ژهیو بهبازار را  یگرمیتنظ ینفت اوپک برا یعرضه 

 .افتیکمبود تقاضا به شدت کاهش  طینمود و نقش اوپک در بازار با توجه به شرا

 سازمان اوپک در رانیا تیعضو تداوم نیمخالف لیدال. 5
 منظور به یخاص   یهاقرائت و هاگزاره ،یانرژ مس  ائل گرانلیتحل از یگروه 

ساز    مورد در خود نظر یساز نهینهاد شکار   ضرورت  و اوپک سازمان  یناکارآمد یآ

و  یدانیبا کارکرد م دیسازمان را با  کی. به باور آنها کنندیم مطرح آن از رانیا خروج

 انجام در نهاد کی چنانچه و داد قرار یابیارز و س  نجش مورد آن یاقتص  اد آورده

شد، ادامه  یذات یژهیکارو  لیکشورها در درون آن به منظور ن  تیفعال یخود موفق نبا

 حال در معتقدند اقتصاددانان  از گروه نیااست.   دیخود، محل ترد یبه اهداف اقتصاد 

  نکهیا به توجه با رایز اس  ت؛ داده دس  ت از را خود س  ابق کارکرد اوپک حاض  ر،

 یضه عر ژهیو به و نموده میداشتند بازار نفت را تنظ  تیمأموراوپک  دهندگانلیتشک 

  مقابل   در( 3691 دهه )در  دکننده ی تول یمنافع کش   ورها   نیتأم نفت را در جهت   

 رد نفت عیتوز تا دیتول از ندیفرآ تمام)که  خواهرانهفت یدکنندهیتول یهاش  رکت

و تسلط کامل بر بازار نفت داشتد(    داشته  اریاخت در را یسوم  جهان یکشورها  شتر یب

شرا    تیمأمورو  ساختار اما  کنند لیتعد سب با  س یس  طیاوپک متنا ساختار آن   یا و 

سب با تغ   شکل گرفته و متنا  یسازمان در دهه  نی. است یصورت گرفته ن  راتییدوره 

ست موفق  ش  متیق شیافزا جادیدر بازار نفت و ا یقابل توجه تیهفتاد توان وک نفت )

 یالمللنیب بازار در 3641 دهه یانتها درو )ش  وک دوم(  3641( در س  ال اول نفت

سب  نفت شد  ارتباط نیا در. بود اوپک قدرت اوج دوران، نیا. کند ک  متیق دیشد  ر

  ندهکنمصرف  یکشورها  اقتصاد  د،یگردیم یاوپک تلق یهیناح از که دهه نیا در نفت

 ادجینس  بت به اوپک در بازار ا یمنف یروان یفض  ا ای تینمود و ذهن متأثر داًیرا ش  د

شکل از تول  کیبه عنوان  اوپک. دیگرد  شیافزا یبرا یبزرگ نفت دکنندگانیکارتل مت

امر در تض   اد منافع   نیکه ا ش   دیم دهیکش   ورها د نیمنافع ا نیتأمنفت و  متیق

 راس   تا نیا در. بود( افتهیهتوس   ع یش   امل کش   ورها عمدتاً) کنندگانمص   رف

د و نمودن یاقتصاد  یتوسعه  یهمکار سازمان  لیتشک  به اقدام بزرگ کنندگانمصرف 

له   یراب 3641در دهه   یانرژ یالمللنیبدر بطن آن آژانس  قاب پک  با  م  یطراح و او

.  فتگر شکل بازار و یلیفس یهاکنترل مصرف سوخت یبرا یانرژ یهایگذاراستیس 

 طرف منافع  یدر راس   تا  یانرژ یالمللنیب آژانس یها اس   تی س    اس   ت یهیبد 
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ضاکنندگان  شد یم یانرژ تقا به  که یموارد لیدل به پردازانهینظر از گروه نیا لذا. با

مان   نیادر  تی عض   و د،ی ها اش   اره گرد  آن ند ینم یابی ارز یمنطق را س   از   کن

 (.176: 3166،یرضو)

 نیا بر اندمخالف اوپک در رانیا تیعضو  تداومکه با  یپردازانهینظر از گرید گروه 

 نجپ از شیب به رانیا نفت دیتول تیظرف رش  د به توجه با اوپک از خروج که باورند

 یحداکثرسازمانع  ،سازمان نیدر ا دیتول یبرا تیو وجود محدود روز در بشکه ونیلیم

  ساالنه حدود اوپک، عضو یکشورها است ذکر به الزم. باشدیمکشور  ینفت یدرآمدها

  لیدالهم رفته  یرو. کنندیبه آن پرداخت م تیرا به عنوان حق عضو  وروی ونیلیم 1

 ز:ا اندعبارت یگروه از کارشناسان مسائل اقتصاد نیا کردیرو در اوپک ییکارا عدم

  ییکارا عدم جهت در آن اقدامات و یانرژ یالمللنیب آژانس یریگشکل  

 .اوپک سازمان

 س  عدم صم  یاجرا یبرا یهیتنب میوجود مکان صوبات  و ماتیت   اوپک م

 .اعضا یبرا

 در مقابل   گریکدیکش  ورها با  نیا یاقتص  اد و یاس  یس   ییهمگرا عدم

 .کنندگانمصرف

  یدیشد اختالفات مختلف، مسائل قبال دراوپک  یاعضا  یاس یس  کردیرو منظر از 

شته  وجود ست  دا   یاعضا  ینفت یحوزه و یاقتصاد  یهایهمکار راه مسائل،  نیا که ا

صم         یسازمان ط  نیا ست. لذا ت سته ا شته را ب سال گذ   اب اوپک توافقاتو  ماتیچند 

ارتباط  نی. در هماس  ت نبوده برخوردار الزم ییکارا از آنها ییهمگرا عدم به توجه

 :داشت اشاره لیذ موارد به توانیم

 دیشد  اختالف: سازمان  نیا کل ریدب انتخا  در اوپک اعضا  اجماع عدم  

س یس  صرف  با مختلف یکردهایرو ،یا شورها  ژهیو به و کنندگانم  یک

سته  نیا انیم در ی رب ضع  و دکنندگانیتول از د ضاد  موا  یحوزه در مت

سهم   نفت ربازا  یبرا که شد  موجب ریاخ یهاسال  در( متیق و بازار)

شود. به طور کل  انتخا  رانیا کشور  از یفرد اوپک یکل ریدب سمت   ین

 و داش  ته تمرکز نفت متیق یرو بر که رانیا یرهبر به یکیدو گروه 

دارند. لذا     دی تأک س   هم بازار   یعربس   تان بر رو  یرهبر به  دوم گروه

سال  رانیا یکل ریدباجماع بر  مدو گروه موجب عد نیاختالف ا   یهادر 

 .است دهیگرد انقال  از بعد
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 فت:  ن نیتأم یاوپک برا دکنندگانیبه تول کنندگانمص  رف اعتماد عدم

به منظور کمرنگ نمودن نقش اوپک در بازار، واردات  کنندگانمص   رف

  مانده  ینموده و باق  نیتأم اوپک   ری  یاز کش   ورها  عمدتاً  نفت خود را  

  کنندگان  مص   رف نظر از رایز ند ینما یخود را از اوپک وارد م  یازها ی ن

 اوپک بودند. دکنندگانیتول ،3641 دهه ینفت یهاشوک مسبب

  ارباز سهم  شیافزا مانع اوپک، زمانسا  در دیتول یبندهیسهم  میمکانس :

  یعضا ا از یاریبس  دیتول مازاد تیظرف به توجه با یبندهیسهم  سم یمکان

ست. لذا      یهاسال  در بازار سهم  شیافزا تِیمحدود آن، شته بوده ا گذ

 قرار گرفته است. یثابت نسبتاًسهم بازار آن در سال گذشته در سطح 

 و   یفناور یحوزه در اعض  ا انیم در قدرتمند یکش  ورها وجود عدم

هس  تند که در  ییکش  ورها عمدتاًاوپک  یاعض  ا انیم در: یاقتص  اد

  دارند؛ قرار ینییپا یتکنولوژ یدرجه و نامناس  ب یاقتص  اد تیوض  ع

عض  و در  یکش  ورها یفناور و یاقتص  اد تیظرف از اس  تفاده نیبنابرا

سود قابل توجه    نیا ییصورت فرض همگرا  شورها  شور   یبرا یک  بهک

 .داشت نخواهد همراه

 اوپک قدرت: یجهان بازار در نفت متیق نییتع در اوپک نقش کاهش  

اربرد  ک تیعدم قابل و نفت بازار ساختار  رییتغ لیدلبه  یگذارمتیق در

سط عوامل بن  متیق نییبر تع یمبن یسنت  یهینظر   تیقعابا و نیادیتو

)بورس  نفت مش  تقات و یمال یبازارها گس  ترش نیهمچن و موجود

فت  گان   مص   رف یحدود  تا  و کرده دای پ کاهش ( ن ند  قیاز طر کن

 .باشندیم مؤثر متیق نییدر تع ینفت یهابورس

 سازمان اوپک در رانیا تیعضو تداوم موافقان. 7
و توجه به  لیدال یاز کارش   ناس   ان وجود دارند که با ارائه برخ یگرید دس   ته 

ص   رایتأث و یدانیم یهایباز سازمان اقت سعه تی که  صاد  یادی اوپک در تو  رانیا یاقت

 به .هستند  اوپک در رانیا تیعضو  تداوم مخالفان نظرات مخالف شدت  به کندیم فایا

منافع کش  ورها را به  س  ازمانی و اقدام جمعی، یپلماس  ید یجهان اسیباور آنها در مق

 از خارج یاقتص  اد یکنش  گر و یاس  یس   عمل و کندیم نیتأم یص  ورت حداکثر

 یبرا مسئله  نیا. است  همراه هنگفت یهانهیهز و شکست   با یالمللنیب یهامجموعه

شار  و هوشمند  یهامیکه با تحر رانیهمانند ا یکشور  ست  مواجه یحداکثر ف   شیب ا
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ست  قادر که چرا دارد؛ تیاهم شیپ از ستانه  وندیپ و ارتباط با ا ا  که ب یانهیرید یدو

  یض  رور و یارز یازهاین نیأمت یراس  تا درخود  با را آنهااوپک دارد  یاعض  ا یبرخ

 .سازد همراه

س  ازمان از دوران اوج  نیا یفاص  له ر میعلمعتقدند  گرانلیتحل از گروه نیا 

 ینزول ریمس   در نفت متیق که ییهادوره از یبرخ در همچنان خود، یارقدرت باز

  به شدت کاهش  است،  ینفت یوابسته به درآمدها  عمدتاً که آنها اقتصاد  و داشته  قرار

 نیا در. دینما یریجلوگ نفت متیق افت ش دت  از یحدود تا اس ت  توانس ته  افته،ی

ستا،   در آن نوسان  و 1131 سال  اواخر تا 1131 سال  یط نفت متیق رشد  از پس را

شکه،  هر در دالر 311 کانال صاد  دنبال به ب  رد ژهیو به لیش  نفت دیتول شدن  یاقت

 نفت به نسبت  ییدر سطح باال  لینفت ش  دیتول ینهی)هز یمتیق سطح  نیا در کایآمر

 یعرضه مازاد نیا. دیگرد مواجه عرضه مازاد با بازار( است داشته قرار متعارف منابع از

بد ی ب یاافت قابل مالحظه      ،نفت  مت ینفت موجب ش   د که ق     به و  ا اقتص   اد  ژهیو 

  ،نفت  مت یکاهش ق  ریتأث  تحت آنها   ینفت یعض   و اوپک که درآمدها      یکش   ورها 

 نیا در. شوند متحمل را یشتریب بیآس  کشورها،  ریسا  به نسبت  بود، شده  ریپذبیآس 

 دیجهت کاهش حجم تول اجماع، جادیا یبرا اوپک عض  و یکش  ورها که بود طیش  را

 نیتالش کردند. در ا  اری بس    ،نفت  ینفت و بهبود درآمدها    مت یرش   د ق ینفت برا 

اجماع بر س  ر س  هم  جادیدر ا دکنندگانیتول نیا یاول ناتوان یارتباط باز هم در وهله

بود.   مؤثرس  ازمان  نیا یاز آنها همچنان در کاهش قدرت بازار کی هر دیکاهش تول

صل  ستان، ن  ران،یا انیم یاختالف ا سهم حجم     هیجریعرب صوص کاهش  و عراق، در خ

 .بود نفت دیتول

 یو مال ینفت یدر حوزه یمیتحر یروابط کشورها  یتوسعه درخور توجه است که  

 اثریب در تواندیم هیروس   رینظ پالسو اوپک یبیونزوئال و ل ران،یا ریعض  و اوپک نظ

  یدولت نفت ش  رکت ارتباط نیباش  د. در ا اثربخش اریبس   ینفت یهامیتحرنمودن 

 دنبال به. است ونزوئال 3پترولئوس شرکت یخارج یاصل یشرکا از یکی رزنفت هیروس

  پترولئوس شرکت  ،1139 سال  چهارم یماهه سه  در ونزوئال توسط  شده  اخذ یهاوام

 صادرات  قیطر از آن اقساط  که شد  بدهکار هیروس  رزنفت به دالر اردیلیم سه  حدود

                                                           
 

0 PDVSA 
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شد، یم رزنفت به متعلق که هنددر  3اراینا شگاه یپاال به ونزوئال خام نفت   پرداخت با

 .(1136 مارس آرگوس، گزارش. )گرددیم

ضا  اگر ستفاده نما  ازاوپک  یاع   ییسبب عدم کارا  ند،یحذف دالر در فروش نفت ا

 استفاده و نفت فروش در دالر حذف راستا، نیا در. شد خواهد کایمرآ یمال یهامیتحر

  با نفت یمبادله کا،یآمر با هیروس  یمقابله یهاروش از یکی مقصد،  کشور  جیرا ارز از

س  هیروس  به انتقال و نیچ در طال به وآنی لیتبد سپس  و وآنی افتیدر و نیچ  و تا

 یسابقه  گر،ید ی. از سو است  کرده حذف خود ینفت معامالت در را دالر قیطر نیا از

اوپک و قدرت و اعتبار کشور   مؤسس کشور به عنوان   یساله شصت   یهمکار یطوالن

صد  41 تیتوجه به ظرف باسازمان،   نیدر ا رانیا صد تول  71نفت و  ریذخا یدر  دیدر

 کشور  گرچهنموده است   اثریبرا  هامیتحر به مربوط مسائل  از یبرخ اننفت خام جه

اما   ؛س  تیاوپک ن مؤثر یدکنندهیتول کایمرآ میتحر لیحاض  ر به دل طیدر ش  را رانیا

 یِگذاراس  تیبر س   ،س  ازمان مذکور سیتأس  از  یتوجه به اعتبار ناش   با هنوز رانیا

 (.391: 3164 ،یو رسول ی)رضو دارد ریتأثآن  یاعضا

  انسازم در رانیا تیعضو تداوم یایمزا توانیم ییهالیتحل نیچن نظرداشت در با

 :برشمرد لیذ صورت به را اوپک یاقتصاد

 یهامجموعه ریسا  تیبا حق عضو  سه یکمتر در مقا نسبتاً  تیعضو  حق 

ضو  حق: یالمللنیب ر د وروی ونیلیاوپک حدود مبلغ دو م در رانیا تیع

 کمتر اریبس  هاسازمان  از یلیخ تیعضو  حق به نسبت که  است  هرسال 

 .است

 زا یاریبس   در: یالمللنیعنوان اوپک در بازار ب به رانیش  ناخت نفت ا 

  سازمان  نیا و آورندیم اوپک کنار در را آن نفت و رانیا نام جهان نقاط

 در د،کنیم نقش یفایا یالمللنیب نهاد کیبه عنوان  نکهیا به توجه با

  کیگزاره  نی. ااس  ت بوده مؤثر اریبه بازار بس   رانیش  ناس  اندن نفت ا

سئله  ست. در حق  یاعتبار یم ش  نیقائالن به چن قتیا ستدال  ینگر ل ا

نفت  یعرصه  در یگریباز به قادر اوپک سازمان  از خارج رانیا کنندیم

سازمان اوپک  یری. به تعبست ین ر د یاعتبار چندان رانینفت ا ،خارج از 

 ندارد. یبازار رقابت نیا

                                                           
 

0 Nayara 
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 کی عنوان به اوپک: رگذاریتأثمتخص  ص و  یرانیا کارش  ناس  ان تیترب  

متخص   ص  یانس   ان یرویاز ن یتعداد هرس   ال یالمللنیب س   ازمان

ستخدام  و جذ  را عضو  یکشورها  س . دینمایم ا که به  یاز افراد یاریب

س  ازمان  نیا یاتخاذ ماتیدر تص  م مؤثرافراد  گردندیم یاوپک معرف

 هستند.

 تیماه یدارا اوپک: هامیمقابله با تحر جهتاوپک  تیظرف از اس  تفاده  

س یس  صاد  - یا ست  المللنیب روابط یعرصه  در فعال و یاقت  هرچند. ا

ست  ممکن ضاء،  نیب ا  در یکامل یهماهنگ منافع، در تفاوت لیدل به اع

  ،سازمان نیا ماتیتصم اما باشد نداشته  وجود دیتول شیافزا ای و کاهش

  یامدهایپ نفت، یجهان دیتول و ریذخا در آن توجه قابل سهم  خاطر به

 للالمنیب استیس یقلمرو در چه و اقتصاد یعرصه در چه یریانکارناپذ

ونزوئال، عراق و ... به   ران،یا ،یبیل ریاوپک نظ  یاعض   ا از یبرخ. دارد

  یمنته تواندیم امر نیا. اندشده میتحر کایمرآ یاز سو جانبهکیصورت 

شگاه  کی شکل  به شود.   یهایمیتحر با   با مخالف همواره اوپکنفت 

  یهامیتحر وض  عبا  و ریاخ یها. در س  الاس  ت جانبهکی یهامیتحر

س  ،ینفت  وزارت یتابعه یهاشرکت  یو آمار یلیتحل مؤسسات  از  یاریب

فت  با ا  یهمکار  ،ن ند. در ا  رانیخود را  نال   ان،ی م نیقطع نمود   یها کا

فاده از ظرف  جب گرد   تی اس   ت پک مو   یها لی تا همواره از تحل  دهی او

س    شنا ست یس و آمار و اطالعات بازار و  یکار شورها  یهاا مختلف  یک

 از ...(و)پالتس  نفت بازار یمیتحر یهاداده به یدسترس . میشو  مندبهره

 .شودیم زده دور اوپک کانال قیطر

 شتن  دنبال به صاد  و یفن یهمکار دا شور:   یدر حوزه نفت برا یاقت ک

ضو  س     در تیع شتراکات  شتن ا س یاوپک و دا شورها  با یا  در هدف یک

مش  ترک را  یهایهمکار تواندیم س  ازمان نیا اجالس و روابط قالب

  یمهندس  و یفن تخدما یارائه مثال عنوان به. دینماکشور فراهم   یبرا

 .دیگرد سریم اوپک قالب در ونزوئال به ینفت یهافرآورده صادرات و

 گیرینتیجه
و اهداف   یاس  یمواض  ع س   یو هماهنگ یهمگون رینظ یعوامل به اوپک عملکرد 

ناهمگون همواره  یهاخواست  ریاخ یهاسال  در که یطور هب دارد، یاعضا بستگ   انیم
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صم   نیا چالش نیبه عنوان بزرگتر صاد  یمنطق ماتیسازمان در اتخاذ ت  یاز منظر اقت

  اهگیجا فیاز موارد موجب تضع  یادر پاره یدودستگ و  یکپارچگیبوده است. لذا عدم  

صم  ییکاراعدم  وسازمان   سخ     یمقاله. گرددیم شده  اتخاذ ماتیت ضر به دنبال پا حا

سش   نیبه ا ست پر ضو  که ا سازمان اوپک چه فوا  رانیا تیتداوم ع ضرات  دیدر   یو م

اوپک  بر یمبتن ینفت یپلماس  ید تیاس  تفاده از ظرف ایآ نیکش  ور دارد و همچن یبرا

ست   رانیتوسط کشور ا   ستا  در یمانع تواندیم ایراهبرد مؤثر ا به  دیتول یتوسعه  یرا

ضا  نیدر ا د؟یشمار آ  س  مورد گروه دو در توانیماوپک را  یارتباط اع  داد قرار یبرر

بازار نفت را تحت  خود، با اعضا ریسا کردن همراه در آنها از کی هر ینسب تیموفق که

ست.   ریتأث صوص  درقرار داده ا ضو  تداوم خ  یمختلف یهاهینظر اوپک، در رانیا تیع

ود خ لیدل نیترمهم اوپک، در تیعضو  تداوم نیمخالف یکل طور به ؛است  شده  مطرح

 تیمحدود وجود لیدل به و دانندیبشکه در روز م ونیلیم 7از  شیب دیتولرا مربوط به 

. ش  د ند( خواهدیتول تی)ظرف تیظرف نیا از اس  تفاده مانع اوپک، در یبندهیس  هم

  یاریس ب دیتول مازاد تیظرف به توجه با اوپک سازمان  در دیتول یبندهیسهم  میمکانس 

ضا  از شته   یهاسال  در بازار سهم  شیافزا در تیمحدود کی آن یاع سا   گذ به ح

سبتاً در سال گذشته در سطح     آناست. لذا سهم بازار    آمده . قرار گرفته است  یثابت ن

 و نامناسب  یاقتصاد  تیهستند که در وضع   ییکشورها  عمدتاًاوپک  یاعضا  انیدر م

ستفاده از ظرف  نیبنابرا دارند؛ قرار ینییپا یتکنولوژ یدرجه صاد  تیا  یناورف و یاقت

  کشور  یبرا یتوجه قابل سود  کشورها  نیا ییهمگرا فرض صورت  در عضو  یکشورها 

شت  نخواهد   عدم نفت، بازار ساختار  تغییر دلیل به گذاریقیمت در اوپک قدرت. دا

  همچنین و بنیادین عوامل توسط قیمت تعیین بر مبنی سنتی ینظریه کاربرد قابلیت

سترش  شتقات  و مالی بازارهای گ  حدودی تا و کرده پیدا کاهش( نفت بورس) نفت م

 .باشندمی مؤثر قیمت تعیین در نفتی هایبورس طریق از کنندگانمصرف

 ریمتح کشورهای ارتباط بر مبنی اوپک در ایران عضویت تداوم ینظریه طرفداران

 در تحریمی کش  ورهای روابط یتوس  عه معتقدند، اوپکی دیپلماس  ی قالب در ش  ده

  وسیه ر نظیر پالساوپک و لیبی و ونزوئال ایران، نظیر اوپک عضو  مالی و نفتی یحوزه

سیار  نفتی هایتحریم نمودن اثربی در تواندمی شد  اثربخش ب ستفاده  .با  تیفظر از ا

س یس  تیماه به توجه با هامیتحر با مقابله یبرا اوپک صاد  - یا صه  در آن یاقت   یعر

  ماتیتص  م اثرات ،یهماهنگ وجود عدم و منافع در تفاوت ر میعل المللنیب روابط

ست  کرده تیریمد را هامیتحر سازمان  نیا  در اوپک عنوان به رانیا نفت ن،یهمچن. ا

س که در  یطور به شود یم شناخته  یالمللنیب بازار  و رانیا نام جهان نقاط از یاریب
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 ادنه کی عنوان به نکهیا به توجه با سازمان  نیا و آورندیم اوپک کنار در را آن نفت

 ودهب مؤثر اریبس   بازار به رانیا نفت ش  ناس  اندن در کند،یم نقش یفایا یالمللنیب

 یرانیا کارش  ناس  ان تیترب مذکور س  ازمان در تیعض  و تداوم دیافو گریاز د .اس  ت

 یشورهاک با یاسیس اشتراکات تیتقو و اوپک در تیاست. عضو رگذاریتأث و متخصص

ضو با   صاد  و یفن یهمکار ایجاد هدفع شور  یبرا نفت یحوزه در یاقت   قالب در ک

 را یکیتکنولوژ و یفن مش  ترک یهایهمکار تواندیم ،س  ازمان نیا اجالس و روابط

 .دینمایم فراهم کشور یبرا
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