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 آسيب شناسي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت
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 حميدرضا قوام ملكي
و علوم سياسي دانشگاه تهران  كارشناس ارشد روابط بين الملل دانشكده حقوق

)3/9/87: تاريخ تصويب–15/4/87: تاريخ دريافت(

:چكيده
و در دهه  به حـداكثر رشـد خـود 1970پس از جنگ دوم جهاني، تقاضاي نفت رو به فزوني نهاد

، خـصوصا اعـضاي1 البته تامين اين ميزان تقاضا تنها بـا واردات هـر چـه بيـشتر از اوپـك.رسيد
دهه، برخي از اعـضاي اوپـك اعطـاي همزمان، در ابتداي اين. خاورميانه اي آن امكان پذير گرديد

و مشاركت برابر در قراردادهاي موجود را مطالبـه  وكرامتيازات جديد نفتي را متوقف ساختند دنـد
 منجر به ظهور اوپـك عواملاين. حتي تعدادي از آنها صنعت نفت خود را به طور كامل ملّي كردند 

و پر قدرت در بازار جهاني نفت اما، همانگونه كـه وقـايع بعـدي. گرديدبه عنوان بازيگري جديد
و تحت تاثير عوامل  ازينشان داد، تسلط اوپك بر بازار عمر كوتاهي داشت  چند كه عمـدتاً ناشـي

در ميانـه. بود، به زودي اين دوره به پايان رسـيد) 1979(رفتار اين سازمان پس از شوك دوم نفتي
ب 1980دهه  از ديگر مشخص شده بود كه قيمت رسمي اوپك و تـالش بـراي دفـاع ه دردسر افتاده

تحـت ايـن فـشارها،.ه اسـتشدقيمت پايه در بازار، منجر به كاهش فوق العاده صادرات سازمان
 ميليون بشكه16 به حدود 1979 ميليون بشكه در روز در سال30تقاضا براي نفت اوپك از متوسط 

ان شاهد كاهش سهم خـود در بـازار از با تنزل تقاضا، اين سازم. سقوط كرد 1985در روز در سال
كه اوپـك، زماني 1986در سال. بود 1985 درصد در سال29 به كمتر از 1973 درصد در سال 52

هـاد كه با افزايش صادرات، سهم پيشين خود از بازار را بازيابد، شوكي در زمينـه قيمـتكرتالش 
و قيمــت هــا از  از29رخ داد ــر ــه كمت ــه ازا10 دالر ب ــشكه نفــت ســقوط كــرد دالر ب ي هــر ب

)(Amuzegar, 2001: 46.گـذاري اوپـك، سيستم قيمـت 1986در واقع، پس از بحران نفتي سال
و جاي خود را به سيستم قيمت  و بـدين ترتيـب، مـا. گذاري بر مبناي مكانيزم بازار دادمتالشي شد

و نقش اين سازمان در بازار جهاني نفت در ميانـه دهـ ايـن. بـوديم 1980ه شاهد تضعيف موقعيت
و سوم نفتي مقاله بررسي رفتار اوپك در خالل شوك  ، اثر سياست هاي اين)1973-1986(هاي اول

.سازمان را در تضعيف نقش آن در بازار جهاني نفت مورد ارزيابي قرار مي دهد

: اژگان كليديو
 اوپك- شوك هاي نفتي-بازار جهاني نفت

ف*   Email: Shirkhni@ut.ac.ir 61112382:ساكنويسنده مسئول

.به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداند منتشر شدهن مجله،ايدر كه اي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده بر
1 - OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries  
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 مقدمه
و در مقياسي وسيع 1973-1986 در فواصل شوك هاي نفتي تـر اقتـصاد، بازار جهاني نفت

و سپس افول قدرت بازيگر  و اوج گرفتن ايـن. جديد به نام اوپـك بـوديجهاني، شاهد ظهور

كه در ابتداي دهه  در1960سازمان  با اجتماع توليدكنندگان نفت خاورميانه بـه همـراه ونـزوئال

به عرصه وجود گذاشت ت،بغداد پا به خود معطوف نساخت ابتدا اما تغييرات بازار. وجه چندان

و مـوقعيت  و نظامي در خاورميانـه، نقـش به همراه پاره اي از بحران هاي سياسي يجهاني نفت

و اين سازمان توانست پـس از وقـوع شـوك1970منحصر به فرد در آستانه دهه به آن بخشيد

، نظـام1973در) حاميـان اسـرائيل به علت تحريم نفتي اعـضاء عـرب اوپـك عليـه(اول نفتي

و از افزايش قيمتقيمت .ها سود كالني ببردگذاري نفت را تحت كنترل خويش درآورد

و تـداوم سـطح بـاالي1979 بروز شوك دوم نفتي در سال  به دنبال انقالب اسالمي ايران

اما. ساخت نصيب اوپكيقيمت ها بر اثر شرايط بحراني منطقه خليج فارس، درآمدهاي هنگفت

 متعاقـب كـاهش سـهم ايـن،با از دست رفتن كنترل اوپك بر سيستم قيمت گذاري نفت خـام 

و بي و صادرات نفت جهاني در) 1983-1985(نتيجه مانـدن تـالش دو سـاله سازمان از توليد

حفظ سطح مطلوب قيمت ها، شوكي ديگر، اين بار در جهت عكس دو شوك پيشين، در بـازار

د  كه نشان داد اوپك جايگاه تعيين كننده خـود در بـازار جهـاني نفـت را از جهاني نفت رخ اد

.دست داده است

با عنايت به اتفاقات فوق، اين سئوال مطرح مي شود كه چه عامل يا مجموعه عواملي سبب

و سوم نفتي  و افول قدرت اوپك در بازار جهاني نفت در اثناي شوك اول  شده است؟ظهور

به سئوال  مقاله، اين فرضيه قابل طرح است كه سياسـت هـاي اوپـك در دفـاع از در پاسخ

به اهداف درآمدي كوتاه قيمت به سبب اولويت بخشيدن ترين عامل مدت، مهم هاي باالي نفت،

و كاهش نقش اين سازمان در بازار جهـاني نفـت پـس از شـوك دوم بـوده  در تضعيف اوپك

كه اوپك فعاالنه اما ناخوا. است و قوت بخشيد كه در بدين معني سته نيروهايي را همراهي كرد

.جهت تغيير ساختار بازار به زيان آن دست اندركار بودند

الزم به ذكر است كه تعقيب وقايع در حمايت از فرضيه فوق صورت جديـد بـه مطالعـات

كه تـاكنون بـه آن پرداختـه نـشده شوك مي دهد و نقش اوپك در بازار جهاني نفت هاي نفتي

.است

و بروز شوك اول نفتي-1  تغيير ساخت بازار
به دليل اكتشافات جديد نفتي خصوصاً در خاورميانه در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني

هاي بزرگ نفتي بر اين صنعت، نفت ارزان در دسترس كشورهاي صنعتيو نيز كنترل شركت
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و پيشرفت صنعتي آنها بر همين اساس پايه و رشد ش قرار داشت از. ده بودريزي اما به تدريج

و 1960اوايل دهه  به دست هم دادند تا تغييري ساختاري در صنعت  مجموعه عواملي دست

به اين دوره پايان بخشيد كه .بازار جهاني نفت روي دهد

 دو تحول عمده سبب در هم شكستن قدرت انحصاري 1960تدريج از اوايل دهه به

خ(هاي بزرگ نفتي شركت به هفت و صنعت جهاني نفت) واهرانموسوم دو.دشدر بازار اين

و مستقل نفتي، خصوصاً در هاي كوچك يكي تقالي شركت. تحول، دو منشأ متفاوت داشت تر

و ديگري تالش كشورهاي  و صنعت نفت جهان اياالت متحده آمريكا، براي بازيگري در بازار

يري فضاي ناسيوناليستي در اينگ صاحب نفت براي در دست گرفتن كنترل منابع نفتي، با اوج

كه اين دو تحول، علي رغم داشتن منشاء.)110-1376:1112 يرگين،(كشورها   قابل ذكر است

.متفاوت، امكان ظهور يكديگر را تقويت كرده اند

هاي معظم چند مليتي در بازار جهاني نفت هاي مستقل نفتي از شركتسهم خواهي شركت

و نيز با ارائه شرايط بهتر در از طريق قوانين داخلي كشور شان، چون قانون ضد تراست آمريكا

قراردادهاي پيشنهادي، فرصتي را در اختيار كشورهاي نفت خيز قرار داد تا پس از يك رشته 

و شركت در بزرگهاي مذاكرات با اين شركت ها  نفتي، كنترل قسمت عمده منابع خود را

ورود به صنعت جهاني نفت حاضر بودند با هاي مستقل براي زيرا شركت. دست بگيرند

و قراردادهاي مناسب  ببندندرت شرايطي بهتر خدمات خود را در اختيار اين كشورها قرار دهند

.و از اين رو فضاي مناسب براي چانه زني كشورهاي نفت خيز فراهم آمد)329: 1378 ذوقي،(

به تدريج نگراني و هايي درخصوص پايان ياف از سوي ديگر، تن منابع نفت ارزان جهان

، ميانگين نرخ رشد مصرف جهاني نفت 1973تا1960از سال. كمبود عرضه در بازار پديد آمد

كارشناسان اذعان. درصد بود، يعني مقدار مصرف در سيزده سال دو برابر شده بود5/5ساالنه

كه با استمرار چنين آهنگ رشدي، محدوديت فني توليد در سال   فرا 1975 يا 1974داشتند

از) آمريكا(ترين صادركننده نفت جهان بزرگ، در همين زمان.)210: 1379پرن،(رسيد مي پس

به تدريج تبديل به يك كشور عمده واردكننده نفت خام گرديد  : پيشينيرگين،(جنگ جهاني دوم،

1112(.

كه درصد10 تقاضا براي نفت اوپك رشدي معادل 1960- 1973هاي در فاصله سال  داشت

شد انتظار تداوم چنين رشدي را براي دهه حتي با در نظر گرفتن حجم ذخاير اوپك نيز نمي

و 1973 در اواسط سال.)211: پرن، پيشين(دوم اين سازمان داشت  و حتي پيش از جنگ اعراب

به مراتب. اسراييل، تقاضا در بازار شدت گرفته بود قيمت رسمي فروش نفت در سازمان اوپك

و از اين. اي بود تر از قيمت آن در بازار لحظهكم رو افزايش قيمت در آن شرايط امري طبيعي
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به اما روند افزايش قيمت. مورد انتظار بود و اسراييل ها بر اثر وقايع ناشي از جنگ اعراب

. در آمد)(Shock صورت يك شوك

كه با بازپس گرفتن كنتر ل توليد در نقش كشورهاي صاحب نفت، خصوصاً اعضاي اوپك،

آمده، كنترل قيمت را در دست وارد بازار شده بودند، با استفاده از شرايط پيش» توليدكنندگان«

و توانستند قيمت شوك اول نفتي در سال. هاي مورد نظر خود را به بازار تحميل كنند گرفتند

به عنوان ابزاري سياسي همراه بود، درجه باالكه با بهره1973 ي تسلط كشورهاي گيري از نفت

و عمق آسيب كننده را در شرايط جديد پذيري كشورهاي مصرف صاحب نفت اوپك در بازار

.نشان داد

و بروز شوك اول نفتي، تعيين قيمت نفت در اختيار 1973-4هايبه واسطه حوادث سال

و با توجه به سهم توليد تشكيالت نوظهور در صنعت نفت جهان، يعني اوپك، قرار گرفت

گذاري نفت اي براي قيمت عضاء اوپك از توليد جهاني نفت قيمت رسمي اين سازمان پايها

.خام گرديد

و آثار-2  شوك دوم نفتي؛ زمينه
  (Global Oil Market) شوك اول نفتي قدرت اوپك را در تأثيرگذاري بر بازار جهاني نفت

و تمرك. نشان داد به علت سهم باال در صادرات نفت جهان ز منابع در دست به ويژه

.توليدكنندگان اين سازمان، اوپك در بازار دست باال را پيدا كرد

به تسلط خود بر بازارهاي نفتي ادامه داد،1970هاي دهه در سراسر سال در سال. اوپك

و در سال65» دنياي آزاد« از جمع توليد 1973  درصد آن تحت اختيار اوپك62، 1978 درصد

عواملي چند از جمله انگيزه كنترل. اما اين تسلط در حال تزلزل بود.)1125: يرگين، پيشين( بود

و هدف سازي به وسيله كشورهاي صنعتي انجاميد، به تدريج هاي امنيتي، كه به ذخيره قيمت

و صنعت نفت را تحت تأثير قرار  و ظرف چند سال اين عوامل سيستم تحوالت بازار داد

در. كرد رگون جهاني تأمين ذخاير نفتي را دگ و منابع نفتي شدت مصرف رو به كاهش گذاشت

در حال افزايش بود،)(Non-OPEC سراسر جهان، خصوصاً در كشورهاي غيراوپك

)(Campbell, 1997: 211 .اوپك كماكان موقعيت برتر خود را در بازار حفظ كرده اين با وجود ،

ب1979و 1978از اين رو، در اثر حوادث. بود وكه منجر ه پيروزي انقالب اسالمي در ايران

به شوك دوم و نهايتاً حذف عرضه نفت ايران شد، بحران نفتي جديد به وجود آمد كه كاهش

شد قيمت .ها در بازار منجر

مي تغيير در توليد نفت ايران كه در مرحله اول امري كوتاه به نظر به داليل مدت رسيد،

به تحولي درازمد و اقتصادي چند به.شدت مبدل سياسي عربستان سعي در پر كردن خالء
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وجود آمده كرد اما افت توليد اين كشور، تأثيري دوجانبه بر بازار گذاشت؛ از يك طرف،

و به  و از طرف ديگر، فشارهاي غيرعادي را بر تقاضا افزود عرضه جهاني نفت را كاهش داد

كه تا حدودي تعديل شده بود، رو  از«.به افزايش نهاداين نحو، تقاضاي جهاني، وحشت

شد اي براي خريدهاي شتاب انگيزه» نفت ماندن بي .)191-2: 1373خلعت بري،(زده

و همچنين با هجوم و اوضاع بحراني ناشي از آن، به دنبال قطع عرضه نفت ايران

سازي جديد، همراه با افزايش تقاضاي خريداران، موجب هاي نفتي براي ايجاد ذخيره كمپاني

و باالتر از حد متوسط واقعي مصرف، به شد سه ميليون بشكه نفت به صورت ناگهاني  روزي

از. بازار نفت تحميل شود سه ميليون بشكه به دو ميليون بشكه كاهش واقعي با اضافه شدن اين

كه معادل  10توليد به دليل توقف توليد نفت ايران، رقمي معادل پنج ميليون بشكه كمبود نفت

ك ميدرصد از در.)1161: پيشينيرگين،( به وجود آمد،دادل مصرف آن زمان جهان آزاد را تشكيل

و هجوم بيشتر براي و مرج به هرج عمل، اين اتفاقات به صورت سيكلي بدنهاد عمل كرد كه

به ميزان قابل  و افزايش تقاضا و لذا سبب اغتشاش در بازار و ايجاد مخازن ذخيره نفت خريد

و هاي لحظه اين اثنا، قيمتدر. توجهي شد اي پرچمدار تغييرات قيمت رسمي بازار شده بود

. فروختند تا عوايد بيشتري كسب كنند فروشندگان فقط مي

 انگيزه معامله سودجويانه بيش از تقليل عرضه، عامل اصلي باال رفتن قيمت،بدين ترتيب

اث.شد نفت محسوب مي كه بر ر آن قيمت نفت از هر بشكه مجموعه اين عوامل مكانيزمي بود

به بيش از 13 و بعضاً تا حدود34 دالر  دالر در كشورهايي39 دالر در حوزه خليج فارس

.)همان( چون ليبي صعود كرد

و شوك دوم قيمت-3 ها اوپك
و بروز شكاف گسترده ميان قيمت به و دنبال بروز شوك دوم نفتي هاي رسمي اوپك

در قيمت هاي دريافتين گام اوپك موافقت خود را با افزايش قيمتينخستهاي بازار آزاد،

به ازاي هر بشكه در گردهمايي5/23اعضا تا سقف  دكر اعالم 1979 در ژوئن54 دالر

)OPEC Annual Report, 1981: 56 (.مي18عربستان كمترين قيمت يعني  كرد دالر را دريافت

)Ibid: 65 (.كه شرايط بازار افزايش. طول نينجاميداما اين توافق چندان به با توجه به اين پندار

رو از اين. كند، انگيزه تثبيت قيمت بين اعضاي اوپك ضعيف شده بود قيمت را توجيه مي

و توافقي پيرامون قيمت رسمي . رو گرديد با شكست روبه اقدامات بعدي براي وحدت رويه

و گابنليبي الجزاير،(كشورهاي آفريقايي عضو اوپك و ايران سردمدار افزايش)، نيجريه

مي. ها بودند قيمت ها را كاهش داده نمود تا با افزايش توليد، قيمت در حالي كه عربستان سعي

.و يا تثبيت نمايد
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كه دربارهناتواني اوپك براي توافق  يك قيمت يا يك ساخت قيمت به اين معني بود

به. بخواهند در مورد اختالفاتشان داوري كنندكشورهاي عضو پذيرفتند از نيروهاي بازار

مي1980 در سال1979عبارت ديگر اگر شرايط سخت بازار در سال يافت، انتظار نيز ادامه

ها مي در رفت قيمت كه اگر شرايط سخت بازار به باالي خود را ادامه دهند، در حالي  روند رو

مي1980سال مكر تغيير و تقاضا براي نفت كاهش به باالييد يافت، پس از آن روند رو

و حتي معكوس مي شد در آن زمان غالب كشورهاي اوپك عقيده داشتند تقاضا. قيمت متوقف

به  كه مايل باشند كه آنها خواهند توانست هر قيمتي را به قدري قابل انعطاف است

سع،رو از اين. كنندگان ديكته كنند مصرف به اعضاي اوپك، به استثناي عربستان ودي، نسبت

به دو صورت واكنش نشان دادند :بحران دوم انرژي

؛هاي باالتر به ازاي هر بشكه نفت صادراتي اول، درخواست مرحله به مرحله براي قيمت

و فروش براساس قيمت دوم، فاصله گرفتن از قراردادهاي مدت  كوبورسي(؛اي هاي لحظه دار

.)52: 1376، منصورو

ف بدين ترتيب،. الذكر، فروختن نفت به بيشترين بهاي ممكن بودوقهدف از هر دو اقدام

د از شرايط پيش آمده بيشترين بهره ممكن را براي كسب درآمدهاي باالتر نفتيكراوپك سعي 

به قراردادهاي بلند مدت نسازد و خود را متعهد .ببرد

نه تنها گامي در جهت آرامش بازار بر كميته«1980نداشت بلكه در سال سازمان اوپك

بر15تا10هاي خود را براي افزايش مبلغ طرح» هاي بلندمدت اوپك استراتژي  دالر ساالنه

مي قيمت به تصويب رساند كه اگر از همان مبلغ روز نيز محاسبه شد، ظرف پنج سال هاي نفت

به بشكه قيمت مي60اي هاي نفت .)1191: پيشينيرگين،(رسيد دالر

و شوك-4  تغيير ساخت بازار جهاني نفتهاي نفتي
از جهش قيمت. انداز اوضاع رو به تغيير گذاشت چشم1980اما در پايان سال ها تا بيش

كه سيماي بازار جهاني  سه برابر در مدت كمتر از يك سال سبب مجموعه تحوالتي گرديد

و خصوصاً دوم نفتي، با افزايش شديد در واقع شوك. نفت را دگرگون ساخت  هاي اول

كه زمينه ها، سبب دگرگوني قيمت ساز كاهش بهاي نفت از اوايل هايي در بازار جهاني نفت شد

. گرديد1981سال 

از ترين اين دگرگوني عمده :ها عبارت بودند

در.1 افزايش توليد كشورهاي غيراوپك كه باعث افزايش سهم اين دسته از توليدكنندگان

و سهم اوپك در بازار كاهش يافتبازار جهاني نفت شد در حالي كه هم زما ؛ن توليد
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كننده نفت جويي در كشورهاي عمده مصرف هاي صرفه ركود اقتصادي، تشويق سياست.2

به عنوان جايگزين نفت در تأمين انرژي جهاني بر تقاضايو افزايش سهم سوخت هاي ديگر

؛جهاني نفت اثر منفي داشت

به عنوان وار.3 كنندگان عمده نفت، در قالب آژانسدتشكّل كشورهاي صنعتي غربي،

به امكان اتّخاذ سياست (IEA: International Energy Agency) المللي انرژي بين هاي مشترك

به علت جنگ  به وجود آورد در حاليكه اختالف اعضاء اوپك بويژه منظور مديريت بحران را

و چند دستگي اعضاء منجر شده بود به تشتت آراء و ايران ؛عراق

گذاري اي از طريق سازوكارهاي بورس باعث تضعيف نظام قيمت تقويت بازار لحظه.4

؛OPEC's Pricing System)(اوپك شد

و گسترش ذخاير استراتژيك.5 زنيهنفتي قدرت چان(Strategic Reserves) ايجاد

.واردكنندگان را افزايش داد

آي صعود فوراني قيمت و انتظار ادامه اين روند در نده سبب گشت تا تغييراتي بنيادين در ها

به وجود بيايد هاي مياني دههو سپس در سال1920 اوايل دههبهسابقه اين امر. اقتصاد انرژي

كه نگرانيميبر1940 و گردد هاي ناشي از كمبود ذخاير نفت در نهايت موجب افزايش توليد

و اتخاذ شيوهسيرابي بازارها شد، يعني باال رفتن قيمت محرك پيشرفت  هاي جديد تكنولوژي

همين وضع با.)Elwell–Sattun, 1976: 246( براي رسيدن به منابع نفتي در مناطق تازه گرديد

به بشكه و انتظار افزايش آن به مبالغ باالتر، دوباره در دهه34اي رسيدن بهاي نفت  1980 دالر

.نيز تكرار شد

به دليل مطرح شدن امنيت به مخاطره افتاده بود، افزون بر اين، كه از جانب اوپك  عرضه،

و تشويق. جريان سرمايه گذاري در صنعت نفت تغيير جهت داد كمپاني هاي نفتي با همراهي

و دوست نظير  دول متبوع خود، سرمايه گذاري هاي اكتشافي خود را متوجه كشورهاي صنعتي

كه درباره ظرفيت بالقوه آن ترديد و همچنين كانادا، اياالت متحده آمريكا،  وجود داشت،

و نروژ نمودند به درياي شمال در بريتانيا و بخش متصل و. مكزيك كشورهاي مالزي، آنگوال

و كشورهاي بسيار ديگري نيز به صورت توليدكننده يا حتي صادركننده جزئي  و مصر چين

چه توليد تك ع رقم قابل تك آنها اهميت چندان نداشت، اما در مجمو نفت درآمدند كه گر

مي مالحظه .)Storke, 1987: 67(دادند اي را تشكيل

افزايش قيمت نفت اثرات جانبي قابل توجه به ويژه در رابطه با ابداعات جديد در زمينه

و نقل داشت كه منجر به بهبود وضع در اين زمينه و حمل شد اكتشافات، توليد در شرايطي. ها

به بشكه بس34ايكه نفت در ياري از هزينه دالر رسيد كه هاي نو آوري توجيه اقتصادي يافت
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به نظر نمي12اي زمان نفت بشكه  Institute of International Strategic) رسيد دالر ابداً اقتصادي

Studies, 1974: 24) .

به.به دليل افزايش قيمت نفت در زمينه تقاضا نيز تغييرات مهم روي داد روند حركت

به نفت در ميان انواع منابع انرژي، كه در قرن بيستم سرعت زيادي سوي اتكاي هر  چه بيشتر

ـ امنيتي به خود گرفته بود، هم بر اثر باال رفتن شديد قيمت به دليل مالحظات سياسي و هم ها

شد دولت هاي برق سنگ در تأمين انرژي نيروگاه دوباره ذغال. هاي عمده وارد كننده، معكوس

به انرژي هسته. به عهده گرفت مالحظهو صنايع نقش قابل و رو اي نيز نقش چشمگير

در. هاي برق پيدا كرد افزايشي در تأمين انرژي نيروگاه و اروپا سهم گاز مايع طبيعي در ژاپن

و مصارف خانگي افزايش يافتتأمين انرژي نيروگاه در تمام اين. ها ها چنين معنا داشت كه

ميسراسر جهان، نفت از بسياري  كه كل سهم. شود از بازارهاي مهم خويش خارج به طوري

 درصد رسيده بود، در سال53به1978نفت در بازار انرژي كشورهاي صنعتي كه در سال 

همزمان، رشد مصرف انرژي نيز روندي نزولي.)Ibid: 52( درصد كاهش يافت43 به 1985

و نقاط ضعف سوخت باال رفتن شديد قيمت. داشت كارايي اندك،(هاي جايگزين هاي نفت

و آلودگي محدوديت استفاده، قيمت با) هاي زيست محيطيهاي باال محرك مصرف انرژي

و ابتكارات جديد تكنولوژيك، گرديد به كمك ابداعات براي نمونه تا سال. كارايي بيشتر،

و ابتكارات تكنولوژيك 1985  باال بردن مثالً(، اياالت متحده آمريكا با استفاده از ابداعات

به سال) ها از لحاظ مصرف سوخت متوسط كارايي اتومبيل  از لحاظ مصرف 1973نسبت

به اين معني كه اگر سطح كارايي انرژي در همان حد سال25انرژي  درصد كاراتر شده بود،

 1985 باقي مانده بود، اين كشور ناگزير بود براي تامين انرژي مورد نياز خود در سال 1973

به. ميليون بشكه نفت خام در روز بيشتر مصرف كند13 معادل كشورهاي ديگر نيز هر يك

به كار بردند تا نسبت به ميزان مصرف انــرژي خود در گذشته، از كارايي  سهم خود ابتكاراتي

31ژاپن از لحاظ مصرف انرژي) 1985 تا 1973(در هميــــن مدت. بيشتري برخوردار شوند

و از لحاظ مصر شد51ف نفت درصد بدين ترتيب با خاتمه.)Griffin, 1992: 27( درصد كاراتر

.، شدت مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي كاهش يافته بود1981ركود اقتصادي در سال 

به رشد و رشد اقتصادي منجر و مصرف نفت ضعيف شده بود يعني رابطه رشد اقتصادي

.گرديد مشابهي در مصرف نفت نمي

تك دنبال باال رفتن شديد قيمتاز سوي ديگر به به صورت و ها در بازارهاي محلي

و، اعضاي اوپك براي دريافت مبالغ باالتر از عقد قراردادهاي مدت1محموله دار فاصله گرفتند

 
مي) Spot Market(ازار تك محمولهب.1 مييا بازار نقد، بازاري است كه در آن كاالها نقداً فروخته و فوراً تحويل گردد شود

مي. گرددو بهاي كاال فوراً پرداخت مي .گردداين بازار با بازار مدت دار از اين جهت فرق دارد كه كاال در آينده تحويل
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و با حداكثر سرعت ممكن، از شروع به انتقال ذخاير نفتي خويش، تا هر ميزان كه امكان داشت

ب محدوده پيمان ه پرسودترين بازارهاي محلي كردند تا نفت خود را بر اساس هاي درازمدت

كه روندي صعودي داشت، به فروش برسانند هاي لحظه قيمت چنين اوپك تصميمهم. اي،

و احوال گرفت كشورهاي عضو مي و اوضاع توانند هر يك براساس شرايط منصفانه خاص

بهو بهره مالك)نرخ اضافي ماليات( Surcharge)( خود سورساژ كه الزم بدانند، انه را تا حدي

اين اقدام اوپك هر گونه تصوري را.)1165: پيشينيرگين،(هاي رسمي خويش اضافه كنند قيمت

كه در دهه  . بدان دست يافته بود، در هم فروريخت1970درباره يك ساختار رسمي قيمت

به بازا دور شدن اوپك از قراردادهاي مدت،بدين ترتيب و ورود كه رهاي لحظهدار اي

مي همگي جهت دست كه اين يابي به درآمدهاي بيشتر نفتي صورت گونه گرفت، سبب شد

كه از زمان بحران اول انرژي شكل حاشيه اي به خود گرفته بود، به دنبال بحران دوم بازارها

و توسعه كه با تثبيت. اي به دست آورند يافته انرژي جايگاه متفاوت و معرفي در اين بازارها بود

و بلندمدت، معاوضه كوتاه)Options(حق اختيار،)(Futures قراردادهاي جديد زمان آينده

)(Swap و نظاير آن، جناح خريداران)به اجراي سياست) كنندگان عمده مصرف مديريت«موفق

و كاال در محيط بازار با روشRisk Management)(»ريسك هاي جديد بازارهاي بورس مالي

چه بيشتر ساختار بازارهاي.)152-1374:3 پورسينا،(ديدند گر از اين رهگذر، ضمن تقويت هر

شد رقابتي در محيط بازار نفت، نقش اوپك در تعيين قيمت .هاي جهاني نفت تضعيف

و دوم انرژي ايجاد ذخاير استراتژيك نفت بود پي. از ديگر اثرات بحران هاي اول در

كه قيمتبحران دوم انرژي تنها كاه به ميزان سرسامش عرضه نبود آوري افزايش داد بلكه ها را

نقش) بر مبناي ترس از احتمال كمبود(كنندگان افزايش خريد مازاد بر مصرف مصرف

مي اين خريدها كه عمدتاً به منظور ذخيره. همانندي ايفا كرد در سازي صورت گرفت، تقاضا را

و قيمت را بازار آزاد افزايش داد ها اثرات سازي گونه ذخيره اما اين.به طور مقطعي باال بردها

به همراه داشت به مصرف. دراز مدتي نيز ذخاير استراتژيك، از ديدگاه قدرت بخشيدن

كنندگان، اهميت بسيار دارد، زيرا كشوري كه مدت زماني نسبتاً طوالني در برابر قطع عرضه 

حجم بسيار زياد. قيمت نفت در بازار تأثير بگذاردتواند بر جريان تغييرمي نفت مقاومت كند، 

و عراق شروع شد، سبب كاهش نگراني اين نوع ذخيره كه جنگ ايران سازي در زماني

و 1981پس از آن در سال. كشورهاي صنعتي از كمبود نفت شد كه بازار اشباع شده بود  زماني

ن كشورهاي مصرف به وجود به علت پرهزينه بودن كننده اطمينان يافتند كه كمبودي خواهد آمد

به فروش آن اقدام كردند كه در سال. نگهداري اين ذخاير، نسبت 1982فروش از ذخاير

كه از قبل نيز دچار مازاد عرضه بود،5/3طور متوسط به  ميليون بشكه در روز بود بر بازار نفتي

 ذخاير استراتژيك سبب باال،ببدين ترتي.)139: 1380رضوي،(فشارهاي بيشتري را وارد كرد
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مي زني مصرف رفتن قدرت چانه توانستند تا مدتي كنندگان عمده در بازار نفت گرديد، زيرا آنها

و در موقع لزوم براي تعديل قيمت،  و يا كاهش عرضه نفت مقاومت نمايند در برابر قطع

نده اوپك جهت اجراي اما كشورهاي صادركن. مقداري از آنها را در بازار به فروش برسانند

و در برابر  به فروش نفت بودند و يا پرداخت هزينه هاي جنگ، مجبور پروژه هاي توسعه ملّي

مي شدند و لذا درآمدهاي نفتي ضربه پذير .كاهش قيمت نفت

به رهبري آمريكا به بحران هاي نفتي مصرف كنندگان عمده از سوي ديگر، در واكنش

ن به تاسيس سازماني به  IEA: International Energy Agency)(»المللي انرژيآژانس بين«ام اقدام

در. دندكر اين سازمان يك رشته اقدامات موثر را براي كاهش زمينه بروز بحران هاي آتي

به انرژي،از جمله اين اقدامات. عرصه نفت مدنظر قرار داد به رجوع هاي تشويق اعضا

ن جايگزين، تقويت اقدام و فت در كشورهاي مصرفهاي اكتشافي كننده، برنامه ريزي ايجاد

و طراحي  ،بر اين اساس. بود» سيستم اضطراري مشاركت نفت«استفاده از ذخاير استراتژيك

آن يك نظام1976آژانس در سال به تصويب رساند كه براساس نامه مديريت اضطراري را

كه يك يا تعداد بيشتري از اعضا با كمبود  به ميزان هفت درصد يا بيشتر مقرر شد زماني نفت

به كمك آن بشتابند نياز مصرفي خود روبه .)219: 1384ميرترابي،(رو شد، بقيه اعضا

و سپس توقف صادرات نخستين آزمون بزرگ براي سنجش كارايي آژانس در زمان كاهش

به. پيش آمد1979نفت ايران در سال  سر گونهبه طور كلي آژانس در مقابله با اين بحران اي

با. در گم عمل كرد معيار هفت درصد براي فعال شدن سيستم مشاركت اضطراري در مواجه

و چنين آژانس برنامههم. كمبود پنج درصدي پيش آمده، فعال نگرديد اي براي آرام كردن بازار

و بي كه از كمبود نفت در هراس بودند، بندوبار كمپاني جلوگيري از خريدهاي پردامنه ها،

اما آژانس.دكرها با شدت زيادي بروز ترتيب شوك دوم قيمتبدين.)141: رضوي، پيشين(نداشت 

كه از آغاز گيري از درس با بهره هاي گذشته توانست در برابر دومين بحران پيش روي خود،

به گونه و ايران ناشي شد، آژانس توانست با آرام كردن اوضاع. اي مؤثر رفتار كند جنگ عراق

و در عوض استفاده از ذخايرو هماهنگي ميان اعضاء، جلوي خريدهاي شتاب زده را گرفته

واردكنندگان عمده نيز توانستند در با گذشت زمان بدين ترتيب. استراتژيك نفتي را ترويج دهد

المللي اي كه برخي ناظران از آژانس بين گونه برابر اوپك سازماني كارآمد را شكل دهند به

.)همان(نداهياد كرد» ناتوي اقتصادي«انرژي با عنوان 

كه نتيجه بلند مدت شماري هاي عمده گيري بدين ترتيب، دو شوك نفتي باعث جهت  شد

و دوم قيمت. از آنها بالفاصله دريافتني نبود و شوك اول ها سبب كاهش شدت مصرف انرژي

سازي منابع تأمين انرژي گرديد كه زمينه را براي كاهش تقاضاي نفت در بازار فراهم متنوع

و افزايش. آورد از سوي ديگر خطرهاي ژئوپليتيك مرتبط با تأمين نفت از مبدأ خاورميانه
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. كاهش سهم اوپك در توليد جهاني نفت را در پي داشت ها در دهه هفتاد، بسيار زياد قيمت

در زايش قيمتافزون بر آن، اف و همچنين پيشرفت و توسعه ديگر ذخاير هاي نفت امكان بسط

كه در سطح قيمت و مصرف، از فنون اكتشاف، توليد  قابل تصور نبود، را 1973هاي پيش

رو. فراهم آورد و متنوع شدن منابع عرضه نفت در نتيجه،از اين  ظهور توليدكنندگان جديد

.هاي نفتي تجربه گرديد شوك

و افزايش عرضه، با ايجاد شرايط اشباع، زمينه را براي كاهش بناب راين، كاهش تقاضا

و اين امر برخالف انتظار اكثر كشورهاي اوپك بود كه تصميم قيمت ها در بازار فراهم آورد

به طور ساالنه بر قيمتبه داشتند مرحله و در زمان افزايش ناگهاني. هاي خود بيفزايند مرحله

كه زكي،هاقيمت تصميمات سياسي«يماني وزير نفت عربستان سعودي هشدار داده بود

و تقاضا را براي هميشه نفي كند نمي مي قيمت. تواند قانون جاودانه عرضه و تقاضا ها باال رود

اما اوپك در مجموع.)1189: پيشينيرگين،(» اين مسئله به همان سادگي الفباست. آيد پايين مي

. چنين اعتقادي نداشت

و عراق به دوره مازاد، در زمان جنگ ايران شواهد تغيير ساخت بازار، از دوره كمبود

و يك ميليون ايران(بر اثر اين جنگ چهار ميليون بشكه نفت. پديدار گشت )سه ميليون عراق

و افزايش مقطعي قيمت.)45: رضوي، پيشين( از بازار جهاني خارج شد به رغم التهاب اوليه ها، اما

نه شوكي ديگر در زمينه قيمتن و به وجود آمد هنگام شروع جنگ،.دكرها بروزه كمبودي

به تقاضا مواجه بود و افزايش. بازار جهاني با مازاد نسبي عرضه توليد باالي عربستان سعودي

و عراق در واقع تنها  تدريجي توليد كشورهاي غيراوپك سبب گشت تا با خروج نفت ايران

نفت نيز سبب گشت تا خريداران با كمبودي) احتياطي(ذخاير استراتژيك. برودمازاد از بين 

و اين امكان را به آژانس بين المللي انرژي داد تا با مديريت بحران، جلوي مواجه نشوند

و مصرف از اين ذخاير را توصيه نمايد خريدهاي شتاب .زده را گرفته

كه با انقال،بنابراين  آغاز شده بود، در سال1979ب ايران در سال روند افزايش بهاي نفت

و عراق(1981 كه پيش) در آغاز جنگ ايران و از آن پس بر اثر غلبه عواملي تربه اوج رسيد

كه زمينه را براي فشار بر قيمت به ميان آمد، شرايطي فراهم شد ها در جهت پايين ذكر آنها

.فراهم آورد

هاي رسمي تر از قيمت در بازارهاي محلي پايينها به تدريج قيمت1981از اواخر سال

و در روندي معكوس با سال هايي هاي پس از بحران دوم انرژي، بسياري از كمپاني قرار گرفت

ميكه نفت مورد نياز خود را با قيمت با هاي رسمي اوپك تأمين و بازاريابي كردند، در پااليش

مي روبه زيان هر سعي داشتند تا ارزان خريداران،رو از اين. شدند رو ترين بشكه نفت را در

كه امكان داشت از بازارهاي محلي خريداري نمايند نقطه توليدكنندگان جديد در كشورهاي. اي
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كه خارج از اوپك نيز سعي داشتند با پاسخ به تقاضاي بازار، محصول خود را عرضه كنند

به ارزان تا معناي آن عرضه نفت  بتوانند بيشترين سهم را از بازار به ترين قيمت ممكن بود،

مي داد.)1317: همان(دست آورند .مكانيزم بورس نيز اين اجازه را

بازار، كشورهاي عضو اوپك را در برابر ناگوارترين انتخاب قرار. اوپك به دردسر افتاده بود

كه بازارهاي خود را بتوانند حفظ يا قيمت: داد مي و يا براي ها را تا حدي پايين آورند كنند

.از توليد بكاهند هاي خود، حفظ سطح قيمت

از قيمت-5 در دفاع ها ارزيابي استراتژي اوپك
دوم. رود چند مسئله كامالً روشن شد؛ اول آن كه تقاضاي نفت باال نمي1982تا پاييز

كه قيمت و باالخره اين در معلوم شد توليد كشورهاي غيراوپك در حال افزايش است ها

ميباز در چنين شرايطي اوپك دو راه بيشتر پيش رو نداشت؛. آيد ارهاي محلي باز هم پايين

و در نتيجه تعيين قيمت نفت براساس مكانيزم نخست حفظ سطح عرضه مانند سال هاي قبل

و تقاضا در بازار ها البته بديهي بود كه در اين صورت روندي كاهشي در زمينه قيمت. عرضه

م. نمود رخ مي به منظور دفاع از قيمتدوم . هاي باال حدوديت توليد

و تابع شرايط بازار اعضاي اوپك از ترس آن كه ساختار قيمت به كلي بر هم بخورد هايشان

به كاهش نفوذ فوق خواستند قيمت شود، نمي العاده سياسي ها را كاهش دهند، چه اين امر منجر

كه در آن سال به واسطه دالرهايو اقتصادي، ميها به دست آورده بودند، و قدرت نفتي شد

به دست آمده بين و عمران همچنين اجراي پروژه. بردمي المللي آنان را از بين تازه هاي توسعه

و اداره جنگ در برخي ديگر  و عراق(در بيشتر اين كشورها كامالً وابسته به درآمدهاي) ايران

.نفتي بود

نگ،افزون بر اين كه پايين آمدن قيمت كشورهاي عضو اوپك ها فرصتي ران بودند از اين

از به دست كشورهاي صنعتي بدهد تا ماليات و و ماليات بنزين را افزايش داده هاي غيرمستقيم

به خزانه داري اين راه اضافه بهاي نفت را از خزانه هاي خود هاي كشورهاي عضو اوپك دوباره

كه متجا و اين همان دعوايي بود سي سال قبل از اين تاريخ بر سر مالياتانتقال دهند هاي وز از

به دولتسهم كمپاني(نفتي  كه مي گرديدها از درآمدهاي نفتي با) هاي متبوع شان پرداخت

و در آن برنده شده بودند كمپاني .)1217: پيشينيرگين،(ها آغاز كرده

مي اما با واقعيات ناگزير بايستي روبه شد براي حفظ سطح نمياگر اوپك حاضر. شدند رو

ها، ها را پايين بياورد، آن وقت ناگزير بود براي حفظ سطح موجود قيمت توليد خود قيمت

از. توليد را كاهش دهد و در نتيجه پس  سال از زمان تأسيس،22اوپك راه اخير را برگزيد

و تخصيص سهميه براي اعضا رو آورد براي نخستين به تعيين سقف توليد .)50: پيشين،رضوي(بار
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و سهميه از اين پس اوپك بايستي به صورت يك كارتل عمل مي بندي كرد كه توليد را مهار

و هم . ها را تعيين نمايد چنين قيمت كند

و افزايش مقطعي قيمت ها بر اثر آغاز1981در سال ، پس از فروكش كردن تب اوليه بازار

س و ذخاير جنگ عراق عليه ايران، توليد باالي عربستان و ورود بيشتر نفت غيراوپك عودي

از اين رو اوپك تصميم گرفت تا بهاي. احتياطي به بازار زمينه كاهش قيمت ها را فراهم آورد

و اعضا سيستم قيمت  درجه عربستان34گذاري واحد بر مبناي نفت سبك نفت را تثبيت نمايد

 از سوي برخي اعضاي اوپك در ين كاهش توليدنخستهمچنين. دالر را بپذيرند34به قيمت

 اما.)Petroleum Intelligence Weekly, 1987: 26( مطرح گرديد1981شصتمين گردهمايي در مه

 دالر به ازاي هر بشكه مورد پذيرش برخي از اعضا قرار34از سويي كاهش قيمت تا سقف

و از سوي ديگر تالش  در ابتدا بر اثر هاي بيشتر كشورهاي اوپك در راه كنترل توليد نگرفت

. مخالفت عربستان توفيق نيافت

كه رشدي در تقاضا مشاهده نمي آن در اين زمان و شد، واقعيت ديگري نيز وجود داشت

و فروش از ذخاير نفت خام خود اين كه كمپاني به برداشت بهكرهاي نفتي شروع دند زيرا

به. وجود داشتها نيز، انتظار سقوط قيمت1982دنبال ركود بازار در سال  اما همين اقدام،

و بيش از پيش سبب فشار براي نوبه خود تقاضا را در بازار توأم با ركود ضعيف تر ساخت

مي ساخت تا قيمت. ها گرديد كاهش قيمت ها را متناسب با شرايط اين امر فروشندگان را وادار

ا. بازار پايين بياورند هاي قيمت1982بتداي سالبه اين ترتيب، برداشت از ذخاير از همان

كه اوپك با كشمكش فراوان بدان دست يافته بود، تحليل برد . رسمي را،

و براي هر يك از اين واقعيات اوپك را بر آن داشت تا طرح توليدي را در نظر بگيرد

 از 1982كه كل توليد اوپك براي سالايبه گونه. كشورهاي عضو، سهميه توليد تعيين كند

اين طرح بدليل عدم توافق برخي از اعضا.)52: رضوي(ون بشكه در روز تجاوز نكند ميلي5/18

به تك و در نهايت تعيين ميزان توليد تك با سهميه توليدشان، در عمل با شكست مواجه شد

هاي هاي اوپك براي تنظيم توليد در مقايسه با سياست بر اين اساس سياست. اعضا واگذار شد

شد مت با موفقيت اندكي روبهآن براي تعيين قي . رو

و از دست رفتن كنترل اوپك بر آن، در سال  اعضا1983اما شرايط در حال دگرگوني بازار

را متقاعد كرد كه نه تنها يك طرح توليد ضروري است بلكه همچنين عربستان موافقت كرد در

 عالوه بر تعيين سطح1983 در مارس،رو از اين. درون اوپك توليدكننده شناور يا نهايي باشد

به منظور پر كردن شكاف5/17توليد  ميليون بشكه در روز، قرار شد توليد عربستان سعودي

و هر مقدار تقاضاي) توليد مشترك ديگر دوازده كشور عضو( ميليون بشكه در روز5/12ميان
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دالر در هر همچنين اوپك به ميزان پنج. ميليون بشكه، در نوسان باشد5/17ديگر تا سقف

به  و آن را .)53: همان( دالر رساند29بشكه از بهاي نفت خود كاست

كه براي كنترل قيمت و بدين اكنون اوپك دريافته بود ها، كنترل توليد ضروري است

كه قبل از سال  مي توسط كمپاني1973ترتيب، مكانيزم تنظيم توليد به كار رفت در سال ها

كه اوپك 1983 شد با مكانيزمي .به وجود آورده بود جايگزين

هاي توليدكنندگان ماه ثبات نسبي در بازار، با آغاز تخفيف18پس از اين اقدام، با وجود

و اقدام مشابه نيجريه، از ترس از دست دادن بازار در شرايطي كه با مشكالت  درياي شمال

كه اوپك نتواند در وضع مالي روبه به وجود آمد يت جديد از سطح رو بود، اين احتمال

كه مصمم است از قيمت،در مقابل. هاي خود دفاع نمايد قيمت  دالر29 اوپك اعالم داشت

كه در مارس را1983براي نفت پايه اوپك و همه اقدامات الزم  تعيين شده بود، دفاع كند

به عمل خواهد آورد اد براي حذف ماز،رو از اين.)Subroto, 1984: 3(براي تحقق اين منظور

و در نوامبر  توليد رسمي1984عرضه، اوپك تصميم گرفت يك بار ديگر از توليد خود بكاهد

به رغم.)OPEC Annual Report, 1984: 75( ميليون بشكه در روز تقليل داد16خود را به اما

به عنوان توليدكننده شناور بود،  كه بار عمده آن بر دوش عربستان سعودي اين كاهش عرضه،

و اين مساله اكثر توليدكنندگان اوپك را واداشت تا برايد نزولي قيمترون ها ادامه داشت

به خريداران بدهند . حفظ سهم خود در بازار، تخفيف هاي قابل مالحظه اي

از يك سو، تقاضا براي. وضعيت براي اوپك غيرقابل دفاع شده بود1985در واقع در سال

ج و از نفت اوپك به دليل كاهش تقاضاي و افزايش عرضه غيراوپك، كاهش يافته بود هاني

و نيز ميان كشورهاي  و غيراوپك سوي ديگر رقابت براي سهم بازار، ميان توليدكنندگان اوپك

به عبارت ديگر رسيدن. ناپذير شده بود اجتناب) در مورد ميزان سهميه هر عضو(عضو اوپك 

 عضو،13 ميليون بشكه ميان16سهميه تخصيص دربارهبه يك توافق مناسب در درون اوپك

.)58: پيشينرضوي،(كه همه آنها به عوايد حاصل از آن نياز مبرم داشتند، غيرممكن شده بود

 ميليون2/2تا سطح) عنوان توليدكننده شناور در درون اوپكبه(همچنين كاهش توليد عربستان

.بشكه در روز براي اين كشور پذيرفتني نبود

در1985 تالش اين سازمان در تمامي طول سال،بدين ترتيب  مبني بر محدود كردن توليد

و دفاع از قيمت16سطح از29 ميليون بشكه در روز و در يك كالم استراتژي دفاع  دالر

كشورهاي صادركننده نفت اوپك سرنوشت. قيمتها، با توجه به تحوالت بازار، شكست خورد

به چشم مي مي اي نفتيدرآمده. ديدند محتوم را و تخلف از سهميه شان سقوط ها بين كرد

به صورت يك امر شايع درآمده بود هايشان زيرا اگر عوايد مورد نظر براي برنامه. تمامي اعضا



و شوك  225 شناسي رفتار اوپك در بازار جهاني نفتهاي نفتي؛ آسيباوپك

و باال بردن حجم توليد ها نمي را قيمت به دادن تخفيف توانست تأمين كنند، ناگزير بايستي

.زدند دست مي

م و تقويت و فروش لحظه كانيزمتغيير ساخت بازار از هاي خريد و اي در بازارهاي محلي

كه خريداران)به دنبال تحوالت ناشي از شوك دوم(هاي نفتي طريق بورس نيز سبب شده بود

را. در انتخاب نفت مورد نياز خود برخوردار شوند از آزادي عمل گسترده اين مساله بازار نفت

و كنترل قيمت رقابتي ت تر كرده و تقريباً با توجه به سهم رو به نزول اين ها را وسط اوپك دشوار

.ساخت سازمان در توليد جهاني، غيرممكن مي

 دچار اشتباه1981و 1980هاي اكنون پذيرفته شده بود كه اوپك در مورد ارزيابي سال

و مالحظات اقتصادي درازمدت را ناديده گرفته بوده است اوپك در شرايطي قرار گرفته. شده

ميب و نه از قيمت ود كه نه .هاي باالي نفت دفاع كند توانست توليد را محدودتر كند

 سرنوشت محتوم-6
و توليد اوپك تداوم رقابت ميان كشورهاي توليدكننده نفت سبب شد سيستم قيمت گذاري

و اين حادثه در اواخر سال  به اين نتيجه. رخ داد1985در هم شكند اوپك در پايان اين سال

به منظور دفاع از قيمترسيد هاي باالي كه ادامه سياست گذشته مبني بر محدود كردن توليد

و تداوم آن عمدتاً به نفع توليدكنندگان غيراوپك است در از اين. نفت ممكن نيست رو

سهم« در دسامبر با تجديدنظر در استراتژي گذشته، اين سازمان به استراتژي76گردهمايي 

.)59: همان(ي آوردرو» عادالنه بازار

و دوم سال سه ماهه اول  به شدت كاهش يابد1986اين استراتژي سبب شد بهاي نفت در

و منجر به رقابت.و به كمتر از ده دالر در هر بشكه برسد زيرا محدوديت توليد را از ميان برد

 خود را در اوپك انتظار داشت تا با تعقيب اين استراتژي سهم. شديد در بازار جهاني نفت شد

و غيراوپك را كنار بزند كه كاهش قيمت. بازار جهاني افزايش داده با آنها انتظار داشتند ها را

ها بودند اما غالب صادركنندگان اوپك منتظر سقوط قيمت. افزايش حجم توليد جبران نمايد

از انتظار نداشتند سطح سقوط قيمت چه دالر در هر بشكه تنزل كند20تا18ها به بيش ،

و ناممكن پايين و بسياري نقاط ديگر را غيراقتصادي تر از آن، توليد نفت درياي شمال

مي. ساخت مي به حدي اما در اين مورد اشتباه كردند، زيرا براي مثال ماليات نفت درياي شمال

كه سقوط قيمت از باال بود به20ها 85 دالر، براي هر كمپاني معادل از دست دادن10 دالر

ميسن و تنها بازنده بزرگ در اين ميان خزانهت براي هر بشكه تمام كه شد داري بريتانيا بود

هاي توسعه تكنولوژي. داشت بخش اعظم اين اضافه درآمد را به عنوان ماليات دريافت مي

و ترابري در سايه قيمت و استخراج مي اكتشاف شد هزينه توليد براي هاي باالي نفتي، سبب
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در.ان نفتي نينيان در درياي شمال تنها شش دالر به ازاي هر بشكه باشدمثال در ميد  بنابراين

به نظر هر قيمتي باالتر از شش دالر، توليد صرف مي و تعطيل عمليات استخراج منطقي كرد

و اثرات آن تا حدي. رسيد نمي به طور موقت چنان پرهزينه از اين گذشته تعطيل عمليات

كه حتي سق با وط قيمتناگوار بود به كمتر از شش دالر در هر بشكه نيز، اين اقدام را ها

مي احتياط كامل روبه هاي نفتي اين مساله در مورد بسياري از ميدان.)1373: پيشينيرگين،(كرد رو

مي كرد .ديگر نيز صدق

به،رو از اين پي افزايش ناگهاني توليد اوپك خود را  روند رو به كاهش بهاي نفت در

.البته اين بار در جهت عكس دو شوك نفتي گذشته، نشان داد) تكانه(ت يك شوك صور

از اوپك علي  درصد33 درصد به حدود29رغم آن كه سهم خود در بازار جهاني نفت را

كه از درآمد الزم را براي«افزايش داد به هدف خود از استراتژي سهم عادالنه بازار مبني بر اين

و آن را تضمين نمايدتوسعه هر يك از كشور  :OPEC Annual Report, 1985(»هاي عضو دفاع

به نحو چشم)84 و درآمد اعضا .گير كاهش يافت، دست نيافت

 نتيجه-6
پي داشت شوك و دوم نفتي دو پيامد عمده براي خريداران در اول، صعود. هاي اول

و دوم، نگراني از كمبود نفت قيمت و تثبيت آنها در سطح باال و برخي نگرانيها هاي در آينده

به نسبت باالي  دو. خريداران عمده به منابع نفت خاورميانهاكثرامنيتي به دليل وابستگي اين

و افزايش ظرفيت عرضه نفت پيامد محرك تحوالتي گرديد كه هم زمان سبب كاهش تقاضا

و مكانيزم همچنين گسترش بازار لحظه. خام شد ر اي ا براي خريداران هاي آن، مديريت ريسك

.پذير ساخت امكان

كه به دليل. هاي نفت امري طبيعي بود در چنين شرايطي فشار براي كاهش قيمت خصوصاً

و انتظار كاهش قيمت و در نتيجه رفع نگراني از كمبود ها، برداشت از ذخاير شرايط اشباع

طي بحرا. احتياطي براي فروش در بازار رواج پيدا كرده بود ن دوم انرژي شكل اين ذخاير

به دليل و و مرج«گرفته بود به» هرج . شده بود» ذخاير بزرگ«بزرگ ناشي از اين بحران تبديل

كه در دوران آرامش، هر چند موقت، كمپاني به منظور بديهي بود ها به جاي خريد نفت اضافي

مي ذخيره به كاستن از ذخاير موجود .كردند سازي، اقدام

ه كه شرايط عيني نوز تمايلي نداشتند با اين حقيقت روبهصادر كنندگان اوپك رو شوند

خواستند به ذهن ها را نيز نمي آنها حتي تصور كاستن از قيمت. بازار واقعاً تغيير كرده است

رو. خود راه دهند با،از اين  بدون در نظر گرفتن عوامل اساسي تغيير در بازار جهاني نفت،



و شوك  227 شناسي رفتار اوپك در بازار جهاني نفتهاي نفتي؛ آسيباوپك

ستن از توليد جهت حذف مازاد عرضه در بازار، اقدام به دفاع از اتخاذ راهبرد كوتاه دامنه كا

.دندكر دالر براي هر بشكه نفت پايه اوپك29قيمت 

بدين ترتيب، اوپك كه به دنبال شوك دوم نفتي با افق ديد كوتاه دامنه بر روي كسب

ب و چه بيشتر متمركز گرديده بود، مقدمات تغييرات ساختاري در صنعت ازار درآمدهاي هر

و با اتخاذ استراتژي دفاع از قيمت حد جهاني نفت را فراهم آورد هاي باال اين روند را تا سر

.ممكن آن رشد داد

مي بينانه ها در خوشاستراتژي اوپك در دفاع از قيمت توانست نتيجه ترين حالت تنها

نه تنها نمي م گريزناپذير را به تعويق بيندازد، اما رتفع نمايد بلكه به توانست علل تغيير را

هاي باالي نفتي محرك مجموعه قيمت،به عبارت ديگر.دكر گسترش دامنه تأثير آنها كمك مي

مي تحوالتي بود كه حفظ اين سطح قيمت و آهنگ تغييرات ها تنها مدت اثر آنها را افزايش داد

به خود گرفت در اثر سياست دفاع از قيمت ا. هاي باال، شتاب بيشتر وپك در دفاع از استراتژي

ها، هاي باال نهايتاً خود را به صورت يك شوك، اين بار در جهت كاهش شديد قيمت قيمت

.نشان داد

:دكرتوان در سه مرحله شناسايي مجموعه اشتباهات اوپك پس از شوك نفتي دوم را مي

و رو آوردن، درخواست قيمت1979به دنبال بحران در بازار نفت در سال.1 هاي باالتر

به تأثيرات بلندمدتبه بازار لحظه به دست آوردن حداكثر عوايد ممكن بدون توجه اي براي

).1979-1981(اقداماتشان 

و ايجاد زمينه براي كاهش قيمت.2 ها، اتخاذ راهبرد حفظبه دنبال تغيير شرايط بازار

و سهميه قيمت كه از طريق كاهش عرضه گ بندي درون سازماني امكان هاي باال اوپك. رديدپذير

و موقتي خواهد بود تصور مي كه اين كاهش عرضه اندك كه اما شرايط بازار، همان. كرد گونه

كه اين تصور اشتباه بود پيش اوالً كاهش عرضه اوپك. تر مورد بررسي قرار گرفت، نشان داد

به گام سهم خود را در بازار جهاني  و اوپك گام تنها سبب افزايش عرضه غيراوپك گرديد

به نقطه. نفت از دست داد . توانست از آن فراتر برود اي رسيد كه ديگر نمي ثانياً به زودي اوپك

به رغم توافق جمعي16تعيين سهميه  آن، عمالً با تخلف برخي درباره ميليون بشكه در روز

مي29همچنين بيشتر اعضا از قيمت. از اعضا مواجه گرديد و براي از دست دالر عدول كردند

ميهاي قابل مالحظههاي خود تخفيفدادن بازار، در قيمتن .)1982-1985(دادند اي
بهبه دنبال شكست استراتژي دفاع از قيمت.3 و تغيير استراتژي اوپك سهم عادالنه«ها

كه اوالً كاهش قيمت»بازار و ثانياً افزايش، تصور اوپك اين بود و موقتي خواهد بود ها محدود

آب هر دو پيش.دكرناشي از كاهش قيمت را جبران خواهد هاي توليد، زيان فرض اشتباه از

اي مانند با وجود افزايش عرضه توسط اوپك توليد در مناطق ديگر، حتي مناطق پرهزينه. درآمد
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و در نتيجه غيراوپك بالفاصله در برابر اوپك درياي شمال، بالفاصله متوقف نگرديد

ن عقب د از اين.دكرنشيني كه بازار از قبل با رو به ليل افزايش عرضه اوپك، آن هم در شرايطي

به صورت يك شوك مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه بود، روند سقوط قيمت ها خود را

. نشان داد

نه پديده روند كاهش قيمت،بنابراين و نه محدود باقي ماند و درآمد ها اي موقتي بود

به رغم توليد بيشتر با  و دوم. رو گرديد افت فاحشي روبهاعضاي اوپك در مجموع شوك اول

و بازار جهاني هاي عمده گيري نفتي باعث جهت و ساختار صنعت اي در زمينه مصرف، توليد

و اوپك، كه اكثر منابع سهل هاي الوصول را در اختيار داشت، با اتخاذ سياست نفت گرديد

و با برد كوتاه، زمينه را براي تضعيف نفو و نقش خود در بازار جهاني نفت فراهم نسنجيده ذ

از«: نظر فرانسيس پرن در اين باره جالب توجه است اظهار.آورد كه پس طنز كار در اين است

ها، كشورهاي توليدكننده اوپك هاي خارجي از قدرت تثبيت قيمت كوتاه شدن دست شركت

كه كم به حركت درآوردند را ناخواسته نيروهايي را نيز از كنترل قيمت نفت كم خود آنها

.)21: پيشينپرن،(» محروم ساخت
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