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چکیده
های اوپک و مرتبط ساختن اين تکامل به هدف اصلی اين تحقیق بررسی و مرور تکامل مدل

 تحقیق، مؤيد اين امرگیری غالب اين خام است. نتیجهبرخی حوادث مهم در بازار جهانی نفت
باشد که اگرچه هدف اصلی تشکیل سازمان اوپک ايجاد هماهنگی و وحدت در خط می

ها برای تامین منافع فردی و جمعی است های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترين شیوه مشی
ن خام از طريق تغییر در میزااما اين سازمان قدرت تاثیرگذاری بر تغییرات و روند قیمتی نفت

تولید و سهمیه بندی خود را نیز داشته است که اين تاثیرگذاری در طول زمان متفاوت بوده 
های متعددی حاکی ازاين امر موجود است که در آن اوپک قدرت خود را در است. مثال

تغییرات قیمت )در جهت صعود يا نزول( از دست داده است. شرايط بازار عامل  محدودکردن
باشد. به یراتی در قدرت تاثیر گذاری اوپک بر روند قیمتی نفت خام میوقوع اين چنین تغی

سبب رفتار تغییرپذير اوپک، مدل واحدی که توانايی توضیح رفتار اوپک را داشته باشد وجود 
های گوناگون برای توضیح برخی ندارد و بنابراين محققان مجبور به انتخاب مدلی از میان مدل

-ها و نتايج بسیار مشابهی را ارائه میبینیها پیشکه اين مدلنجايیاتفاقات خاص هستند. از آ

اند. يافته اصلی در دهند کارهای تجربی انجام شده در تمايز قائل شدن بین آنان ناموفق بوده
خام در تحقیق پیش رو گويای اين مطلب است که میزان تاثیرگذاری اوپک بر روند قیمتی نفت

 نبوده و گرايش به تغییر داشته است. های زمانی ثابتطول دوره

  JEL:L11,Q30, Q40بندیطبقه

 گیری مشترکگذاری، تصمیمخام، قدرت قیمتهای نفتهای اوپک، قیمتمدل: واژه کلید
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.مقدمه1

، رفتار و قدرت تاثیرگذاری 1973خام در سال از زمان وقوع شوک قیمتی نفت

ه بسیار زيادی را در موضوعات دانشگاهی خام توجاوپک بر تغییرات و روند قیمتی نفت

به خود اختصاص داده و امنیت عرضه نیز به عنوان يکی از مسائل مهم برای کشورهای 

خام مطرح شده است. منظور از امنیت عرضه در واقع امنیت عرضه کننده نفتمصرف

سی خام است. اما سوال اساانرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت

کننده نفت خام نگران امنیت عرضه هستند؟ به نظر اين است که چرا کشورهای مصرف

رسد عدم تطبیق توزيع جغرافیايی ذخائر نفت با بازارهای مصرف سرچشمه نگرانی می

چندين ساله بازار جهانی نفت در مورد اين مسئله است. سهم بسیار بااليی از ذخائر 

دارد که از نظر صنعتی پیشرفته نیستند، لذا میزان خام جهان در کشورهايی قرار نفت

ها در مقايسه با کشورهای صنعتی کمتر است. اما اکثر کشورهای مصرف نفت خام آن

خام دارند اساسا يا فاقد ذخائر نفت صنعتی پیشرفته که وابستگی بسیار شديدی به نفت

 2013تا پايان سال هستند يا میزان ذخائرشان برای مصرف جاری و آينده کافی نیست. 

میلیارد  1206خام جهان که بالغ بر درصد ذخائر نفت 81کشورهای عضو اوپک حدود 

درصد از مصرف جهانی  10بشکه است را به خود اختصاص دادند، در حالی که فقط 

. در صورت عدم همکاری اوپک در (OPEC 2014)خام به اين کشورها مربوط استنفت

تی پیشرفته با مسئله عدم امنیت عرضه انرژی در آينده تنظیم بازار، کشورهای صنع

های تکنولوژيکی اخیر و تولید از منابع (. اما پیشرفت1381 ،روبرو خواهند شد)درخشان

-خام اوپک علیتواند آينده تقاضا برای نفتخام غیرمتعارف در آمريکا میقابل توجه نفت

. ديدگاه رايج راجع به (IEA 2014)الخصوص عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار دهد

باشد، اما تاثیر سال می 50اوپک اين است که اگرچه اين سازمان دارای قدمتی فراتر از 

کمی بر قیمت و روند بازار داشته است. اين ديدگاه بر اين باور است که قیمت نفت در 

های مختلف شود. از سويی ديگر و با در نظرگرفتن ديدگاهبازاری کامال رقابتی تعیین می

-شود که در بازه زمانی محدودی اوپک برای باال نگه داشتن قیمت از قیمتمشاهده می

ست. ديدگاهی ديگر، ا های رقابتی از طريق محدود ساختن تولید موفق عمل کرده

حکايت از آن دارد که تاثیرگذاری اوپک بر تغیرات و روند قیمت نفت خام يکسان نیست 

خام گرايش به نوسان دارد. ان اعضا اوپک و شرايط بازار نفتو بسته به تغییرات می
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خام در نوسانات و چرخش در میزان تاثیرگذاری اوپک در تغییرات و روند قیمتی نفت

رخ داد بسیار مشهود شد،  1998رويدادهای که پیرامون سقوط قیمت نفت در سال 

به کمتر از  1997بر سال دالر در هر بشکه در اوايل نوام 20قیمت نفت دوبی، از حدود 

دالر در دسامبر سال  10ای و بطور متوسط حدود بشکه 1998دالر در مارس  12

ها رسید اوپک توانايی خود را در حفظ قیمتسقوط نمود. درآن زمان، به نظر می 1998

بینی کرده بودند. با از دست داده است و بسیاری از کارشناسان اين نزول قدرت را پیش

، ديدگاه غیرموثر بودن اوپک تنها چند ماه بعد در جهت عکس تغییر مسیر داد وجود اين

را راهنمايی برای  1998و در نتیجه بسیاری از ناظران و فعاالن بازار، رويدادهای سال 

و مارس  1998عصری جديد در همکاری میان کشورهای عضو تلقی نمودند. طی مارس 

برای پايان دادن به روند کاهش قیمت به کار ، اوپک دو کاهش تولید نفت خام را 1999

بست. اين کاهش در تولید در سطح بااليی از همکاری بین اعضاء انجام شد که اين با 

باشد. تا اين ديدگاه که اعضاء اوپک قادر به همکاری میان خود نیستند در تضاد می

يافته بود. دالر در هر بشکه افزايش  23، قیمت نفت خام دوبی به 1999پايان سال 

خام منتج به ديدگاهای متفاوت درباره تاثیرگذاری اوپک در تغییرات و روند قیمت نفت

ها عبارتند از کارتل است. اين مدل های رفتاری اوپک شدهای از مدلطیف گسترده

 ،2(، کارتل سه بلوکه)اکبو1978، 1ثروت)پینديک کالسیک، انحصارگر حداکثرکننده

(، 1980 ،4(، کارتل ناآزموده)آدلمن3،1976پینديک و ه)هنیلیکزا(، کارتل دو بلوک1976

(، انحصارگران چندجانبه که بطور ضعیف با 1991 ،5مابرو ،1976 ،بنگاه مسلط)ساالنت

( و 1982 ،(، انحصارگر بنگاه باقیمانده)آدلمن1985 ،کنند)گريفینهم همکاری می

(. بسیاری 1991، 1989 ،هانیو صالحی اصف 7، کرامر1982 ،6های رقابتی)مک آوایمدل

گويی به تغییرات در رفتار ها برای توضیح وقايع تاريخی مهم و در پاسخاز اين مدل

خام توسط اند. تغییرات در تولید و سهمیه نفتتولیدکنندگان اصلی نفت خام ايجاد شده

 

 

1. Pindyck 

2. Eckbo 
3. Hnyilicza and pindyck 
4. Adelman 
5. Mabro 
6. MacAvoy 
7. Cremer 
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های منجر شد تا بسیاری از مدل 1986و  1985ها در سال اوپک برای کنترل قیمت

عنوان انحصارگر عقاليی حداکثرکننده ثروت يا گروه يکپارچه  که اوپک را به 1970ه ده

بايد عناصر  90و  80های دهه نمودند، مورد اصالح قرار گیرند. مدلو متحد تلقی می

های قیمتی، سهمیه تولید، مباحث جديدی مثل رابطه متقابل میان اعضا اوپک، رقابت

باشند و نیز نقش ه تحت آن اعضا قادر به همکاری میتخلف و يا هماهنگی، شرايطی ک

، ورود تعداد 2000بالمنازع عربستان سعودی درون اوپک را در نظر بگیرند. در دهه 

خام در های نفتطور افزايش نقش بازار آتیزيادی از بازيگران و کارگزاران مالی و همین

عالمت دهی اوپک را ايفا  گیری قیمت باعث انجام برخی مطالعات که نقشفرايند شکل

 نمودند، گرديد.می

های اوپک و ارتباط اين يکی از اهداف انجام پژوهش حاضر، مرور روند تکاملی مدل

گیری اصلی مقاله اين است که خام است. نتیجهروند با برخی وقايع مهم در بازار نفت

به تغییر در طول  خام ثابت نبوده و گرايشمیزان تاثیرگذاری اوپک در روند قیمتی نفت

های متعددی وجود دارد که اوپک تاثیرگذاری خود را بر قیمت زمان داشته است. مثال

از دست داده است. شرايط بازار باعث وقوع اين چنین تغییراتی در میزان تاثیرگذاری 

تواند در هر دو شرايط رونق و رکودی بازار به خام شده و میاوپک در روند قیمتی نفت

یوندد. به سبب رفتار تغییر پذير اوپک، مدل واحدی که بتواند رفتار اوپک را وقوع بپ

های توضیح دهد وجود ندارد و بنابراين محققان مجبور به انتخاب مدلی از میان مدل

های پیش رو هر متعدد برای توضیح برخی اتفاقات خاص هستند. يکی از چالش

ست. اگرچه اوپک به عنوان يک ، موضوع ورود رقبای جديد ا1گیری مشترکتصمیم

آورد، گذاری اعضائش به عمل نمیهای سرمايههای الزم را برای طرحسازمان، هماهنگی

اما بسیاری از کشورهای عضو اوپک دارای مخازن نفتی با هزيته تولید بسیار پايین 

کند. اوپک با هستند که اين مانعی برای ورود ساير رقبا به بازار نفت ايجاد می

تواند آينده عرضه نفت به بازار را کنترل گذاری در بخش نفت میدودکردن سرمايهمح

گذاری اوپک است که به چه نمايد. هدف ديگر اين پژوهش بررسی تصمیمات سرمايه

 خام را تحت تاثیر قرار دهد.تواند ساختار بازار و رفتار قیمت نفتای میشیوه

 

 

1. Collusion  
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ت آب و هوايی، بسیاری از کشورهای با توجه به موضوع امنیت انرژی و تغییرا

کنندگان را های کاهش محتوای کربن در ترکیب انرژی مصرفکننده سیاستمصرف

خام در بلندمدت کنند. چنین ابزارهای سیاستی تاثیر بسزايی در تقاضای نفتدنبال می

ن نمايند متاثر از ايداشته و از اين رو میزان درآمدی که تولیدکنندگان اوپک کسب می

های پیش رو اوپک در باشد. بنابراين هدف ديگر اين مقاله بررسی گزينهها میسیاست

-کننده و کارايی بلند مدت اين گزينهکردن ابزارهای سیاستی کشورهای مصرفمديريت

 هاست.


2.اوپکتاریخچهازمختصراي 

توسط پنج کشور  1960سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در سپتامبر سال 

خام )ايران، عراق، کويت، عربستان صعودی، و ونزوئال( در حال توسعه تولیدکننده نفت

های های نفتی میان اعضاء و نیز تأمین قیمتسازی سیاستبا هدف هماهنگی و يکپارچه

های کنونی کنندگان نفت خام که منجر به تامین منافع نسلمنطقی و پايدار برای تولید

-در آن زمان، صنعت نفت دنیا توسط شرکت1ود تشکیل شد.شو آتی کشورهای عضو می

شد. کشورهای های نفتی چند ملیتی بزرگ موسوم به هفت خواهران نفتی اداره می

خام هیچ دخالتی نداشته و درعوض گذاری نفتصاحب ذخائر در میزان تولید و قیمت

نمودند. يافت میو مالیات بر درآمد شرکت بود، در 2جريانی از درآمد که شامل رويالتی

هريک از هفت خواهران به صورت عمودی ادغام و کنترل عملیات باالدستی )اکتشاف، 

توسعه و تولید نفت( و نیز به میزان کمتری عملیات پايین دستی)حمل ونقل، پااليش و 

بازاريابی( را در اختیار داشتند. در بطن سیستم فروش امتیاز نفت خام مفهوم قیمت 

های نفتی برای محاسبه جريان درآمدی داشت که توسط شرکت اعالن شده وجود

که قیمت اعالن شده يک گرفت. درحالیکشورهای صاحب ذخائر مورد استفاده قرار می

رفت، اما نسبت به نیروهای عرضه و تقاضا بازار واکنشی نشان پارامتر مالی به شمار می

و  1965های نمايد. در خالل سالتوانست نقش تخصیص منابع را ايفا داد و لذا نمینمی

میلیون بشکه در روز)بی پی  3تقاضای جهانی برای نفت خام با میانگین روزانه  1973
 

 

1. OPEC Website: www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm 

2. Royalty 
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( به سرعت افزايش يافت. بخش اعظم اين افزايش تقاضا از سوی سازمان اوپک 2012

 51به  1965درصد در سال  44شد که سهمیه اوپک در تولید نفت جهانی از تامین می

افزايش يافت. اين شرايط بازار نفت قدرت فروشندگان و نیز به  1973در سال  درصد

ای کشورهای عضو اوپک نسبت به شرکت های بین المللی نفتی را طور قابل مالحظه

های نفتی ملزم دولت لیبی قراردادی که در آن شرکت 1970افزايش داد. در سپتامبر 

هايی برای جبران شده باالتر و نیز پرداخت های اعالنبه پرداخت مالیات بر اساس قیمت

منعقد نمود. در نتیجه اين تفاهم نامه،  1965خسارات مالی دولت لیبی از سال 

خام نیز دريافتند که نبايد قراردادی کمتر از قرارداد سايرکشورهای تولیدکننده نفت

بین المللی های اعطايی به دولت لیبی را بپذيرند. مذاکرات تهران بین اوپک و شرکت

های اعالن شده و نیز افزايش با تصمیم جمعی درباره افزايش قیمت 1971نفتی در سال 

صنعت نفت دنیا همچنین تغییر شکل اساسی ديگری را در اوايل  .1نرخ مالیات منجر شد

های عضو اوپک خواهان توقف اعطای مشاهده نمود. برخی از دولت 1970دهه 

نیز داشتن سهم مشترک در قراردادهای موجود و در بعضی  قراردادهای امتیازی بودند و

از کشورها ملی شدن صنعت نفت را خواستار شدند. ملی سازی و تقاضا برای داشتن 

های بین المللی ای متأثر ساخت. شرکتسهم برابر، ساختار بازار را بطور قابل مالحظه

زيادی وابسته به عرضه  نفتی مخازن عظیم نفتی خود را از دست داده و خود را تا حد

خام به دلیل رکود اقتصادی گسترده جهانی، رشد نفت اوپک ديدند. کاهش تقاضای نفت

خام و ظهور خام از سوی کشورهای غیراوپک به خاطر افزايش بهای نفتتولید نفت

گذاری اوپک قرار داد و های جديد چالش بزرگی را پیش روی سیستم قیمتتکنولوژی

به شکست سیستم شد. اکتشافات جديد در کشورهای غیر اوپک بدان در نهايت منجر 

معنا بوده که حجم زيادی از نفت خام از سوی کشورهای غیر اوپک روانه بازار بین 

خام منجر به ظهور تولیدکنندگان زيادی المللی شده است. اين افزايش در عرضه نفت

ده و الزام به رقابت بیشتر را بین شد که قیمت نفت خود را تابعی از شرايط بازار قرار دا

نمود. اگرچه با گذشت زمان تعداد اعضا اوپک افزايش پیدا کرد)در حال آنان فراهم می

باشد(، سهم تولید جهانی اوپک در اکثر سال های نفر می 12حاضر تعداد اعضای اوپک 

 

 

1. Tripoli Tehran agreement 
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د در درص 4/43نسبتا ثابت باقی مانده است که اين سهم به حدود  2000و  1990دهه 

افزايش يافته که اين میزان سهم در مقايسه با مقدار ذخائر اوپک که حدود  2013سال 

 باشد، بسیار ناچیز است. می 2013درصد ذخائر اثبات شده دنیا در سال  80

 

3.اوپکمدلهاي 

های مطرح شده در مطالعات انجام شده برای سازمان در اين بخش به مرور مدل

گذشته پرداخته شده است. البته بايد به اين نکته توجه نمود که های اوپک در طول دهه

اصطالح کارتل برای سازمان اوپک نادرست است چرا که اوپک نه انحصارگر است و نه 

های خام و ساير ابزارهای کنترل آن را به تنهايی در دست دارد و در اکثر دورهبازار نفت

ای که بازار نیاز داشته، نفت خام به اندازهزمانی گیرنده قیمت بوده است. اوپک همواره 

ها را باال ببرد. عرضه کرده است و هیچ زمان نخواسته است که با کمبود مصنوعی قیمت

بیشتر محققان و ارائه دهندگان مدل کارتلی اوپک،  1973البته بعد از شوک نفتی سال 

وسعه نیافته را ديدگاه مثبتی نسبت به يک سازمانی که منافع گروهی از کشورهای ت

های اين مطالعه مروری اجمالی بر تمامی مدل دنبال کرده است نداشتند. با اين حال در

 مترتب برای سازمان اوپک انجام پذيرفته شده است.

ها از اوپک به عنوان مثالی کالسیک از يک کارتل بین المللی در بسیاری از کتاب

کالسیک شرط مرتبه اول بهینه سازی  در مدل انحصارگر .(2011، 1)منکیف شودياد می

معرف هزينه نهايی  MCمعرف قیمت نفت خام،  MC=P(1-1/e) ،Pبه صورت زير است: 

خام در خام است. با فرض اينکه کشش قیمتی نفتکشش قیمتی تقاضا نفت eتولید و 

ولید نهايی تخام را باالتر از هزينهتواند قیمت نفتمدت بسیار اندک است، اوپک میکوتاه

خام بر تقاضای قرار دهد. در اين مدل ايستا، اوپک نگرانی از بابت اثر افزايش قیمت نفت

بینی اگرچه مدل انحصاری ماهیتی ايستا دارد، اما برای پیش .بلندمدت خود ندارد

که ماهیتی بلندمدت داشته مورد استفاده قرار گرفته  1980کاهش قدرت اوپک در دهه 

ال روشن است که در نظرگرفتن اوپک به عنوان يک انحصارگر است. با اين وجود کام

خام به عنوان يک کاال استاندارد کالسیک در چارچوبی ايستا و نیز در نظرگرفتن نفت

 

 

1. Mankiv 
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سازی ها و نقايص فراوانی دارد و معرفی ابعاد بین زمانی برای مدلمحدوديت 1اقتصادی

 1973خام در سال ه قیمت نفتباشد. دلیل اين امر آن است کرفتار اوپک ضروری می

خام از سوی کشورهای عرب به آمريکا و هلند که در جنگ به علت قطع صادرات نفت

پشتیبانی کرده بودند حدود  رژيم اشغالگر قدساز  رژيم اشغالگر قدسمیان اعراب و 

دالر در هر بشکه رسید و پس از جنگ عراق علیه ايران  12برابر شد و به حدود  5/2

دالر در هر بشکه افزايش يافت اما اوپک نتوانست در بلندمدت  40ت به حدود قیمت نف

-نفت قیمت 1980قیمت نفت را در حد بااليی حفظ نمايد و در نتیجه در اواسط دهه 

 خام کاهش شديدی يافت.

ادبیات پايان پذيری منابع برای معرفی دو مفهوم اساسی در مدل های بازار نفت 

خام بايد در قالبی پويا مورد ر گرفته است. نخست، بازار نفتخام مورد استفاده قرا

های خام در يک دوره، تولید و مصرف در دورهبررسی قرار بگیرد. تولید و مصرف نفت

خام به عنوان يک کاالی تمام شدنی و تجديدناپذير سازد. دوم، نفتآتی را نیز متاثر می

خالف کاالهای اقتصادی استاندارد، قیمت نمايد بنابراين بر درآمد رانتی را ايجاد می

بازاری برای نفت خام برابر با هزينه نهايی تولید نیست. سود ) موسوم به رانت کمیابی( 

پاداشی است که دارندگان منابع برای داشتن ذخائر طبیعی تا زمانی که اين ذخائر را به 

االتر از هزينه نهايی خام بهای نفتکنند. بنابراين قیمترسانند دريافت میفروش می

 تولید نبايد به عنوان دلیلی برای رفتار انحصاری اوپک تلقی شود. 

( اساسا يافتن پاسخی برای 1931) 2گردد که شروع کار هتلینگدر ادامه بیان می 

پرسش ذيل بوده است: با فرض دانستن وضعیت تقاضای بازار و نیز حجم اولیه منابع 

ائر را در هر دوره برای ماکزيمم کردن سود مالک مخزن قابل برداشت، چه حجمی از ذخ

ای مستدل و مشهود را برای پاسخ به اين سوال به بايد استخراج نمود؟ هتلینگ نظريه

و نیز نبود   rگذاری يعنی دهد: با فرض نرخ بهره حقیقی سرمايهصورت زير، ارايه می

رای هر واحد از ذخائر طبیعی هزينه تولید برای مالک مخزن و نیز وجود قیمت رقابتی ب

دهد که در يک بازار رقابتی مسیر استخراج بهینه بايد به در بازار، هتلینگ نشان می

رشد  rای باشد که قیمت منابع تجديد ناپذير در طول زمان با نرخ بهره واقعی گونه
 

 

1. Standard commodity 

2. Hotelling 
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ن کنند. آنگاه درآمدی که از به تاخیر افتادن استخراج در دوره فعلی نصیب مالک مخز

گذاری سود حاصله در شود برابر با هزينه فرصت استخراج در دوره فعلی و نیز سرمايهمی

 نرخ بازدهی مطمئن است.

حلی برای شرايط انحصاری بازار ارائه داد. مسیر قیمتی بازار هتلینگ هم چنین راه

انحصاری تحت شرايط خاص از مسیر قیمتی بازار رقابتی متفاوت است. تفاوت در آن 

که در شرايط انحصاری درآمد نهايی بايد متناسب با نرخ بهره افزايش يابد در  است

يابد. که در بازار رقابتی قیمت و نه درآمد نهايی، متناسب با نرخ بهره افزايش میحالی

درآغاز، مسیر قیمتی انحصارگر عقاليی باالتر از مسیر قیمتی رقابتی خواهد بود 

برد که های اولیه سود میتر در دورهیمتی نسبتا پائینکه انحصارگر از کشش قازآنجائی

ها، قیمت تواند با کاهش تولید قیمت باالتری وضع کند. ولیکن در برخی دورهمی

های انحصاری اين امکان تر از قیمت رقابتی سقوط خواهد کرد. قیمتانحصاری به پايین

های مرتبط با کارتل شدن زينهای برای جبران هدهد تا سود قابل مالحظهرا به اوپک می

 (. 1978کسب نمايند)پینديک 

کننده کننده انحصاری از تولیدها، مدت زمان و مسیر تولیدی تولیددر اين مدل

( مدل 1978) ککار است. پینديرقابتی بیشتر است و يا به اصطالح انحصارگر محافظه

ر مخازن آماده استخراج و گذاری دهتلینگ را تعديل کرد و انتخاب برای میزان سرمايه

ها به نیز مقدار استخراج را برای مالک مخزن اضافه نمود. در مدل پنديگ افزايش قیمت

 سبب آنکه مقدار اکتشاف به میزان ذخائر بستگی دارد نسبت به مدل هتلینگ بسیار

تواند تر است. توجه به اين نکته که اوپک هم چنین در مدل های رقابتی نیز میآهسته

)کرمر و  گیری مشترک تولید را محدود سازد حائز اهمیت استه داليلی غیر از تصمیمب

برخی از مطالعات داليل کاهش تولید و به تبع آن افزايش  (.1989، 1صالحی اصفهانی

های بین المللی نفتی را انتقال حقوق مالکیت از شرکت 1970قیمت نفت خام در دهه 

اند) خ تنزيل زمانی کمتری برخوردار بودند، دانستهبه کشورهای صاحب ذخائر که از نر

را به  1970( افزايش قیمت در دهه 1982مکاوی ) .(1979 ،3، مید1980 ،2يوهانی

 

 

1. Cremer and Salehi-Isfahani 
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اختالالت سمت عرضه به دلیل وقوع وقايع سیاسی نسبت داد. مطالعات ديگر بر اين 

ه نیازهای نکته تاکید ورزيدند که تصمیمات برای میزان تولید نفت خام با توجه ب

گذاری که خود نیز به وابسته به توان جذب اقتصاد داخلی و نیز نقايص بازارهای سرمايه

-مالی بین المللی است، بستگی دارد. محدوديت در جذب نیازهای مالی برای سرمايه

 (.1982 ،2)تسی می شود 1گذاری در بخش نفت باعث ايجاد منحنی عرضه رو به عقب

 

4.تصوهماهنگی،گیريتخلفمشترکمیم

ها اوپک را به عنوان های اولیه اين است که تمامی آنيکی از نقائص مهم مدل

اند. در واقع اوپک از گروهی از کشورها با ذخائر نفتی بازيگری منفرد در نظرگرفته

است. براين های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناهمگون تشکیل شدهمتفاوت و سیستم

اعضا اوپک را براساس عامل ترجیح زمانی و میزان منابع نفتی ها اساس برخی از مدل

گروه تقسیم کرد:  3( اوپک را به 1976نمايند. برای مثال اکبو )بندی میخدادادی طبقه

( تولیدکنندگان حاشیه ای و کوچک. اکبو 3طرفداران افزايش قیمت  (2هسته اصلی  (1

منابع نفتی بیشتر مسیر قیمتی  دريافت که کشورهايی با عامل تنزيل زمانی کمتر و

کنند. در همین راستا، تری نسبت به کشورهای طرفدار قیمت باال انتخاب میپائین

ها)کشورهای با نرخ ( اوپک را به دو گروه پس اندازکننده1976هینکینزا و پنديگ )

ه )کشورهای با نرخ تنزيل باالتر( تقسیم کرده و رابط هاتر( و خرج کنندهتنزيل پائین

ها مورد بررسی قرار دادند. راه حل متقابل بین اين گروها را با استفاده از نظريه بازی

های خالص حاصل از همکاری همکارانه برای اين بازی، عملی است اگر بتوان درآمد

شود را سنجید. آنان بیان ها مینسبت به زيانی که در صورت عدم همکاری متوجه آن

لیدی بهینه اعضا اوپک نبايد به طور همزمان تولید نمايند، کنند که برای داشتن تومی

ابتدا بايد خرج کنندگان تولید کنند و پس اندازکنندگان منابع خود را زير زمین نگه 

دارند، لذا نتیجه آنان حاکی از آن است که اين رويکرد از لحاظ سیاسی غیرممکن 

کلیدی را در مورد ارتباط  که مطالعات اولیه برخی مفاهیم مهم وباشد. درحالیمی

متقابل بین اعضا اوپک فراهم آوردند، اما برخی از نکات مهم و بحث برانگیز هنوز در 
 

 

1. Backward bending 

2. Teece 



   123  ...صادرکننده نفت )اوپک( در بازار یسازمان کشورها یتحوالت رفتار
 

ترين موضوعات موجود مسئله سهمیه تولید درون ای از ابهام قرار دارند. يکی از مهمهاله

کارانه به ها، مقدار تولید نهايی سازمان از بازی همسازمان اوپک است. براساس اين مدل

بندی کردن تولید بستگی خواهد داشت که اين موضوع تصمیم راجع به چگونه سهمیه

طور که در ابتدای مقاله زنی اعضاء بستگی دارد. هماننیز به نوبه خود به قدرت چانه

و تصمیمی که در  1982های رسمی تولیدی اوپک در سال بیان گرديد معرفی سهمیه

توان، به عنوان نقطه گذاری اوپک گرفته شد را میقیمتبرای ترک سیستم  1985سال 

اوپک  1975و  1973های عطفی در تاريخچه اوپک دانست. در فواصل زمانی بین سال

. با تعیین قیمت، 1خام به کار بردنهايت تاثیر خود را بر روند قیمتی در تعیین قیمت نفت

يافت. با کاهش ر خود دست میاوپک بايد با تغییر در مقدار تولید به اهداف مورد نظ

درصد  51سهمیه بازاری اوپک از  1980مداوم تقاضا برای نفت خام اوپک در اوايل سال 

نزول کرد. تحت اين فشارها اختالفات درون  1985درصد در سال  28به  1973در سال 

سازمان اوپک بروز نمود. عربستان سعودی بزرگترين تولیدکننده اوپک سهم بازاری خود 

داد و در نتیجه برای افزايش قیمت با ديگر ا با هر افزايش در قیمت بازار از دست میر

ها فشار آوردند در اعضاء به مخالفت برخاست. ديگر اعضا برای افزايش بیشتر قیمت

که در همان زمان با وارد کردن نفت خام اضافی به بازار به دنبال افزايش درآمد حالی

بندی رسمی اوپک ثابت نمود که، در جلوگیری از افزايش هبودند. معرفی سیستم سهمی

های عربستان سعودی برای دفاع و حمايت از تولید باالتر از سهمیه، ناکاراست. تالش

شاخص قیمتی اوپک منجر به از دست دادن شديد سهمیه بازاريش شد. تقاضا برای 

میلیون بشکه در  6/3 به 1980میلیون بشکه در روز در سال  2/10نفت خام عربستان از 

رسید. اين کاهش در حجم تولید و از دست دادن سهم بازار برای عربستان  1985سال 

سعودی بسیار پرهزينه بود که نهايتا عربستان سعودی تصمیم به کنارگذاشتن سیستم 

گرفت. عربستان تصمیم گرفت با اتخاذ سیستم  1985گذاری رسمی در سال قیمت

 

 

1.نفتقیمتافزایشاصلیدلیلاگرچهخامکشوتحریمدرهلندوآمریکابهنفتصادراتعدمبراياوپکعضوعربرهاي

1973سالکهآالسکاوشمالدریايهايخامنفتبعدسالچندطیدرونیافتکاهشنفتقیمت،تحریمرفعازپسولیبود

د.بنابراینباالماندنقیمتنفتباقیمتهاينفتبهمیزانیکهقبلازتحریماعراببودقابلعرضهبهبازارنبود،واردبازارش

را نفتخود عرضه و تولید صورتافزایشقیمتمیتوانستند در که تولیدکنندگانیبود عالقه اعرابمورد تحریم پساز

اقتصاديکنندوبااینروشازسهماوپکدربازارنفتبکاهند.
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م از دست رفته خود در بازار جهانی را بازيابی کند. بنابراين سه 1گذاری نت بکقیمت

اين کشور، نفت خام را با سودی مطمئن و تضمین شده حتی به قیمت سقوط مجدد 

المللی نفتی بودند فراهم های بینخام برای پااليشگاهايی که متعلق به شرکتقیمت نفت

شگران انگیزه تولید در باالترين گذاری، پاالي(. تحت اين سیستم قیمت1986آورد)مابرو 

های نفتی و به تبع آن ظرفیت خود را دارند که اين خود باعث مازاد عرضه فرآورده

شود و در نهايت منتهی به کاهش قیمت نفت ها در بازار میکاهش قیمت اين فرآورده

 گردد.خام میخام گشته و اين کشمکش پی در پی قیمتی، منجر به سقوط قیمت نفت

رويدادها تحلیلگران بازار نفت را ترغیب نمود که بینشی نو به رفتار اوپک،  اين

-باالخص به نقش عربستان سعودی درون سازمان اوپک داشته باشند. بدين ترتیب مدل

-کننده درآمد در نظر میهايی که اين سازمان را به عنوان انحصارگر عقاليی ماکزيمم

درعوض، تحلیلگران اوپک را به عنوان سازمانی که گرفتند اعتبار خود را از دست دادند. 

ها را باالتر از کند تا بتواند قیمتبندی تعديل میتولید خود را از طريق سیستم سهمیه

کند در نظر کف قیمتی خاصی که لزوما اين کف قیمت درآمدهای اوپک را ماکزيمم نمی

 گرفتند. 

سازی اوپک به عنوان يک هايی که در مدلچنین محدوديتهم 1980وقايع دهه 

دهند. عدم تعهد به سهمیه شوند را به وضوح نشان میگروه همگون در نظرگرفته می

سازد تا متخلفان را به عنوان غیر بندی از سوی برخی از اعضاء، ديگر اعضا را وادار می

د اوپکی تلقی کنند. اوپک تنها به اين نیاز ندارد تا بر سرکل میزان نفت خامی که تولی

خام تولید شده بین تک کنند توافق کنند بلکه بايد در مورد چگونگی تقسیم نفتمی

تک اعضاء نیز تفاهم داشته باشند. متاسفانه اوپک يک سیستم کنترلی رسمی و 

بندی و جلوگیری از تخلف اعضا در اختیار ندارد مکانیزمی منظم برای کنترل سهمیه

حتی اگر تخلفات تشخیص داده شوند اوپک  بنابراين تخلفات فورا شناسايی نشده و

که (. تخلفات زمانی2004 ،2ابزاری برای مجازات اعضاء در اختیار ندارد)لیبکاپ و اسمیت

کند های اساسی در مقدار تولید خود ايجاد کند شدت بیشتری پیدا میاوپک بايد کاهش
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"لیدنسبت تو"يابند که کاهش تولید بر مبنای زيرا کشورهای کوچک در می
بسیار  1

دشوار است.}سیستم سهمیه بندی اوپک که سال های متمادی پذيرفته شده 

ها بندی(. تخلفات گسترده و فقدان سیستم نظارتی بر سهمیه1989 ،2است{)گتلی

ابهاماتی را در مورد اينکه آيا اوپک قادر به تبانی برای کاهش تولید است يا خیر به وجود 

کند که حتی در نبود مکانیزم نظارتی منظم، تبانی بیان می هاآورد. اما تئوری بازیمی

تواندکارا باشد اگر تهديدهای ضمنی و پنهانی اعضا را برای کاهش تولید کماکان می

های ( معتقد است که اغلب رقابت1964) 3بندی کنند. استیگلروادار به تبعیت از سهمیه

 -5( و گرين1983) 4طرف ديگر پورتر ها هستند. ازای برای فروپاشی تبانیقیمتی نشانه

های قیمتی نشان از خارج شدن از نقطه تعادل ( اذعان داشتند که رقابت1984پورتر)

توانند راه حلی برای رفع مشکل کمبود های قیمتی میبازی غیرهمکارانه است. رقابت

رسانی  های قیمتی هم چنین ابزارهای معتبر و کارای اطالعاطالعات اوپک باشند. رقابت

توانند ماهیتی راهبردی داشته ها هستند بنابراين میدهی برای ساير بنگاهو عالمت

 باشند.

 

5.اوپکدرسعوديعربستاننقش

دهد. نقش کلیدی عربستان سعودی در اوپک را نشان می 1980حوادث دهه 

 عربستان سعودی دارای باالترين حجم ذخائر نفتی دنیاست و سهم انبوهی از تولید

جهانی را در اختیار دارد. عربستان تنها کشوری است ظرفیت تولید اضافی فراوانی را در 

های خارجی را در بخش باالدستی صنعت نفت خود گذاریاختیار دارد و نیز سرمايه

های سیاسی که کشورهای مجاورش محدود ساخته است، اگرچه عربستان سعودی شوک

(. 2013 ،6رداد، تجربه ننموده است)ناکو و نونونظیر کويت و عراق را تحت تاثیر قرا

ولیکن تولید نفت اين کشور در جهتی معکوس با سايرکشورهای عضو اوپک و بسیار 

ها به عنوان باشد. بسیاری از مطالعات عربستان را با داشتن اين ويژگیتر مینوسانی
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ان تولیدکنندگان تولیدکننده غالب و ساير تولیدکنندگان را )اوپک و غیراوپک( به عنو

اند. عربستان سعودی به عنوان رهبر مسلط تولیدش را با سازی کردهای مدلحاشیه

گاه سود خود را بر کند و آنای تعیین میهای حاشیهبینی واکنش تولیدی بنگاهپیش

رغم ديدگاه رايج درباره عربستان سازد. علیاساس تقاضای باقیمانده بازار ماکزيمم می

نمايند. خام، شواهد موجود مدل تولیدکننده غالب را تايید نمیادبیات نفتسعودی در 

( شواهدی مبتنی بر اينکه عربستان سعودی استراتژی عکس 1994) 1گريفین و نیلسون

را انتخاب نموده که مطابق بر اين استراتژی عربستان برای کشورهايی که 2العمل متقابل

شان ازات و برای کشورهايی که مطابق سهمیهشان تولید نمودند مجاز سهمیه باالتر

سعودی استراتژی را برای عربستان 3گیرد. نويسندگان کنند پاداش در نظر میتولید می

العمل ( استراتژی عکس3( تولیدکننده شناور 2( استراتژی کورنو 1شناسايی کردند: 

د دريافت کند که عربستان سعودی بیش از سود استراتژی کورنو درآممتقابل. مادامی

تواند به عنوان تولیدکننده شناور برای ها را بپذيرد و میمايل است تخطی از سهمیه

کسب سودی بیشتر از سود حاصل از استراتژی کورنو عمل نمايد. با وجود اين، اگر 

ها محرز و عملی شود عربستان سعودی متخلفان را با افزايش تولید تخلف از سهمیه

تا هر عضو سودی معادل سود استراتژی کورنو را کسب نمايد. کند خود مجازات می

نمايند که عربستان سعودی استراتژی طرفداران اين ديدگاه به دو رويداد اخیر اشاره می

که عربستان سعودی تولید خود را  1985عکس العمل متقابل را برگزيده است. در سال 

با افزايش  1988نیز در سال  برای به دست آوردن سهم بازاری بیشتر افزايش داد و

تولید خود به افزايش ظرفیت تولید اضافی و نیز به افزايش تولید ونزوئال واکنش نشان 

گری بازار نفت خام را با افزايش داد. در هر دو رويداد عربستان سعودی نقش تنظیم

در پايان تولید و نیز مجازات متخلفان ايفا نمود تا بدين رو انسجام اوپک را حفظ نمايد. 

های تولید و دهد که سیاستاين بخش بايد يادآور شد که شواهد تاريخی نشان می

تجارت عربستان سعودی هیچگاه با هدف افزايش قیمت طراحی نشده است)درخشان 

(. استدالل عريستان سعودی برای اتخاذ چنین سیاستی همواره اين بوده است که 1391

-های جايگزين نفتگذاری در تولید انرژیرمايهخام موجب تشويق سافزايش قیمت نفت
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خام اوپک را به دنبال دارد و لذا خام خواهد بود که طبعا کاهش تقاضا برای نفت

رود همان طور که در سال خام عربستان به شمار میتهديدی برای امنیت تقاضای نفت

ولوژيکی تولید های اخیر با وجود قیمت های باال برای نفت خام و نیز پیشرفت های تکن

گیری داشته نفت از مخازن نامتعارف نفت خام در آمريکا اقتصادی شده و پیشرفت چشم

است. از طرفی اين نکته را نیز نبايد فراموش کرد که سیاست عربستان برای جلوگیری 

تواند از کارايی چندانی برخوردار های متمادی نمیخام در سالاز افزايش قیمت نفت

شود هش ذخائر اثبات شده نفت در همه کشورهای تولیدکننده، موجب میباشد، زيرا کا

گذاری برای تولید گذاری در میادين پرهزينه افزايش يابد، ضمن آنکه سرمايهکه سرمايه

از مخازن نفت و گاز نامتعارف مخصوصا در آمريکا، کانادا و روسیه غیرقابل اجتناب است. 

خام افزايش توجیه اقتصادی دارد که قیمت نفتها فقط در صورتی گذاریاين سرمايه

های تاريخی عربستان همسويی ندارد. از اين رو می توان با احتمال يابد که با سیاست

بینی نمود که واقعیات بازار جهانی نفت )و گاز( شرايط خود را بر سیاست های زياد پیش

 عربستان سعودی تحمیل خواهد نمود. 

 

6.تولیدظرفیتوتبانیاضافی

شواهدی از  1990کنند که قبل از سال ( ادعا می2011) 1آلموگرا و همکاران

همکاری میان اعضاء اوپک وجود داشته است. اما بعد از اولین جنگ خلیج فارس و تا 

ای از عدم همکاری شده است. عالوه بر اتفاقات پشت اوپک وارد دوره 2000سال 

 1990ها را افزايش داد، دهه تولیدکننده های سیاسی بینهای سیاسی که تنشصحنه

به خاطر  1998و  1991های اساسا برای بازار نفت دوران پر رونقی نبود. در فاصله سال

رشد اندک تقاضا نفت خام اوپک با مازاد ظرفیت تولید مواجه شد. مطالعات بسیاری در 

گیری اصلی اين هها در دوران رکود و رونق انجام شده است. نتیجمورد همکاری بنگاه

مطالعات اين است که تغییرات در وضعیت تقاضا منافع حاصل از تخلف از تبانی، ضرر از 

دهد های آتی مجازات شدن را تحت تاثیر قرار میدست دادن منافع آتی تبانی و هزينه

که اين موضوع به طور مستقیم پايداری و منافع حاصل از تبانی را تحت تاثیر قرار 
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های نهايی ثابت و ( دريافتند که با فرض هزينه1991) 1لتوينگر وهارينگتوندهد. ها می

که تقاضای آتی رو به نزول است ها برای تخطی از تبانی زمانیمتقارن تولید، تمايل بنگاه

باشد. همچنین ارزش از دست رفته منافع حاصل از تبانی هنگامی که تقاضا تر میقوی

ی است که تقاضا رو به افزايش است. بنابراين بر اساس در حال کاهش است کمتر از زمان

-اين مطالعات پايبندی به تبانی هنگامی که تقاضا در حال کاهش است بسیار دشوار می

نمايیم نتیجه بحث ها میباشد. اما هنگامی که محدوديت ظرفیت اضافی را وارد مدل آن

. از طرفی تولیدکنندگان (2003 ،3، فابرا1985 ،2روشن و قطعی نیست)بروک و شینکمن

ممکن است قادر به افزايش تولید برای مجازات متخلفان نباشند که اين خود حفظ و 

سازد. از طرفی ديگر، متخلفان ممکن ادامه تبانی در شرايط رونق را با مشکل مواجه می

ای در است قادر نباشند تولید خود را برای کسب سودهای ناشی از خروج که خود انگیزه

باشد، افزايش دهند. بر طبق اين مطالعات، رابطه بین ظرفیت مازاد و ت تخلف میجه

( بیان می کنند 2002) 4میزان درجه تبانی روشن و قطعی نیست. اما کامپت و همکاران

ها ظرفیت تولید ماکزيمم يکسانی دارند اند که تمامی بنگاهکه اين مطالعات فرض نموده

ق نیست. وجود عدم تقارن در ظرفیت تولید مازاد، که اين فرض در مورد اوپک صاد

-موضوع تبانی را مخصوصا زمانی که ظرفیت تولید بسیار زياد است مشکل سازتر می

نمايد. هم چنین پايبندی به تبانی در زمان رکود بسیار دشوار است زيرا هزينه های 

ار زياد نگهداری ظرفیت اضافی آماده حتی برای کشوری نظیر عربستان سعودی بسی

 است.

 

7.اوپکدهیعالمتنقش

گذاران مالی و نقش پراهمیت بازارهای مالی در مشارکت رو به افزايش سرمايه

های اخیر در بازار ( در سال2013 ،5خام) فتوح و همکارانگیری قیمت نفتفرايند شکل

رآن گران را بهای چشمگیری داشته است. اين واقعیت برخی از تحلیلکاالها پیشرفت
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دهی به خام از طريق عالمتگذاری نفتداشته،که امکان دارد اوپک نقشی در قیمت

تواند با اعالم های نفتی و مالی داشته باشد. اوپک میسرمايه گذاران مالی در بورس

میزان تغییر در تولید خود برای عالمت دادن به فعاالن بازار درباره تغییر در رفتار خود و 

 ای ترجیحی خود استفاده کند.هيا درباره قیمت

مطالعات اندکی پیرامون اثر اعالم اخبار اوپک بر قیمت، نرخ بازدهی و تالطمات 

 1نفت خام انجام شده است که نتايج روشنی را بدست نیاوردند. برونتی و همکاران

های عادالنه بر قیمت بازاری ( تاثیر اعالمیه های رسمی اوپک راجع به قیمت2011)

های رسمی ناثیر بسیار ها دريافتند که اين اعالمیهرا مرور بررسی قرار دادند. آنخام نفت

اندکی بر قیمت بازاری نفت خام دارند و اين اخبار اطالعات بسیارکمی و يا گاهی هیچ 

( تاثیر 2004) 2نمايد. ويرل و کونجونزيکها ايجاد نمیاخباری برای بازيگران بازار آتی

های نفت خام را مورد بررسی قرار نشست وزرای اوپک بر قیمتتصمیمات اخذ شده در 

ها دريافتند که تصمیمات اوپک آن 2001تا  1984های سال دادند. با استفاده از داده

خام دارند و حتی اگر اثری وجود داشته باشد محدود به تاثیر اندکی بر قیمت های نفت

گان معتقدند که اين نتیجه به سه هاست. نويسندتصمیمات اوپک راجع به افزايش قیمت

شود به ها افشا می( اطالعات الزم و کافی قبل از برگزاری نشست1افتد: دلیل اتفاق می

( تاثیر اخبار فقط در 2سازد. طوری که کنفراس وزرا هیچ اخبار جديدی را منتشر نمی

دهد. شان میهای ساعتی که دارای فراوانی زيادی هستند خود را نهايی نظیر دادهداده

( توافقات صورت گرفته در نشست وزرای اوپک از جهت پايبندی کشورهای عضو به 3

( معتقد است که با اهمیت در حال رشد بازار 2007توافقات فاقد اعتبار است. فتوح )

-های تولیدی بسیار پیچیدهکردن سیاستخام، دنبالها در فرآيند کشف قیمت نفتآتی

سیاست تا حد بسیار زيادی به توانايی اوپک در تاثیرگذاشتن بر  تر شده است. کارايی هر

که اوپک کاهش در تولید را اجرا نسازد عالئم ارسالی انتظارات عامالن بازار دارد. تا زمانی

مانند. در بازار رکودی، اوپک عالئمی در اوپک فاقد اعتبار است و عامالن بازار منتظر می

گیری کند که اگر اين عالئم در شکلار ارسال میجهت قیمت مورد نظر خود به باز

انتظارات عامالن در مورد قیمت نفت خام موفق باشد اوپک الزم نخواهد بود تولید خود 
 

 

1. Brunneti et al 

2. Wirl and Kunjundzic 
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را کاهش دهد. در عوض اوپک تقاضا بازار را در قیمت مورد نظر خود در شرايط عادی 

نتظارات کوتاه مدت در گیری انمايد. اما عالئم اوپک به ندرت در شکلبازار تامین می

شوند. اگر کاهش تولید اعالم شده از سوی اوپک بسیار زياد باشد، بازار رکودی موفق می

بازيگران بازارهای مالی را وادار به پرس و جو در مورد اينکه آيا اوپک قادر به انجام اين 

و نمايد. با وجود تقسیمات داخلی درون سازمان کاهش در تولید هست يا خیر، می

مشکالت در حفظ و پايبندی به تصمیم جمعی و همزمان برای کاهش تولید در شرايط 

های ضروری تولید موفق عمل کرده است مخصوصا رکودی بازار، اوپک اغلب در کاهش

کنند. اين ارتباط متقابل های نفت خام به سطوح بسیار پائینی نزول میکه قیمتزمانی

الی میزان تاثیرگذاری اوپک بر قیمت نفت خام را میان اوپک و بازيگران بازارهای م

سازد. کانال ارتباطی میان اين دو گروه يک تاخیر زمانی در بر دارد که در پیچیده می

مطالعات مورد نظر قرار گرفته نشده است.) منظور از تاخیر زمانی، مدت زمانی است که 

واکنش نشان دهند.(. اين تاخیر انجامد تا بازيگران بازار نفت به اخبار اوپک به  طول می

-تر میزمانی با در نظر گرفتن واکنش های نامتقارن اوپک به تحرکات قیمتی پیچیده

تر از قیمت های قابل پذيرش توسط هايی پائینشود. هدف اصلی اوپک اجتناب از قیمت

کشورهای عضو است. بنابراين در بازار پر رونق اوپک با تعديل تولید خودگرايش به 

-گیری انتظارات کوتاههای بازاری دارد. برای شکلکردن تقاضای بازار در قیمترآوردهب

-های نفت خام، اينکه آيا اوپک برای جلوگیری از افزايش قیمتمدت در خصوص قیمت

دهد يا خیر، بسیار مهم است.  بدين ها با باال بردن میزان عرضه خود واکنش نشان می

نااطمینانی درباره توانايی اوپک در ايجاد بازخوردی  2008و  2002های ترتیب بین سال

گیری انتظارات درباره عکس العمل اوپک منجر قوی در بازار در حال رونق به عدم شکل

 (.2011 ،شد.) فتوح

 

8.اوپکگذاريسرمایهاستراتژي

عالوه بر هماهنگی و تخلفات، يکی از موضوعات مهمی که هر همکاری و حتی 

شود مسئله ورود رقبای جديد است و حتی مشترک با آن روبرو میگیری تصمیم

کشورهای عضو سازمان اوپک نیز اگرچه به دلیل دارا بودن منابع نفتی با هزينه تولید 

بسیار کم موانع محکمی برای ورود رقبای جديد به بازار نفت خام را در اختیار دارند از 
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وپک تولید خود را کاهش داد و باعث ای که ااين قاعده مستثنی نیستند. در دوره

خام شد تولید از منابع نفتی غیراوپک اقتصادی شد و به مرحله های نفتافزايش قیمت

تولید رسید و میزان و اندازه اين تولیدات پس از تولید نفت شیل در آمريکا افزايش 

دنیا را  ای از ذخائر اثبات شده نفت خاميافته است ولی اوپک هنوز حجم قابل مالحظه

سازی عرضه نفت خام اوپک در بلندمدت در در اختیار دارد. روش استاندارد برای مدل

تقاضای نفت "نظرگرفتن اوپک به عنوان تولیدکننده باقیمانده است که اغلب به آن 

"اوپک
بینی شده بازار شود. اوپک مقداری که شکاف بین مقدار تقاضای پیشگفته می 1

های عرضه اوپک نمايد. به عبارت ديگر، برنامهکند، تولید میمیو عرضه غیراوپک را پر 

بر اساس تجزيه و تحلیل رفتار اوپک نیست بلکه از يک فرمول محاسباتی ساده که 

سازد عرضه و تقاضای جهانی را بعد از در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف متوازن می

ر پايه دو فرض ساده کننده شود. اين رويکرد از آنجا که به نظر می رسد بحاصل می

باشد. اولین فرض آن است که اوپک شکل گرفته باشد دارای نواقص و محدوديتهايی می

مند است که تولید خود را برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار همیشه عالقه

توانند و تمايل دارند افزايش دهد. دومین فرض آن است که تولیدکنندگان اوپک می

گذاری کنند. اما اين فرضیات بسیار تامل برانگیز عه ظرفیت تولید خود سرمايهبرای توس

طلبانه اوپک برای افزايش تولید های جاهتوان گفت طرحاست. در ارتباط با فرض اول می

(. اين نتیجه بسیار مشهود و 2004، آورد)گیتلیخود سود عائدی اعضا را پائین می

که نتیجه افزايش سريع تولید است به پائین آمدن های پائین بديهی است زيرا قیمت

شود که اين موضوع منجر به توقف تولیدهای با درآمد و قیمت تمام شده منتج می

قیمت های تمام شده بیشتر می شود. در ارتباط با فرض دوم، حتی اگر اوپک اين تمايل 

برای ايجاد چنین گذاری که را داشته باشد که سهم بازاری خود را افزايش دهد سرمايه

گذاری تحت تاثیر چند باشد و تصمیم برای سرمايهسهمی الزم است بسیار هنگفت می

های سیاسی، عامل اساسی از جمله نااطمینانی در مورد رشد تقاضا در بلندمدت، تنش

تواند به های ملی نفت قرار دارد که میها و شرکتها و نیز روابط بین دولتتحريم

اچیزی در بخش نفت منجر شود. تصمیمی که از سوی تولیدکنندگان با گذاری نسرمايه

 

 

1. ‘Demand for OPEC crude oil’ 
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شود گذاری در اين بخش گرفته میهزينه تولید پائین مبنی بر محدودکردن سرمايه

نمايدکه هر ها در بازار می گردد و ساختاری را در بازار ايجاد میمنجر به افزايش قیمت

ه پائین در بازار حضور دارند. قیمت نفت خام دو گروه تولیدکنندگان با هزينه باال و هزين

کند که دارای حد باال و پائین است. حد پائین قیمت ای تغییر میدر بازار در محدوده

توان نزديک به هزينه تولید يک بشکه نفت خام در کشورهای صادرکننده خام را مینفت

متی تصور نمود که نفت خلیج فارس دانست در حالی که حد باالی قیمت را می توان قی

شوند. البته بايد به اين نکته نیز توجه درآن انرژی های جايگزين، تجاری و اقتصادی می

خام حد پايین قیمتی را تجربه نکرده است. سال گذشته قیمت نفت 42نمود که در 

های جايگزين و تعديل مصرف رود، انرژیها در بازار میزمانی که انتظار افزايش قیمت

مدت جلوگیری کنند. درعوض، در صورت ها در کوتاهتوانند از افزايش قیمتمیانرژی ن

خام عدم وجود ظرفیت اضافی تولید، تمامی تعديالت در بازار در افزايش قیمت نفت

شود. بنابراين، زمانی که اکثر کشورهای عضو اوپک در حداکثر ظرفیت خود نمايان می

ها خواهد داشت. اما زمانی ار کمی در کاهش قیمتپردازند اوپک توانايی بسیبه تولید می

که ظرفیت تولید مازاد در بازار وجود داشته باشد قیمت نفت خام گرايش به حرکت به 

های رکودی بازار تصمیمات سمت حد پائینی خود دارد. همان طورکه بحث شد در دوره

ها ت که قیمتمشترک موجود در سازمان اوپک بسیار شکننده هستند. اين بدان معناس

های جاری سقوط نمايند. البته تجربه نشان داده تر از قیمتتوانند به سطحی پائینمی

توانند مجددا قدرت خود است که تصمیمات مشترکی که به اجرا گذاشته می شوند می

 های رقابتی فرا رسد اعمال کند.را بر بازار پیش از آنکه کف قیمت

 

9.برموجودسازمانتنهااوپکبحرانمدیریتاي

فرض کنید به داليلی چون کاهش عرضه يا افزايش تقاضا يا همزمانی کاهش عرضه 

با افزايش تقاضا، قیمت نفت افزايش يابد و نیز انتظار عامالن بازار مالی بر استمرار 

افزايش قیمت باشد. هنگامی که قیمت نفت به باالتر از کرانه باالی محدوده مورد انتظار 

د و در مسیر رشد بیشتر قرار گیرد، انتظارات سرمايه گذاران در بازارهای قیمت برس

معموال در جهت  -که بر اساس تجارب قبلی شکل گرفته است-مالی و بورس های نفتی

گیرد. های گذشته شکل میها در دورهکاهش قیمت و میل آن به سمت میانگین قیمت
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های پر هزينه رفیت تولید در حوزهها برای توسعه ظاز اين رو، حجم سرمايه گذاری

تر ای داشته باشد لذا به نحو موثر مانع رشد بیشتواند رشد قابل مالحظهغیراوپک نمی

تواند با استفاده از مازاد خام نخواهد شد. در اين وضعیت، فقط اوپک میقیمت نفت

شود. خام های خود بالفاصله تولید را افزايش دهد و موجب کاهش قیمت نفتظرفیت

کنندگان بزرگ و کشورهای صنعتی پیشرفته انجام اين امر معموال به درخواست مصرف

شود. اوپک و يا حداقل عربستان سعودی با اين تصور که مديريت بازار جهانی نفت را می

به زيان اعضاء و نسل های آينده، قیمت نفت را  به دست دارد، آگاهانه يا نا آگاهانه

کنید به داليلی چون افزايش عرضه و يا کاهش تقاضا قیمت  دهد. حال فرضکاهش می

که نفت خام کاهش يابد و انتظار عامالن بازار نیز بر استمرارکاهش قیمت باشد. هنگامی

تر قیمت نفت به دلیل عملکرد عوامل بنیادين، از کرانه حداقل قیمت مورد انتظار پايین

فروشندگان نفت خام در جهت کاهش  برود و در مسیر رکود بیشتر قرار گیرد، انتظار

گیرد. در چنین وضعیتی، گرايشی وجود دارد که عرضه نفت به تر قیمت شکل میبیش

ويژه از سوی اوپک، که مازاد ظرفیت تولید دارد، به شدت افزايش يابد و زمینه برای 

تر قیمت فراهم شود. بحران بیکاری در صنعت نفت و توقف تولید در سقوط بیش

های پر هزينه غیراوپک از نتايج قطعی اين وضعیت خواهد بود. فقط از حوزه بسیاری

تواند با کاهش قابل مالحظه عرضه، چنین بحرانی را مديريت کند و زمینه رشد اوپک می

 خام را فراهم آورد.قیمت نفت

 

10.اوپک-رانت-خامنفتجایگزینیهايسیاست

زياد آن است که برای به دست آوردن  خام رانت اقتصادی بسیارويژگی اصلی نفت

کنندگان و تمامی عامالن زنجیره اين رانت رقابت شديدی میان تولیدکنندگان، مصرف

گیرد. تولیدکنندگان اوپک سعی بر آن دارند تا با اعمال خام شکل میعرضه نفت

گذاری در بخش نفت و نیز کاهش عرضه نفت خام رانت های شديد بر سرمايهمحدوديت

خام نیز با اعمال مالیات بر کننده نفتشتری را به دست آورند. دولت های مصرفبی

های نفتی دارند. به دلیل وجود مسائلی همچون های نفتی سعی بر جذب رانتفرآورده

های زيست محیطی کشورهای عضو سازمان همکاری امنیت عرضه انرژی و نگرانی

های تجديد ه استفاده از انرژیترغیب ب NON-OECD( و OECDاقتصادی و توسعه )
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ها، سوبسیدها، مالیات، تبلیغات و پذير و پاک اغلب از طرق اعمال قوانین، ايجاد انگیزه

يا ترکیبی از اين ابزارها شدند تا بتوانند سبد مصرفی انرژی با محتوی کربن کمتر را در 

که دارای یهای جايگزين نفت خام از آنجايهای انرژیکشورشان رواج دهند. سیاست

-خام را تحت تاثیر قرار میاثرات تغییر ناپذير و تجمعی هستند تقاضای بلندمدت نفت

های سنگین بر دهند. اما مطابق با ديدگاه اوپک سیاست های جايگزينی و اعمال مالیات

چنین تقاضای نفت اوپک را آمیز و غیرمنصفانه است و همهای نفت خام تبعیضفرآورده

دهد و منجر به کاهش صادرات کشورهای عضو حت تاثیر منفی قرار میدر بلند مدت ت

خام از طريق کننده نفتشود. در اکثر موارد کشورهای مصرفاوپک در بلندمدت می

 ،آورند) فتوحگیری رانت بیشتری نسبت به کشورهای تولیدکننده به دست میمالیات

2011.) 

های جايگزينی انرژی را مورد استهای بالقوه اوپک به سیمطالعات اندکی، واکنش

تواند بخش بیشتری از رانت نفتی را از طريق افزايش اند. اوپک میبررسی قرار داده

ها مقداری از تقاضا کاهش ها به سمت خود بکشاند. در بدو شروع افزايش قیمتقیمت

ان را به ناپذيری اين امکناپذير است. اين کششيابد اما باقیمانده تقاضا بسیار کششمی

ها منافع حداکثری از تقاضای دهد تا با محدودکردن تولید و افزايش قیمتاوپک می

های باالی نفت خام سرعت نفت خام باقیمانده را به خود اختصاص دهد. اما قیمت

های کننده سیاستهای مصرفشود که دولتدهد و سبب میکاهش تقاضا را افزايش می

بیشتری دنبال کنند. سیاستی ديگر برای اوپک آن است که جايگزينی انرژی را با شتاب 

خام های نفتبینی نموده و با افزايش تولید و کاهش قیمتابتدا تقاضای بازار را پیش

بازار نفت را دچار اخالل کرده و سپس با افزايش سهم خود تقاضای جهانی نفت خام را 

دارای هزينه تولید باال هستند  کنندگان غیراوپک که اکثرابه سمت خود بکشاند و عرضه

های مرتبط با ( نشان داد حتی اگر تمام سیاست2008) 1را از بازار خارج نمايد. اما لولو

جلوگیری از تغییرات آب و هوايی از طرف کشورهای مصرف کننده اعمال شود اوپک 

در  آورد زيرا درآمد خالص اوپککردن تمام تقاضای بازار به دست نمیمنفعتی از جمع

 چنین شرايطی کاهش می يابد.

 

 

1. LouLou 
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وپیشنهاداتگیري.نتیجه11

های با گذشت بیش از پنجاه سال از عمر سازمان اوپک، به دلیل تغییرات در ديدگاه

سیاسی کشورهای عضو و نیز شرايط بازار نفت خام نقش اين سازمان گرايش به تکامل 

رهای عضو برای تالشی از سوی کشو 1960داشته است. تشکیل اوپک در سال 

 1960های دهه های اعالن شده بود. بنابراين برای اکثر سالجلوگیری از کاهش قیمت

اوپک به عنوان سازمانی تجاری که هدف اصلی آن جلوگیری از کاهش درآمد نفتی 

و برای اولین بار با تحريم کشورهای عربی  1973نمود. در سال اعضايش بود عمل می

نفت خام ايفا نمود. در پايان دهه  ای را در افزايش قیمتهعضو، اوپک نقش يک جانب

با پیروزی انقالب اسالمی ايران مجددا قیمت های نفت خام افزايش يافت اما در  1970

تحت فشارهای شديد بازار تاثیر اوپک بر تغییرات قیمت نفت خام با  1980اواسط دهه 

ن کاهش يافت. برخالف کاهش سهم تولیدات اوپک از کل تولیدات نفت خام جها

باعث فروپاشی اوپک نشد اما  1980بسیاری از مطالعات، رقابت قیمتی اواسط دهه 

رابطه متقابل استراتژی میان اعضا اوپک و نیز اوپک و غیراوپک را مورد تاکید قرار داد. 

های متعددی همچون مديريت ظرفیت اضافی اوپک نقش 1998و  1986بین سال های 

کننده شناور را ايفا نمود تا بتواند شکاف ناشی شده از اختالالت عرضه را تولید و تولید

، رشد ضعیف تقاضا و ظرفیت تولید اضافی مازاد، قدرت اوپک 1990پر نمايد. در دهه 

اوپک به  2008تا  2000برای اثرگذاری بر قیمت نفت خام را کاهش داد. بین سال های 

هايی که در بازار ه تولیدش را بر اساس قیمتعنوان تولیدکننده باقیمانده عمل کرد ک

تاکنون عربستان سعودی تا حد زيادی در  2008کرد و از سال تعیین می شد تعديل می

دهنده به عامالن بازار ايفای نقش کرده است. شواهد، بررسی و مرور اين نقش عالمت

خام در کوتاه دهد در حالی که تاثیرگذاری اوپک بر روند قیمتی نفت تحقیق نشان می

مدت مشهود است اما اينکه اين تاثیرگذاری بتواند در بلند مدت نیز حفظ شود، قطعی 

باشد. تولید قابل مالحظه نفت از مخازن نفتی غیرمتعارف آمريکا شامل نفت شیل و نمی

های امنیت انرژی که های نفتی کانادا، اخذ مالیات، تغییرات آب و هوايی و سیاستماسه

تواند نمايد میهم نفت خام در سبد انرژی مصرف کنندگان کمک میبه کاهش س

موقعیت اوپک را در بلندمدت دچار تزلزل نمايد که اين خود منجر به کاهش درآمدهای 

نفتی برای سازمان خواهد شد. اين مسئله چالشی جدی برای اوپک به وجود آورده و 
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ار نفت خام در بلندمدت را نحوه واکنش اوپک به اين موضوع، موقعیت اوپک در باز

 تعیین می نمايد.
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Abstract 

The main aim of this survey is to investigate the evolution of the OPEC mode 

of behavior and link the evolution to some important events in the (global) crude oil 

market. The dominant conclusion of this survey confirms that the primary purpose 

of OPEC has been to coordinate and unify the petroleum policies of its member 

countries, in order to secure their individual and collective interests. OPEC has 

affected oil price fluctuations through changes in production and quotas. This 

influence, however, has been varying over time.  There are a few examples that 

indicate a loss in OPEC ability to control oil price fluctuations (whether up or 

down). Market conditions explain these changes in OPEC's influence on oil prices. 

Due to the volatile nature of OPEC actions, there is not a single model that can 

explain OPEC behavior.  Researchers have thus resorted to multiple models to 

explain some special events. Since these diverse models provide very similar 

predictions and results, empirical work has been unsuccessful in differentiating 

between them. The main finding of this study is that OPEC's impact on oil price 

fluctuations has not been the same over time and has been variable. 
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