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 چکیده   
 نعتص  و تمدن خون ی بوده و نفت نقشجهانروندهای  پاشنه آشیل بسیاری از به عنوان انرژی

 ی ک عنوان به کاوپ استراتژیک، ماده این بر گذاریتسیاس جهانی را دارد. برای اقتصاد قلب در

 ربس تانع ع را،، ای ران، مؤس   عض و پ ن  توس   ای،تخصصی فرامنطق ه المللیبین سازمان

ای ن  .ش د تشکیل بغداد در 1960 سال سپتامبر 14 تا 10کنفران   در ونزوئال و کویت سعودی،

یر اثب ا  درصد از ذخا 89/81 ارا بودنو د جهان تیدرصد جمع 5تنها با داشتن کمتر از  سازمان

یدار درصد از سهم تولید نفت خام جهانی در تضمین امنیت عرضه پا 40شده نفت خام و حدود 

ز ف راز و از زمان تأسی  تاکنون ا انرژی در اقتصاد جهانی نقش آفرین بوده است. عملکرد اوپک

وپک چه جایگ اهی در اقتص اد ت. حال سؤال اصلی این است که اهایی برخوردار بوده اسنشیب

 نش یب، و فراز هایدوره عبوراز با سازمان این که است این بر جهانی در دهه کنونی دارد. فرض

 ه د  ای ن پ ژوهش .اس ت ش ده جه انی اقتص اد جایگاه در نزول دچار خود ساله 58 سن در

ی جه ان اداقتص در بیشتر جایگاه این سازمان و شناخت اوپک عوامل شکل گیری، تحول یبررس

انی و در دهه کنونی است. طرح الگوی تعامل سازنده هوشمند برای ارتقائ انسجام درون س ازم

ها از روش برای گردآوری داده .است پژوهش این ابتکارا  ی یکی ازجهان اقتصاد در جایگاه آن

 رابر  لالملبین سیاسی اقتصاد در از نظریه رئالیسم ضوعمو لیتحل یبرا کتابخانه ای و -اسنادی

 .ی استلیتحل -روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی  گیلپین بهره برده،

 

 اوپک، اقتصاد جهانی، جمهوری اسالمی ایران، تحول اوپک، خلی  فارس  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تاریخ جهان از زمان پیدایش نفت با این ماده حیاتی و تح وت  آن گ ره خ ورده اس ت. 

وه بر ماهیت اقتصادی و تجاری، دارای ماهیت سیاسی اس ت و ای است که عالنفت ماده

بسیاری از تحوت  سیاسی جهان در یک صدسال گذشته به نوعی ب ا ای ن م اده طبیع ی 

از جانب دیگ ر  اند. سرنوشت نفت درواقع تاریخ یک قرن اخیر جهان است.ارتباط داشته

نقالب صنعتی و تحوت  بخشی از اهمیت نفت ناشی از اهمیت انرژی در اقتصاد است؛ ا

بعد از آن شکل زندگی انسان را دگرگون کرد و انرژی را در متن زندگی بش ر ق رار داد. 

در جامعه جهانی کنونی، شیفت پارادایمی رواب  بین الملل از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک 

 درص د از ذخ ایر 89/81دتلت به اهمیت اقتصاد در جهان دارد. اوپک با برخورداری از 

 و توان تولید روزانه ب ات در تض مین عرض ه پای دار ان رژی اثبا  شده نفت خام جهانی

نفت( وامنیت انرژی جهانی نقش آفرین است. عملکرداین سازمان از زم ان تأس ی  در )

هایی در ب ازار جه انی ان رژی عض و از ف راز و نش یب 15تاکنون متشکل از  1960سال 

این اس ت ک ه اوپ ک چ ه جایگ اهی در اقتص اد  حال سؤال اصلی برخوردار بوده است.

و چه عواملی منجر به تحول این جایگاه شده اس ت. ف رض  جهانی در دهه کنونی دارد؟

س اله خ ود در تعام ل ب ا س ایر ب ازیگران ب ازار  58بر این است که این سازمان در عمر 

ی ن عرص ه های فراز و نشیب، دچار نزول جایگاه در اجهانی انرژی با سپری کردن دوره

با این وجود اوپک تنها سازمان جهان سومی است که در تعامل ب ا تح وت   شده است.

ده د. ب رای توص ی  و تحلی ل موض وع ب ه بازار جهانی انرژی به پویایی خود ادامه می

بن ابراین  پردازیم.ی میجهان اقتصاد در اوپک عوامل شکل گیری وتحول وجایگاه یبررس

 باشد.بیشتر جایگاه سازمان اوپک در اقتصاد جهانی می ختهد  ما در این مقاله شنا

 

 پیشینه پژوهش .1

هایی زیادی ب ه رش ته جایگاه اوپک در اقتصاد جهانی پژوهش در رابطه با نفت، اوپک و

ها از زوایای گوناگون ودر مقطع زم انی مختلف ی تحریر در آمده است، که هر کدام از آن

در ادامه به چن د اث ر  صلی بر این موضوع نداشته است.این موضوع پرداخته و تمرکز ا به

، (1395نف ت ب ه نویس ندگی س بی ل وپ  فیلی   ) جهانی پردازیم: کتاب ژئوپلیتیکمی
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 در ها، نفتتنگه و هااقیانوس جمله از نفت عبور رضیئی، به مسیرهای حامد سید ترجمه

 ق اره کشورهای دیگر رد آن، نفت جهانی ژئوپلتیک به کشور این نگرش و متحده ایات 

 پررن   حض ور و آفریق ا در بولی وی، نف ت و ون زوئال مکزیک، کانادا، جمله از آمریکا

 قفق از، مس ائل و میان ه آس یای در نفت، نف ت تأمین به دلیل قاره این در چین و آمریکا

نف ت و هژمونیس م  کتاب خاورمیانه، و مسائل دنیا اقتصاد دومین عنوان به روسیه و چین

محس ن مس ر  به نویس ندگی  ا؛ انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیرامریک

، به مبانی نظری و تاریخی، نظری ه قیم ت نف ت، معم ای قیم ت نف ت، نف ت و (1397)

هزمونی ایات  متحده امریکا، چالش نفت، نفت و امپریالیس م دتر مح وری، دورنم ای 

سیستم انرژی از فسیلی به تجدی د پ ذیر، و انتقال  21انرژی، نظام جدید جهانی در قرن 

نام ه پ ردازد پایانجراحی بزرگ غرب برای خروج از الگوی نف ت و مس ائل م رتب  می

و ان رژی ب ه نویس ندگی اعتم اد  نف ت جهانی بر بازار اوپک اعضای تعامل تأثیر بررسی

 ان رژی،( به نقش تعامل سازنده اعضا وانسجام این سازمان در بازار جهانی 1384باقری )

 هایم دل نی افتن تط ابق عل ل بررس ی"در مقال ه ( 1387) مستانه جمش یدی رودب اری

 ای ن ویژگیه ای و نف ت ب ازار تح وت  دی دگاه از بلندم د  در اوپ ک رفتار اقتصادی

های اقتص ادی و ریاض ی پیش ین، س عی ک رده اس ت ت ا تلفیق ی از سازمان، با نقد مدل

تاثیرگ ذاری اوپ ک ب ر تح وت  ب ازار نف ت و  های اتقصادی را برای تحلیل میزانمدل

 بررسی و تحلیل"( در مقاله 1389) شکاری اقتصاد پیرامون آن ارائه دهد. همچنین مهری

، گری زی ب ه جایگ اه اوپ ک در "نف ت بازار بر آینده هایسال طی اوپک سازمان جایگاه

داد و س تد آن صحنه جهانی و اقتصاد آن زده است اگرچه تمرکز مقاله بیشتر بر نف ت و 

ت وان ب ه جم وت در بین کشورهای مختل  بوده است. در بین مق ات  خ ارجی نی ز می

، ب ه "منافع اوپک برای اعض ای آن"اشاره کرد که در مقاله ( 2011) 1خوزنجانوا و دیگران

تواند بواس طه نف ت در اقتص اد ب رای بحث اقتصاد در اوپک و نقشی که این سازمان می

در مقال ه اوپ ک ( 2016س اموئل اکل و )همچن ین  اشد پرداخته است.اعضای آن داشته ب

کارتل ناقص، براساس نتیجه گیری او در این مقاله، اوپک یک کارتلی است که ب ا تب انی 

 شود.ناقص مشخص می

                                                           
1 . Jamola Khusanjanova 
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 روش پژوهش .2

 – اس نادی اطالع ا  گردآوری تحلیلی و روش -توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

 است.ی اینترنت ای وکتابخانه

 

 الملل(رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین) چارچوب نظری .3

بح ث  1رئالیسم نوکالسیک با قرائت راب ر  گیلپ ینبا استفاده از رهیافت پژوهش  ایندر

 آن ب ر س عی تحقیق این دهد. درمیمورد مطالعه قرار جایگاه اوپک در اقتصاد جهانی را 

 الملل رابر  گیلپین استفاده شود.ینب سیاسی اقتصاد در نظری رئالیسم رویکرد است

ت وان ب ه ن وعی وارو رویک رد المل ل معاص ر را میرئالیسم در اقتصاد سیاس ی بین

المل ل را بیش تر از ها اقتص اد بینهای گذشته دانس ت. مرکانتیلیس تدر سده 2مرکانتیلیسم

ض اد آنکه عرصه همکاری و منفعت متقابل بدانند عرصه منازع ه ب ر س ر من افع مل ی مت

کنند. بر مبنای مرکانتیلییسم، اهمیت رشد اقتصادی به دلیل تأثیر آن ب ر ق در  قلمداد می

های مرکانتیلیستی در دو ش کل عم ده تحق ق یافت ه هاست. سیاستو توان جنگی دولت

ها به دنب ال من افع اقتص ادی مل ی است. نخست، شکل تدافعی یا مالیم که در آن دولت

هاست؛ و دوم شکل خشن ی ا ش رور همی از امنیت ملی آنخود هستند، چرا که بخش م

های المل  ل را در جه  ت سیاس  تکنن  د ت  ا اقتص  اد بینه  ا ت  الش میک  ه در آن دولت

 (.229: 1383جکسون و سورنسون، ) طلبانه خود جهت دهندتوسعه

مش ی  المل ل برآنن د ک ه خ  امروزه، اگر چه بسیاری از متفکران اقتصاد سیاسی بین

ها از اقتص اد سیاس ی های گذشته منسوخ گردیده؛ اما تحلیل رئالیس تستی سدهمرکانتیلی

ای ک ه حت ی الملل، بسیار مشابه رویکردهای مرکانتیلیس تی پیش ین اس ت؛ ب ه گون هبین

ه ا ف راوان اس ت. ک ه از ه ای آناصطالحا  مرکانتیلیسم ی ا نئومرکانتیلیس م در تحلیل

طور ک ه ذک ر الملل، هم انصه اقتصاد سیاسی بینپردازان رئالیست عرترین نظریهبرجسته

 .توان به رابر  گیلپین اشاره کردآن رفت می

                                                           
1. Robert Gilpin 

2. Mercantilism 
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های چند ملیتی به شکلی آشکار گویای نگاه رئالیستی تحلیل گیلپین در مورد شرکت

های چند ملیت ی الملل است. گیلپین بر این نظر است که شرکتوی به اقتصاد سیاسی بین

سازند، الملل را کمرن  نمیها در عرصه اقتصاد و سیاست بینتمل -نه فق  نقش دولت

گران ی اقتصادی و سیاسی ب یش از پ یش اس ت. کنش ملت در حیا  -بلکه نقش دولت

های چند ملیتی، صرفاً عواملی برای بس  قدر  دولت در ح وزه اقتص ادی چون شرکت

تواند توجیهی قدر ، هم می یلپین نشان داد که چگونه تأکید رئالیسم برباشند. تأثیر گمی

های لیبرالی در سیاست اقتصادی خارجی ایات  متح ده و سیاسی از ظهور اصول و رویه

ت ا ح دی « تغیی ر»هم انتقادی محتاطانه از رهبری لیبرال باشد. الگوی پویای او در مورد 

 های مارکسیستی در این مورد است که ب رای ما ال، جن   ویتن ام رامشابه برخی نوشته

دانند که نخبگان قدر  طل ب را برانگیخ ت ت ا تح ت بازتابی از تناقضا  اقتصادی می

 المللی، دست ب ه طراح ی اس تراتژی امپریالیس تی ض دانقالبی بزنن دعنوان لیبرالیسم بین

 .(127: 1384کاتزنشتاین و دیگران، )

ری ه های اخی ر نظالملل، در ده هدر چارچوب جریان رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین

ثبا  هژمونیک طرح گردیده که شخص رابر  گیلپین نیز در پ ردازش آن نق ش مهم ی 

)البت ه ب دون اس تفاده از  1ایفا کرده است. این نظریه که ابت دا از س وی چ ارلز کین دلبرگر

المل ل گیری نظ ام اقتص اد بیناصطالح ثبا  هژمونیک( مطرح شد، بر آن است که شکل

ن در آن نظام است. به نظر کیندلبرگر، شکست ب ازار و باز، منوط به حضور قدر  هژمو

رکود بزرگ، معلول فقدان یک وام دهنده نهایی بود. فق ، قدر  هژمون توانایی و عالقه 

برای فراهم کردن ثبا  مالی را دارد. از این رو حضور چنین قدر  هژمونی برای تنظ یم 

 (.132: 1384 دیگران، و کاتزنشتاین) جریان اقتصادی باز ضروری است

معتق د  21گیلپین در توضیح جهانی شدن به عنوان ویژگی بارز اقتصاد در آغاز ق رن 

گویی و کژفهم ی است؛ شد  و اهمیت جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی دچار اغرا،

شده است. این بدفهمی و اغرا،، ه م در مباح ث روزم ره م ردم ع ادی و ه م در آرای 

، باید گفت عواقب جهانی ش دن آن ق در گس ترده، متخصصان مشهود است. در حقیقت

شدید و جامع نیست که ناظران مدعی آن هستند. بلکه جهان امروز، جهانی است ک ه در 

                                                           
1. Charles Kindleberger 
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های مل ی و اقتص ادهای داخل ی، کنار رشد وابستگی متقابل اقتصادی، همچنان سیاس ت

خ ود ب ا ن ام اصول تعیین کننده اقتصاد هستند. گیلپین، معتقد است که در کتاب پیش ین 

منتشر شد، فقدان نگ اهی دقی ق ب ه  1987، که در سال «1المللاقتصاد سیاسی اقتصاد بین»

ای تحلی ل الملل به گون هابعاد داخلی اقتصاد مشهود بوده است. در این کتاب، اقتصاد بین

شده بود که در آن اگر توسعه در اقتصاد داخلی لح ا  ش ده ب ود، تنه ا ب ه عن وان ی ک 

اقتصاد سیاسی جه انی: درک »ی اهمیت اندک مورد توجه بود. وی در کتاب موضوع دارا

 نگارد:می« المللینظم اقتصادی بین

بطور نسبی این غفلت به علت عالقه شخصی خ ودم ب رای پیش رفت ی ک اقتص اد »

المللی، کامل و خود تنظیم بود. اما در کتاب حاضر تالش ش ده اس ت ت ا ب ا سیاسی بین

ه ا گذارم و اهمیت آنبر آن می 2«های ملی اقتصاد سیاسینظام»من نام تمرکز بر آنچه که 

المللی بر این ضع  نامبارک غلبه شود. در اواخ ر ده ه برای امور اقتصادی داخلی و بین

گذاری مس تقیم در س رمایه3ه ای چن دملیتی ، در پی آغ از اثرگ ذاری ج دی پیمان1980

، در واقع یک انق الب در اقتص اد رخ داد. در بر تمام وجوه و ابعاد اقتصاد جهان4خارجی 

المللی را متحول کرد و الملل، امور اقتصادی بین، رشد در تجار  بین1970و  1960دهه 

های چند ملیتی باعث یکپارچگی و ، گسترش ماوراءالبحری تجار 1980متعاقباً در دهه 

گاهی توجه خاصی ، جماعت دانش1980ادغام بیش از پیش اقتصادهای ملی شد. در دهه 

و شکا  عمیق موجود ب ین جه ان توس عه یافت ه و 5به تئوری وابستگی شبه مارکسیستی 

درب اره توس عه  1987کمتر توسعه یافته داشت و لذا بحث انج ام ش ده در کت اب س ال 

اقتصادی، امروز در شرای  جدید کامالً قدیمی و منسوخ شده است. چ را ک ه ام روز در 

 «.ی، نقش مطلوب دولت و بازار در فرآیند توسعه قرار داردمرکز بحث توسعه اقتصاد

اقتصاد سیاس ی جه انی: درک »های عمده نوشتن کتاب به گفته گیلپین یکی از انگیزه

رخ داده اس ت. ک ه  1987تغیی را  مهم ی ب وده ک ه از س ال « المللینظم اقتصادی بین

ش وروی علی ه آمریک ا و  ترین وقایع پایان جن  سرد و پایان تهدید اتح اد جم اهیرمهم

                                                           
1. The Political Economy of International Economy 

2. National System of Political economy 
3. Multinational corporations (MNCs) 

4. Foreign Direct Investment (FDI) 

5. Quasi-Marxist dependency theory 
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متحدان اروپایی آن بوده است. که در واقع به معنی تغییر در ساختاری است ک ه پ یش از 

کرد. در دوران جن   س رد، وج ود تهدی د این، اقتصاد جهان در چارچوب آن عمل می

شد تا آمریکا و متحدان اروپایی برای حفظ امنیت روی درگیری بالقوه شوروی باعث می

ارند. اما با فروپاشی ش وروی پیوس تگی آمریک ا ب ا متح دانش ب ه ت دری  سرپوش بگذ

ه ای کمرن  شد. در همین زمان، اف زایش رغب ت کش ورهای جه ان س وم و جمهوری

استقالل یافته شوروی باعث رشد بیش از پیش اقتص اد جه انی ش د. نمون ه ب ارز رون د 

ب رای ب ه  1وس عه یافت هتوان در تالش فعال کش ورهای کمت ر تالذکر را میمشارکت فو،

عهده گرفتن نقش در سازمان تجار  جهانی مش اهده ک رد. چن ین ش رایطی ک ه در آن 

تر شدند، مدیریت سیستم اقتصاد جه انی را ض روریبازیگرهای جدیدی وارد صحنه می

(.، رویکرد گیلپین معطو  ب ه س و، دادن 6-8: 1387ر.گیلپین و ج.گیلپین، ) از قبل کرد

المللی و نی ز اینک ه ب رای تحص یل سل  دولت در اقتصاد داخلی و بینتوجه به اهمیت م

ه ای اقتص ادی و سیاس ی ب ه ط ور الملل، نیازمند ب ه تحلیلدرکی درست از اقتصاد بین

های ه ا حت ی در قال ب س  ازمانتوام ان اس ت. بن ابراین از منظ ر ای  ن اندیش مند دولت

ه جهانی ش دن نی ز همچن ان ب ر های چندملیتی و در عصر موسوم بالمللی و شرکتبین

ورزند. بر این اساس اوپک به عنوان یک سازمان تخصصی فرامنطقه منافع خود تأکید می

 کند.ای در بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی نقش آفرینی می

 

 اوپک عملکرد و پیشینه .4

از  خود را حفظ و اب راز کن د و تیدر دهه اول عمر خود توانست موجوداوپک سازمان 

کش ورها در دوره جن    نیب  هایبن دیدهه ص   نیموضوعا  سازمان در ا ترینمهم

و بلوک شر، اتح اد داش تند و  یبا شورو ریعرا، و الجزا ،یبیکه ل یسرد بود. به گونه ا

 ب ین(. 111: 1362قرار گرفته بودن د )ت انزر،  ربدر بلوک غ زیوعربستان ن تیکو ران،یا

ثابت ارز و کنت رل نف ت  هاینرخ یعنی کایآمر یالین استرک دو 1973و  1970 هایسال

 ه اآن یبج ا یدی ومناس با  جد دیتحت فشار قرار گرفت و عاقبت از ه م ف رو پاش 

                                                           
1. Less Developed Countries (LDCs) 
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 ک ایپرداخ ت آمر یباتداوم کسر 1«برتون وودز»و متعدد نظام  یاساس های. ضع نشست

 1973و  1971 ایهس البرمال شد و در فاص له  یالملل نیب یمتقابل مال یو رشد وابستگ

عرض ه ف راوان  نیتض م یب را کایآمر یی. توانادیازهم فرو پاش یادیتا حد ز ستمیس نیا

 کش ورهایدر  ییگرا یعدم توازن عرضه و تقاضا و رشد مل لیبه دل نییپا متینفت با ق

 یب را ک ایق در  آمر ب ا ،یترت نی ا ی. اما به رغم فرو پاشفتر نیجهان سوم از ب ینفت

 ه ایرژیم نی ب ود. ام ا ا یو نفت ک اف هیسرما یبرا یدیجد هایکانیسممسازمان دادن 

را در  یاقتصاد جهان ندهیداشتند و آ یشتریو مصالحه ب ی، همکاریبه هماهنگ ازین دیجد

ب دل ش د و در  یکنن ده ا نییتع در اوپک کم کم به ق ،1970ابهام قرارا دادند. در دهه 

و  لیاس رائ هی عرب اوپ ک عل ی، کشورها1973در اکتبر  لیجن  اعراب و اسرائ انیجر

ش وک  نیموج ب اول  زیاعراب ن ینفت میکردند. تحر ینفت میآن اعالم تحر یغرب انیحام

  ی)رئ  دی گرد یبح ران ان رژ یری نفت و ش کل گ متیق یچند برابر شیو افزا ینفت

ک اوپ خیاست که بر تار ییاز فرازها گرید یکی رانیا ی(. انقالب اسالم65: 1363،یطوس

توس  حکام  رانیصادرا  نفت ا 1979 هیآن اثرگذار بوده است. در آستانه ژانو  یو شرا

ش وک دوم نف ت در  یب را یا ن هیامر خود مقدمه و زم نیو قطع شد و ا میتحر یانقالب

دتر و  39دتر، ب ه ح دود  13ح دود  ینفت از بشکه ا متیکسال قی ی. طدیجهان گرد

 یل ی(. ام ا جن   تحم1380:1390 ،ی)نص ر رف تتر بات د 45 ایبشکهدر بازار آزاد تا 

سازمان ب ود و  نیا یبرا یدیاوپک بودند، فاز جد یاصل مؤسسینکه از  رانیا هیعرا، عل

که تنها پ   از  یگذاشت. به گونه ا یابه ج یکرد و آثار متفاوت دیرا تشد هابندیص  

بش که در روز ک اهش  ونی لیم 5ت ا  4 نیدو کش ور ب  تولیدجن ،  نیچند ماه از آغاز ا

دو ط ر   ا ی اه دا  عمل ت رینمهمو  نیاز اول ینفت سا یچرا که حمله به تأس افت،ی

 رد یمعادل شوک انق الب اس الم دیافت تول نیرا زودترفل  کنند. ا گریکدیجن  شد تا 

در اوپ ک ش کل گرف ت و ص    ی، دو اس تراتژ1980دو سال قبل بود. با ورود به دهه 

س هم  یدو راهبرد صور  گرفت: استراتژ نیبه ا هاآنوجه به نوع عالئق اعضا با ت یبند

 یاس یس هایانگیزهآن  یبود و برا متیق یطرفدار استراتژ رانی. امتیق یبازار و استراتژ

                                                           
1. Bretton Woods 
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سهم بازار عربستان بود و معتقد ب ود مه م داش تن  یاستراتژداشت. سردمدار  یواقتصاد

، 1980(. در اواخ ر ده ه 105: 1385زاده،ی عل کی)ب است یجهان دیاز تول ستهیشا یسهم

  یس ال تأس  نیام  یاجالس سران به مناسبت س  نیدوم ییاوپک بدنبال برپا کهیدرحال

اختالف ا  در آنج ا  لی قب نیکه ا انگیختمیرا بر  ییدهایاوپک بود، و اجالس سران ام

ش ود،  گرید یفارس در بحران و جنگ  یخل زیحل شوند و مانع فرو رفتن منطقه نفت خ

  یاجالس شده و منطق ه خل  لیمانع تشک 1990در روز اول او   تیحمله عرا، به کو

 ریحمل ه، س ف نی قب ل از ا یاز جن  و بحران کرد. چند یفارس و اوپک را وارد گرداب

 ش ود یجن   تلق  نی چراغ س بز ب ه ا توانستمیداشت که  یمذاکرات امبا صد کایآمر

(Cock, 2002: 83) .زیو با دس تاو« طوفان صحرا ا یعمل»با انجام  کایمروجود آ نیبا ا 

 نیراند و ا رونیب تی، صدام را از کوینفت و تجار  جهان تیقراردادن حفظ صلح و امن

داش ت،  یدر پ کایآمر یبرا ییطال یفرصت ا یعمل نیکرد. ا دیو تحد  یکشور را تضع

 یتیدر وض ع دی گرد باع ثمع رو  ش د، « فارس  یجن  نفت خل»که به  ا یعمل نیا

ف ارس   یخل  زی به منطقه نف ت خ میو مستق ینظام -یبه شکل رسم کایآمر کیاستراتژ

و  عرا، ران،یدوران، ا نی(. در ا344: 1376،یرا رقم زند )برکشل میمستق یآمده و حضور

 گ ریاز جن   بودن د و عربس تان و د یناش  هایبازسازیجن  و  ریدرگ کیهر  تیکو

 نی دور ک رده اس ت. ب ه ا ه اآنبودند که خط ر ص دام را از قدردان  کایکشورها از آمر

ب ر  قی طر نی ش ده و از ا لیتبد تربزرگ یو برادر دیجد یا هیبه همسا کایصور  آمر

 یهژم ون یتوانست ب را کایآمر ،یشورو ابیو با غ  یشرا نیگذار شد. در ا ریاوپک تأث

در  ت،ی   از جن   کواستفاده کن د. پ  یکیو استراتژ یکیخود به دو شکل تاکت یجهان

 یب یع را، و ل ران،یثبا  و انفعال بوجود آمد. ا یاوپک نوع یبرا ستمیدهه قرن ب نیآخر

و غ رب ب وده و  ک ایآمر ه ایتحریمانواع فشارها و  ریسه عضو مهم و معتبر اوپک درگ

 شودمی دهید یدهه فراز قابل توجه نیا یبودند. در انتها کایآمر ونیمد زیکشورها ن گرید

 ش دون زوئال برپ ا  تختیاجالس سران اوپک در کاراکاس پا نیسرانجام دوم نکهیآن او 

و  ستیپ  از اجالس دوم در ونزوئال، اوپک وارد سده ب نکی(. ا4: 1389 زاده،یعل کی)ب

دوره  نی . ابین دمیدهه عم رش  نیآغاز هزاره سوم شده و خود را در آغاز پنجم و کمی

نفت ب ه  متیسپتامبر، ق 11که در همان روز اول بحران  سپتامبر بود 11مصاد  با حادثه 



132 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

انگش ت  ک ایدر راه ب ود. آمر ینفت یدیدتر صعود کرد و انتظار شوک جد 30 یبشکه ا

دس تانه ب ه افغانس تان  شیپ  ا ی عمل نیوبا دکتر قراردادالقاعده و طالبان  یاتهام به سو

ق رار داد  ید حمل ه نظ امم ور زی ع را، را ن 2003در س ال  زیحمله کرد. دو سال بعد ن

جه ان  یک انون ان رژ ت رینبزرگعم الً در  کایآمر بیترت نی(. به ا164: 1388،ینی)حس

 ادهی ب دون ز نف ت م تیدهه، ق نی. در ادیبخش تیخود را رسم یاسیس -یحضور نظام

دتر  150 یبه م رز بش که ا 2008شروع به رشد کرد و در سال   یاوپک به تدر یخواه

تح وت   ی. در پ اف تیدتر کاهش  100 کیه کاهش گذاشت و نزدو سپ  رو ب دیرس

، 2011از س ال  بی داری اس المی ی ا به ار عرب ی() خاورمیانهو  قایشمال آفر در یاسیس

. تأثیر تحریم نفت ایران بدلیل برنامه هسته ای ای ران قیم ت نفت بات رفت متیق مجدداً

 ینف ت در س الها م تیق ان ه،یمخاور ت و اگرچه با فروکش کردن تحو نفت بات رفت.

 .کرده استمجدداً سقوط  ریاخ

 

 عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت .5

ه ا ش امل عوام ل ت رین آنگذارد که مهمعوامل گوناگونی در تعیین قیمت نفت تأثیر می

ه ا(، جغرافی ایی و حت ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظ امی )جن   و بحران

توان د در باشد. شناخت دقی ق و ب ه موق ع عوام ل ف و، میره زمین میدرجه حرار  ک

بینی بهاء نفت مؤثر واقع شود. همچنین استفاده از عوامل فو، به عنوان اه رم فش ار پیش

کننده ص  نعتی و ه  م از ط  ر  کش  ورهای توان  د ه  م از س  وی کش  ورهای مص  ر می

ا تحلیل نوسانا  عم ده قیم ت صادرکننده نفت مورد استفاده قرار گیرد. اما در مجموع ب

یابیم که این نوس انا  و همچن ین عملک رد و نفت از زمان تأسی  اوپک تا کنون در می

مواضع بسیاری از اعضای اوپک بیشتر از هر چیز تحت تأثیر عوامل سیاسی ب وده و ای ن 

ه ای نظ امی ای را ایج اد نماین د. همچن ین بحرانتوانند تح وت  غیرمنتظ رهعوامل می

 دهد.المللی تحت تأثیر عوامل و مسائل سیاسی رخ مینبی
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 . )فراز و فرود قیمت نفت( در اثر تحوت  جهانی اوپک وقیمت1نمودار 

 
 (www.neconews.comاقتصاد ) و انرژی، نفت خبری تحلیلی پایگاه - منبع: نکونیوز

 

 اوپک عملکرد و نقش .6

عمومی غلطی که در رابط ه ب ا اوپ ک وج ود ها و یا تصورا  ترین بدفهمییکی از مهم

داردآن است که این سازمان را به تنهایی مسئول تنظیم قیمت جهانی نفت خام ب ه ش مار 

ص حت  1980میالدی تا اواس  ده ه  1970آورند. البته شاید این قضیه از اوایل دهه می

ر واق ع، ص حیح د داشته باشد؛ لیکن از آن زمان به بعد، این موضوع دیگر واقعیت ندارد.

است که گفته شود دول عضو اوپک در شرای  رکود اقتصادی، بعض اً ب ه منظ ور حف ظ 

ثبا  قیمت جهانی نفت و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت آن، ب ه ط ور عم د تولی د و 

سازند؛ اماتحلیل گ ران ب ین الملل ی ب ازار جه انی صادرا  نفت خام خود را محدود می

درتنظیم قیمت جهانی نف ت اخ تال  نظ ر کل  ی  لق اوپکنفت نسبت به تاثیرگذاری مط

 آورندبه تنهایی تنظیم کننده واقعی قیمت جهانی نفت به شمار نمی دارند واین سازمان را

(2017:13Arezki&others, ). 
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س ند  2اهدا  تأسی  این سازمان نیز موید همین قضیه است، وآنچنان که از م اده  

اصلی اوپک عب ار  از ه م آهن   نم ودن و اتخ اذ  شود؛ هد تأسی  آن استنباط می

 های واحد نفتی اعضای آن به منظور:سیاست

 ثبا  قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی دول عضو 

  عرضه منظم، اقتصادی و اثر بخش نفت با در نظر گرفتن صرفه دول

 مصر  کننده آن

 ه نف تبازگشت س ود س رمایه منص فانه ب ه س رمایه گ ذاران ح وز 

(Conraria& Wen, 2011: 7.) 

همین طور، در بندهای دوم و سوم س ند تأس ی  ای ن س ازمان، ص رفه اقتص ادی و 

های درضمن یکی از اهرم استفاده بهینه مصر  کنندگان نفت نیز در نظرگرفته شده است

قوی اوپک برای کنترل بازار جهانی نفت و مص ر  بهین ه در زم ان س قوط قیم ت آن، 

دن تولید و عرضه جهانی نفت است؛ معموتً وزی ران نف ت دول عض و ای ن محدود نمو

های نفتی خود در پرتو اص ول ح اکم سازمان به منظور هم آهن  نمودن سیاست گذاری

بر بازار و با توجه به این ک ه اقتص اد جه انی در ش رای  رون ق و ی ا در ش رای  رک ود 

ار جه انی نف ت(، ب ه ط ور س اتنه بر اساس منطق عرضه و تقاضا در باز) اقتصادی باشد

جهانی نفت را بر اساس تقاضای جه انی  کنند تا عرضهحداقل دو بار نشست بر گزار می

آن متوازن نمایند و به ویژه در شرای  رکود اقتصادی و سقوط قیمت جهانی نفت، اوپک 

 به منظور عک  العمل در برابر شرای  بازار جهانی و جلوگیری از س قوط بیش تر قیم ت

شود: امروزه دهد. با اینحال، هم چنین گفته میآن، تولید و عرضه جهانی آن را کاهش می

میالدی، دیگر این سازمان کنترل کامل  1970در مقایسه با دوران شکوفایی اوپک در دهه 

را ندارد، چرا که بازار جهانی نف ت س یال اس ت؛  و مطلق بر عرضه و قیمت جهانی نفت

کند، و نه ص رفاً کنت رل هانی نفت، قیمت جهانی آن را تعیین مییعنی، عرضه و تقاضا ج

 مق  داری عرض  ه جه  انی نف  ت ب  ا اه  رم ک  اهش ی  ا اف  زایش آن توس    اوپ  ک

(Obstfeld&others, 2016) 
به هر حال، با توجه به اهمیت حیاتی و راهبردی نفت خام برای رشد پایدار اقتص اد 

کاهش سطح منابع قاب ل دس ترس نف ت،  جهانی و رفع تهدیدا  حاصله از روند فزاینده

نقش اوپک و کشورهای عضو آن به طور فزاینده در نقشه راهبردی انرژی جهان در حال 



135 

 

 

 

 

 عوام  بررس 

 شک  گ ری 

 و جایگاه تحول

 وپک وتاث رآن درا

در  جهان  اقتصاد

 دهه کنون 

 

افزایش است و این سازمان به منظور تصمیم گیری در مورد سطح عرضه نفت و به تب ع 

آن تعیین قیمت جهانی آن به بازیگر مهمی در صحنه بین المللی تب دیل ش ده اس ت. در 

نتیجه، امروزه اوپک همگام با هر یک از دول عضو آن ب رای هنج ار س ازی حق وقی در 

ج ار  حوزه نفت دارای قابلیت تاثیرگذاری و چانه زن ی بیش تری نس بت ب ه س ازمان ت

های س ازمان تج ار  ترین چالششود یکی از مهمباشد؛ تا جائی که گفته میجهانی می

جهانی برای حاکمیت جهانی بر حوزه نفت به این حقیقت بستگی دارد ک ه بخ ش قاب ل 

مالحظه ای از هنجارسازی های مربوط به حوزه نفت در خارج از این سازمان و به ویژه 

 .(Obstfeld&others, 2016) گیردصور  می توس  اوپک و کشورهای عضو آن

پنج اه وهش ت س اله آن  با این همه در بررسی عملکرد این سازمان در طول حی ا 

 توان چند دوره را از هم تفکیک کرد.می

های بزرگ نفت ی در ب ازار توان تداوم برتری شرکت: این دوره را می1960-70دوره 

های نفت را به می زان دلخ واه ب ات بب رد، ام ا نفت دانست. در این دوره اوپک نتوانست ب

توان به ای ن های اوپک در این دوره را میها را متوق  کرد. موفقیتروند کاهشی قیمت

ها از ترتیب برشمرد: وارد کردن بهره مالکانه در هزینه، کاهش مخارج بازاری ابی ش رکت

خ ی از کش ورهای سنت در هر بشکه، ملی شدن ص نایع نفت ی در بر 5/0سنت به  78/1

ه ای عض و در امتی ازا  ش رکت تولیدکننده و افزایش تعداد اعض اء و مش ارکت دولت

 .(10: 1376)عباسپور و دیگران، 

ش روع  1970: این دوره از زندگانی اوپک را که از اوایل دهه 1970-1980دوره دوم 

ر ب ازار توان دوران طالی ی حاکمی ت اوپ ک دادامه یافت می 1980شد و تا اواس  دهه 

نفت دانست. در این دوره کشورهای عضو اوپک توانستند با استفاده از وق ایع سیاس ی و 

 اقتصادی جهان، کنترل تولید و بهای نفت را بدست بگیرند.

به بعد: این دوره با طرح سیاست به دست آوردن س هم مناس ب از  1985دوره سوم 

ای از د. در ای ن دوران مجموع هبازار از سوی عربستان آغاز شد و هن وز ه م ادام ه دار

عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی، به همراه عملکرد اوپک مسیر حرک ت ب ازار را تعی ین 

دهد که اوپ ک ب ا وج ود تم امی کنند. عملکرد این سازمان در دوران کنونی نشان میمی

ازمان اثر نبوده و هرگاه ی ک اراده جمع ی در س ها، سازمانی کامالً بیمشکال  و ناتوانی
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های اقتص ادی پدیدآمده، توانس ته اس ت از من افع اعض اء دف اع کن د. در می ان س ازمان

ت وان شده توس   کش ورهای جه ان س وم، نمیهای تشکیلالمللی، خصوصاً سازمانبین

 سازمان دیگری را یافت که به اندازه اوپک مؤثر باشد.

ه آن اس ت، زی را دهنداز سوی دیگر، عملکرد اوپک ناشی از بافت اعض ای تش کیل

اشتراک اعضای این سازمان، تنها در مالکی ت نف ت اس ت ام ا از نظ ر مواض ع سیاس ی، 

باش د؛ و ای ن ها، اوپک س ازمانی نامتج ان  و غیرهمگ ون میساخت اجتماعی و آرمان

مس  ئله در تحلی  ل عملک  رد و سرنوش  ت آین  ده س  ازمان، اهمیت  ی حی  اتی دارد. در ای  ن 

های ناهمگون اعض ای اوپ ک در ط ول معتقدند خواستای از کارشناسان خصوص عده

ترین مشکل ای ن س ازمان ب رای اتخ اذ تص میما  منطق ی از نظ ر موجودیت آن بزرگ

اقتصادی بوده است. بنابراین بر مبنای این نگرش دشمنان واقعی سازمان اوپک در داخ ل 

و جبه ه م ورد توان اعضای اوپک را در دسازمان هستند نه در خارج آن. به طور کلی می

ها در همراه کردن سایر اعضاء ب ا خ ود، بررسی قرار داد. که موفقیت نسبی هر یک از آن

بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از دو جبهه یادشده متش کل از عربس تان و 

را مطرح کردن د. « سهم عادتنه بازار»سیاست  1985متحدان این کشور است که در سال 

اعتقاد داشتند که اوپک نباید به بهای از دس ت دادن س همیه خ ود در ب ازار  این کشورها

جهانی، از قیمت دفاع کند. این کشورها اعالم کردن د در ص ور  اف زایش تولی د نف ت 

گذاری در بس یاری از من اطق جه ان اوپک، بهای نفت ک اهش یافت ه و تولی د و س رمایه

جویی های ص رفهارزان شدن نفت، سیاستمقرون به صرفه نخواهد بود؛ عالوه بر این با 

کننده متوق  خواهد شد. ب ه های دیگر، در کشورهای مصر و جایگزینی نفت با انرژی

رود. در برابر این نحو در بلند مد  تقاضا برای نفت اوپک افزایش یافته و قیمت بات می

مع رو  بودن د،  «عقاب قیمت« »جناح»این گروه، کشورهای ایران، الجزایر و لیبی که به 

یابند و درآم د تری کاهش میها با نرخ سریعاعالم کردند که با افزایش تولید نفت، قیمت

کردن د اعضای اوپک در مجموع کاهش خواهد یافت. همچنین این کشورها اس تدتل می

دهند که کاهش قیمت جه انی های سنگین اجازه نمیکه کشورهای غربی با وضع مالیا 

جویی کماک ان ت داوم های صرفهندگان نهایی انتقال یابد، و لذا سیاستکننفت به مصر 

خواهد داشت. همچنین به اعتقاد این گروه، سیاست جایگزینی سایر منابع انرژی به جای 
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نفت به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور ک ار کش ورهای ص نعتی ق رار دارد و ب ا 

 شود.کاهش بهای نفت متوق  نمی

توان هم شریک وهم رقیب یکدیگر در نظ ر گرف ت. ب ه لح ا  می اعضای اوپک را

تاریخی گروهی ازاعضای طرفدار قیمت بوده و ذخایر کم یا جمعیت زیادی )ی ا ه ر دو 

دانس ته  منافع در آمدی خودرا درافزایش قیمت نف ت خ ام ویزگی را باهم دارند( دارند.

شورهای ایران، الجزایر، ون زوئال، اند، کطرفدار قیمت باتهستند که به گروه بازها معرو 

رهبرگ روه بازه ا تلق ی  رانی اتوان ج زو ای ن گ روه نامی د. لیبی و تا حدی عرا، را می

را ب اهم  یزگ یهر دو و ای)شود. در مقابل کشورهایی که ذخایربیشتر یا جمعیت کمتر می

زم ان اند از طریق افزایش س هم ب ازار، جری ان در آم دی خ ود را در ط ول مایل دارند(

کشورهای حاشیه جنوبی خلی  فارس در این گروه ق رار دارن د وعربس ان  افزایش دهند.

در عم ل  این گروه به گروه کبوترها معرو  است. شود.سعودی رهبر این گروه تلقی می

های اوپک بین تمایال  این دو گروه از کشورها در نوسان بوده اس ت. کبوتره ا سیاست

ترین کبوتر و ای ران توان عربستان را مهمد. بر این مبنا میبیشتر مورد پذیرش غرب هستن

(. بنابر این اوپک ب ه عن وان ی   243 :1393ترین باز اوپک تلقی نمود )میرترابی،را مهم

بازیگر مهم بازار جهانی انرژی از زمان تأسی  در نقش عرضه کننده تع ادل بخ ش ای ن 

ست. با تأثیر فضای جهانی شدن اقتصادی و باز آر در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار بوده ا

ورود بازیگران مالی از این تأثیر کاسته شده است. مراحل مدیریت بر نفت در نمودار زیر 

 قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

 . سه فاز بازار جهانی نفت و تأثیر گذاری اوپک.1نمودار 

 
Figure 1.1: Three phases of the world oil market. 

Source: https://www.e-education.psu.edu/eme801/node/455 

 

های ادغ ام ش ده عم ودی مرحله اول به طور عمده معامال  تح ت س لطه ش رکت

دوم، ظه ور اوپ ک و تأثیرگ ذاری برب ازار  مرحله وشرکتهای حمل ونقل بین المللی بود.

 دهد.جهانی ومرحله سوم، بازار جهانی شده را نشان می

 

 بازارجهانی نفت. نقش اوپک در 7

ی تاریخی و اقتصادی تحوت  قیمت نفت وانرژی در بازار جهانی بیانگر هانهیزممطالعه 

در این بازار  اًیثانبازار نفت بخشی از بازار انرژی جهانی است،  اوتًاین واقعیت است که 

انرژی از قبیل زغال سن ، هسته ای و حتی آبی اجزای یک ک ل را تش کیل  تمامی منابع

(. نفت خ ام یک ی از 18: 1397در رقابت هستند )مسر ، محسن، هانیاو همه  دهندیم

اگرچ ه بیش تر ای ن م اده توس    .ترین کاتی پیچیده در بازارهای جهانی استاقتصادی

شود که اغل ب بس یار دور از نقط ه مص ر  کشورها[ تولید می] هاتعداد کمی از شرکت
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درص د از مع امال  ب ین  80تقریب اً  .اس تاست، ولی تجار  نفت خام قوی و جهانی 

المللی نفت خام از طریق آب توس  تانکرهای بزرگ انجام گرفت ه ومعامل ه گ ران نف ت 

ه ا ب اتتر هس تند ه دایت توانند به سرعت معامال  را به سمت بازارهایی که قیمتمی

ش وند کند. نفت و زغال سن ، کاتهای جهانی هستند ک ه در سراس ر جه ان حم ل می

(www.e-education.psu.edu). با کنترل میزان تولی د نف ت در   یتأساز زمان  اوپک

 دارای نف ت، تولی د کنن ده بزرگ به عنوان کارتل قیمت گذاری نقش داشته است. اوپک،

است. با وج ود ای ن ثب ا  بخ ش  جهانی یهامتیق بر گذاری ریتأث برای بالقوه توانایی

این سازمان با استفاده از سالح نفت دنی ا را ب ه  1973نبوده است. در جریان بحران نفت 

از  اع م وحشت انداخت وسبب ایج اد ت ورم ش دید در تم ام مص ر  کنن دگان نف ت،

ی خل ی  هادانی مکشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان شد. توس عه ب یش از ح د 

روز  ی شمال که کاهش سهم اوپک در تولید جهانی را منجرشده وبی ثباتیایدر مکزیک،

افزون بازار را موجب شده است. توان اوپک در ارتباط با کنترل قیمت نفت در مقایسه با 

فراوان ی  ریت أثزیادی داشته است. با این حال اوپک هن وز ه م  کاهش دوران طالیی آن،

. بنابراین، عرض ه و تقاض ای جه انی (244: 1393،عباس برقیمت نفت دارد )مصلی نژاد،

توان د ب ر رویدادهای سراس ر جه ان می .کندمنابع انرژی تعیین میها را برای این قیمت

قیمت نفت در حال حاضر به دلیل تقاضای سریع در ح ال  های نفت تأثیر بگذارد.قیمت

های سیاسی در ناآرامی رشد در کشورهای در حال توسعه )در درجه اول آسیا( بات است.

کند؛ اساساً این ترس های بات کمک میبرخی از کشورهای تولید کننده نفت نیز به قیمت

 .تواند تولید نف ت را در ای ن کش ورها متوق   کن دوجود دارد که بی ثباتی سیاسی می

ه ای اوپک، کارتل بزرگ تولید نفت، دارای توانایی بالقوه برای ت أثیر گ ذاری ب ر قیمت

زی را من ابع یاب د، جهانی است، اما تأثیر اوپک در بازار جهانی نفت به سرعت کاهش می

-www.e) یابن    دجدی    د در کش    ورهای غی    ر اوپ    ک کش      و توس    عه می

education.psu.edu).  بنابراین نقش اوپک بر گرفته از اهمی ت نف ت در ب ازار جه انی

های های جایگزین و اتخاذ روشهای جدید، انرژیبروز و ظهور تکنولوژی انرزی است.

منجر به کاهش جایگ اه ای ن س ازمان در بهینه مصر  در این نقش آفرینی سهیم بوده و 

 گردد.بازار جهانی انرژی و افتصاد جهانی می
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سهم ذخایر نفتی اعضای اوپک از ذخایر نفت خام جهانی ورتبه بندی اعضای این ) .2نمودار 

 سازمان

 

 
Source: BP Statistical Review of World Energy 2018 

 

ایر اثبا  شده در جه ان در کش ورهای درصد از ذخ 81.89طبق برآوردهای کنونی، 
درص د  65.36عضو اوپک قرار دارد و اکاریت ذخایر نفت اوپک در خاورمیانه به می زان 

ب ه ای ران و عربس تان س عودی تعل ق دارد. در  34.7که از این میزان  از کل اوپک است.

ها در به صور  مؤثر، ماالً با اتخ اذ بهت رین ش یوه های اخیر کشورهای عضو اوپکسال
صنعت، تحقق اکتشافا  گس ترده و اف زایش ض ریب بازیاف ت، ب ه ذخ ایر نفت ی خ ود 

 1،214.21اند. در نتیجه، ذخایر نفت خام اثب ا  ش ده اوپ ک در ح ال حاض ر در افزوده

 میلیارد بشکه است.

 

 اوپک و جایگاه آن در اقتصاد جهانی .8
خ ون ص نعت م درن اس ت. امنیت پایدار انرژی روح کالبد اقتصاد جهانی است و نفت 

از  بایددرمفهوم امنیت انرژی از منظر تولیدکنندگان ومصر  کنن دگان تم ایز قائ ل ش د.

های امنیت انرژی به عرضه مداوم وپایدار و مطمئن با قیمت دیدگاه تولیدکنندگان انرژی،

 ه ای ان رژی م رتب  ب وده وس عی ب ر ک اهش تهدی دهای ژئ وپلیتیکی،معقول در حامل
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امنی ت از دی دگاه  زیست محیطی و روانی ناظر بر بازار ان رژی دارد. کنیکی،ت اقتصادی،

تن وع من ابع  مصر  کنندگان، دسترسی آسان و بدون خطر به منابع نفت و گ از جه انی،

 ان  رژی از نظ  ر منطق  ه جغرافی  ایی ون  وع ان  رژی وهمچن  ین مس  یرهای انتق  ال اس  ت

های بین الملل ی ترین سازمانمهمدر بخش عرضه انرژی اوپک یکی از  (.6: 1393یانگز،)

در سالهای گذشته اکار صادرا  نفت جهان توس  کشورهای عضو اوپک صور   است.

ترین کشورهای تأثیر گ ذار در شرای  حاضر نیز اعضای این سازمان از مهم گرفته است،
به دلیل گره خوردن امنیت عرضه با امنیت تقاض ای ان رژی  در زمینه امنیت انرژی است.

نگاه بلند مد  و کالن نقش آفرینی اوپک در بسیاری از مواقع در جهت حفظ امنی ت  در
(. در طول سالیان دراز، افزایش جمعی ت جه ان و 325: 1393ملکی،) عرضه انرژی است

نیاز فزون تر به یک زندگی بهتر، فشار بیشتری را بر عرضه و شیوه اس تفاده ان رژی وارد 

ه برایش چاره ای اندیش یده نش ود، ب ه ب دتر ش دن روندی که در صورتی ک کرده است؛
، تولید ناخ الص جه انی 2030تا  2004های در فاصله سال اوضاع هم منجر خواهد شد.

به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. تزمه این رشد ب ر اس اس ب یش بین ی آژان   ب ین 
میلی ارد ت ن  9/5درصدی در تقاضای انرژی است. که مع ادل  53المللی انرژی، افزایش 

 (.22: 1392تنگلوی  وپائولو، جی هنسن،) نفت خام است
درص د ترکی ب  80های فس یلی کند س وختآژان  بین المللی انرژی پیش بینی می

ای ن پ یش بین ی عل ی رغ م  تش کیل خواه د داد. 2030جهان را در س ال  انرژی اصلی

 های فسیلی )نف ت،نشان از سلطه سوخت های جایگزین،رنسان  در قدر  سایر انرژی
که در این میان نقش نفت واوپک برجس ته  (.24: 1393ملکی،) را دارد( گاز وزغال سن 

های عضو این سازمان با تصمیم سازی وتصمیم گی ری در می زان تولی د دولت تر است.

های اقتصاد جه انی اعم ال نفت خام با توجه به نیاز بازارجهانی نفت بر اساس ضرور 

ها در اقتصاد بدیل دولتگیلپین در تکمیل دیدگاه خود در مورد نقش بینمایند. نقش می
اقتص اد سیاس ی؛ اقتص اد »الملل ضمن طرح انتقادی از نگرش خود در کتاب سیاسی بین

ه ا در اقتص اد را نقط ه منتشر شد. عدم توجه به تأثیر دولت 1987که در سال « المللبین

اقتص اد سیاس ی »طری ق نگ ارش کت اب  ضع  مهم کتاب مذکور معرفی نم وده؛ ک ه از
در ص دد برط ر  نم ودن ای ن نقص ان آش کار « الملل یجهانی؛ درک نظم اقتصادی بین

تحلیلی بر آمده است. گیلپین در کتاب اخیر ضمن رد اثر تمام و کمال ب ازار ب ر اقتص اد، 

 های سیاس ی و اجتم اعی را ب ر اقتص ادها و منافع نظامعواملی همچون هنجارها، ارزش
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ای موارد مقدم بر اقتصاد معرفی کرده است. بنابراین از منظر این الملل مؤثر و در پارهبین

بینی است که اقتصاد جهانی به شد  تحت ت أثیر امنی ت و من افع نظریه پرداز قابل پیش

های اصلی یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، چین و روسیه باشد و نیروی اصلی قدر 

ش ود. نق ش اوپ ک در طلبی ملی قلمداد می، کارآمدی اقتصادی و جاه21اقتصاد در قرن 

های فرایند اقتصاد جهانی بیش از اینکه منفعتی برای اعضای آن داشته باشد برای ق در 

به ط وری ک ه از اوای ل س ال  توانند در تصمیا  اوپک تأثیر بگذارند.بزرگ دارد که می
تحده داش ت. ه ر رئ ی  جمه ور ای ات  ، اوپک اغلب رواب  سنگین با ایات  م1973

متحده از زمان نیکسون از استقالل انرژی حمایت ک رده اس ت، جیم ی ک ارتر س عی در 
رئ ی  جمه ور  ه ا داش ت.توس   آمریکایی تشویق اوپک به کاهش مص ر  س وخت

 دان د.ترام ، صریحااوپک را به عنوان یک انحصار و خواستار کاهش قیم ت کارت ل می

های ض د ت را س تی علی ه اوپ ک و نگره تهدید کرده اس ت ک ه پرون دهعالوه بر این، ک
 Chatzky,2019)) کشورهای عضو آن صادر شود

بنابراین اقتصاد جهانی و نقش اوپک در آن، درکنش بین بازارها و بازیگران قدرتمن د 
الملل ی از جمل ه بان ک جه انی، های بینهای چند ملیتی و س ازمانها، پیمانمانند دولت

های بزرگ در آن به مراتب بیشتر دیده المللی، و... است که البته نقش قدر ، بینصندو
شود. بنابراین از منظر رئالیسم اقتصادی اگ ر اوپ ک را ب ه مااب ه س ازمانی متش کل از می

های های متعدد بدانیم قطعاً منافع اعضاء اوپک در س اخت تص میما  و سیاس تدولت

و مواضع این سازمان به صور  کامل فرادولتی نخواه د کالن این سازمان دخالت داشته 
های اعضای اوپک در مراجعه شود(. فل ذا وج ود ای ات  متح ده به جدول ویژگی) بود

ب ه وی ژه اوپ ک المللی و نحوه رابطه آن ب ا آمریکا به عنوان دولت هژمون در عرصه بین

تصمیماتی خواهد شد ک ه اش یعنی عربستان سعودی احتماتً منتهی به اتخاذ قدر  فائقه

ه ای نظ امی و لزوماً به نفع تمامی اعضاء نیستند. که این مس ئله در هنگ ام وق وع بحران
بدلیل ضرور  اتخاذ تصمیما  بهنگام از س وی س ازمان م ذکور ب رای ک اهش تبع ا  

ها به ویژه غلبه بر افزایش قیمت نف ت نم ود بیش تری دارد. سیاس ت هژمونیس تی بحران

 همواره در راستای تضعی  جایگاه اوپک بوده است. نفتی امریکا
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 . سیاست هژمونیستی امریکا و تأثیر آن بر اوپک1دیاگرام 

 
 دیاگرام از: اعتماد باقری

 2017های اعضای اوپک در سال . ویژگی1جدول 

 

 
 

https://tradingeconomics.com& http://www.worldometers.info - BP 

Statistical Review of World Energy 2018 :source 

میزان ذخایر اثبا  شده نفتی، تولید روزانه، ظرفیت پاتیشی روزانه و میزان صادرا   -*

 روزانه نفت ما خوذ از امور اوپک وزار  نفت جمهوری اسالمی ایران است.
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 گیرینتیجه

 یاه  بیونش  وف راز یری گ ش کل عوامل یبررسبوده است، مقاله مدنظر  نیآنچه در ا

س الگی و  58 ی درطول عمرجهان مهم سازمان نیا تیفعال دروان طول در اوپک سازمان

جایگاه این سازمان به عنوان بازیگر تأمین کننده امنیت عرضه پایدار نفت در بازار جهانی 

با عنایت به دتیل شکل گیری واهدا  این سازمان که همان ا . نفت واقتصاد جهانی است

های نفتی وتعقی ب من افع ف ردی اعض ائ ومن افع ازی سیاستهماهنگی ویک پارچه س

مشترک سازمانی است، اوپک نقش موثری در بازار جهانی نفت واقتص اد جه انی داش ته 

اگرچه این سازمان در انسجام درونی فراز و فرودهایی داشته اس ت ک ه  وخواهد داشت.

ک ه ب ه ص ور   ناشی ازاین واقعیت این است که تضادهای موجود میان اعضای اوپ ک

های قیمت وسهم بازار در دهه دوم عمر اوپک نمود بیش تری یاف ت. ویژه در قالب جناح

اقتص اد »زیرا از سویی نیازهای مالی این کشورها افزایش یافته و به دلی ل وج ود پدی ده 

در این کشورها نفت و بهای آن اهمی ت بیش تری یافت ه اس ت. از س وی « تک محصولی

ولوژیک موجب شده ت ا دس تیابی ب ه من ابع جدی د ان رژی و ی ا های تکندیگر پیشرفت

های اولیه به سرعت گسترش یابد. همچنین بازیگران امو م الی استحصال ارزان تر انرژی

و بورس بازی یکی دیگر از عوامل تأثیر بر تنزل جایگاه اوپک است ک ه ف ارغ از وج ود 

یر گذار است. ورود تولیدکنندگان میزان فیزیکی نفت در بازار جهانی و اقتصاد جهانی تأث

جدید نفتی غیر اوپک وسیاست هزمونیسم نفت ی امریک ا از دیگ ر عوام ل ک اهش ت أثیر 

 ب ه چ ه، ای ن س ازمان گذاری اوپک در بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی اس ت. اگ ر

بوده است. آژان    برخوردار موثری پویایی و انعطا  از سومی جهان سازمان یک عنوان

 درصد ترکیب ان رژی اص لی 80های فسیلی کند سوختالمللی انرژی پیش بینی می بین

بنابراین اوپک به عنوان ب ازیگر مه م عرص ه  تشکیل خواهد داد. 2030جهان را در سال 

همچنان در تضمین امنی ت ان رژی نق ش آف رین  انرژی با مدیریت میزان تولید نفت خام

قائ انسجام درون سازمانی وتعام ل س ازنده ب ا خواهدبود. این نقش آفرینی از طریق ارت

 باشد. برای رسیدن به آن، الگوی تعام ل س ازنده هوش مند،سایر بازیگران این عرصه می

 س طوح در گسترده برقراری ارتباطا  به سازمان هوشمندانه اعضای این توصیه به توجه

 ابتک ارا  گ، یک ی ازبزر تحول عنوان به گذار مقطع این المللی، درو بین ایمنطقه ملی،
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براساس الگوی پیشنهادی این مقاله، مبنی بر اوپک ب ازیگر گردد. پیشنهاد می پژوهش این

ب ازیگران ب ازار جه انی ان رژی  هوشمند فعال، در سطوح ملی، فراملی، و بین المللی ب ا

تعامل دوسویه فعال داشته، وهمچنان فعال و پویا، به رس الت اساس ی خ ود، ب ر اس اس 

 .باشدتأسیسی ادامه دهد. رسیدن به این الگوی مهم اقدام عملی در این راستا میاسناد 
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