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  1مرگ اوپك
 

 عودي ايـن سـازمان را كشـت.   عربسـتان سـ   ؛ادركننده نفت مرده استسازمان كشورهاي ص
خـود جلـب    دندان است كه توجهـات بسـياري را بـه    اكنون اوپك همچون يك زامبي بي هم
 است. و كارايي ثيرأاما درعمل فاقد هرگونه ت كند،  مي

ايـن   باورند كه اوپك تنها به يك دليـل سـاده زنـدگي خـود را از دسـت داد.     برخي بر اين 
يك كارتل نبود كه قدرت  ،درواقعو  رفت نداشت كه انتظار مي را ايي الزمكارسازمان هرگز آن 

طور اشـتباه   مسلماً به ،اي غير از اين دارد هركس كه ايده را در اختيار داشته باشد.بازار انحصاري 
 ر عربستان توجه داشته است.قدرت بازا  به

 ؛است توليدكننده مسلط بر بازارهاي نفتي و عودي بسيار گسترده استبستان سقدرت عر
 دهـد.  لذا تصميمات اقتصادي و سياسي ايـن كشـور بـه اقتصـاد انـرژي جهـاني شـكل مـي        

نقش اعراب را در تعيين نفت  اين كشوركه پادشاه نقش عربستان حفظ خواهد شد درصورتي 
 خام جهاني زنده نگه دارد.

وارد خواهنـد   به عربستان سعوديرا  هايي زيگران جديد در بازي توليد نفت آسيبالبته با
ونـه ضـربه جـدي    گاما پادشاه عربسـتان تـاكنون بـا اقـدامات مـديريتي خـود از هر       ،ساخت

 نموده است. جلوگيري

تـأثيري   اي داشـت،  المللـي گسـترده   ثير بينأت آمريكادر شيل انقالب انرژي  ،مثال براي
 حوزه آتالنتيـك  ميزان توليدات نفتي ،براي نيم قرن رفت. تر از آنچه انتظار مي بسيار گسترده

كه حوزه پاسيفيك تنها به يـك زمـين دامپينـگ     درحالي ،بودبسيار بيشتر از ميزان مصرفش 

                                                 
1. Anas Alhajihi, The Death of OPEC, Project Sindicate, 26 Jul. 2016. 
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  .شدنفت خام مبدل 
آنگـوال و نيجريـه    الجزايـر،  :اعضاي اوپـك همچـون   افزايش توليد نفت شيل سبب شد

اين انقالب با توجـه بـه كيفيـت     دهند.بالت متحده از دست ادر اي ،بخش مهمي از بازار خود
 .ني بـر آنهـا نداشـت   عراق و عربستان سعودي تأثير چندا كويت، :نفت خام كشورهايي چون
با كيفيتي مشابه نفت شـيل  را ين زاير و نيجريه نفت خام شيرجال اين درحالي بود كه آنگوال،

تـر و   نفـت خـام تـرش    به هاي اياالت متحده بسياري از پااليشگاههم هنوز  كردند. توليد مي
 امنيـت خـود را در  همچنـان  عربستان سعودي  نفت ،در نتيجه ؛نياز دارندتر خاورميانه  سنگين

 است. كردهاياالت متحده حفظ  بازار

عربستان بازار  ،درمقابل .باشدناپذيري عربستان سعودي  نشانگر شكستتواند  امر مياين 
خود را در كشورهاي واردكننده نفت در آسيا كه درتالشند برخالف آمريكا نفت خام موردنياز 

 شرق آفريقا تأمين كنند از دست داده است.از خود را 

اي به اوكراين و تـالش در راسـت  اين كشور دنبال حمله  به روسيههاي غرب عليه  تحريم
نفوذ روسـيه در   و دادهتحت تأثير قرار بازار نفت آن را  2014ضميمه ساختن كريمه در سال 

روسيه بيشترين بهـره را   با تعيين كمترين قيمت براي انرژيچين  .چين را متأثر ساخته است
دارند هاي روس تالش  كمپاني ،آسيا بهآسان ورود بعد از  .برد ميدي كرملين مياااز وضعيت ن

(دو كشوري كه مخالف استراتژي عربستان هستند) را بـه   زار دست پايين هند و اندونزيباتا 
 تصرف خود درآورند.

كـه سـهم خـود را از بـازار      كرده بـود وضوح اعالم  به در دو سال گذشتهعربستان سعودي 
بـه   قصـد دارد اين كشور  د.شنخواهد  سهيم كشوري انرژي از دست نخواهد داد و آن را با هيچ

گاز  بلكه در توليدات نفتي، ،نفت خام حوزه تنها در نه خود در راستاي حفظ جايگاه پيشين مبارزه
 دهد. ادامهو پتروشيمي  ،مايع طبيعي

 ،ايـن جهـت  در و  راه انداختـه  بهرا عربستان جنگ تعيين قيمت  ،به اين هدف براي نيل
 است.هدف قرار داده  تر را رقباي ضعيف كردنافزايش توليد و خارج 

اما استراتژي آن بـراي افـزايش    گرفته،عربستان سعودي صنعت شيل را هدف  در ابتدا،
از روي ناچـاري   ،درنهايـت  اسـت.  تحليل رفتهزمان  مرور  بهتسلطش بر بازار جهاني انرژي 

زماني كـه توليـد    زور همه كشورهاي اوپك را وارد جنگ قيمت ساخت. عربستان سعودي به
اعضـاي اوپـك    زيـرا  ؛ي اوپك از بـازار خـارج شـدند   ناي پاييه بخش ،به اوج خود رسيدنفت 
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 مجبور بودند با يكديگر وارد رقابت قيمتي مستقيم گردند.

قابل آوري شكل درد شكاف داخلي در بين اعضا به  اوپك در دوحه، 2016 وريلدر نشست آ
عربسـتان سـعودي    ازهم پاشيد. نفت داشتن توليد ثابت نگه قرارداد ،نشست در آن .مشاهده بود
اما ايـران   كار مبادرت ورزد. به ايننيز  مگر اينكه ايران ،دساز متوقف نمي كه توليد را اعالم كرد

از  ،دسـت داده  ازبـازار   ازرا هاي غرب بخش بزرگي از سهم خـود   كه مثل روسيه بر اثر تحريم
ايـاالت متحـده از دسـت    كنندگاني كه سهم بازار خـود را در   ساير توليد .كردتوقف توليد امتناع 

 توليد خود را متوقف نخواهند ساخت.اعالم نمودند كه داده بودند نيز 

آسـيا و   هاي در بازار خود راسهم و  ،است كه قيمت پايين نفت درصددعربستان سعودي 
كه با اولين تحريم نفتي اعراب در سال  اوپك، سازمان و بر اين باور است كه حفظ كنداروپا 

هاي نفتـي   در برابر سياست يعنوان سپر بهبه بعد، ان مبه جهان تحميل شد و از آن ز 1973
در ايـاالت متحـده ناكارآمـدي     با انقالب شـيل  .ديگر كارايي چنداني ندارد ،شود استفاده مي

اوپك نمايان شد و عربستان سعودي بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ايـن مخلـوق ارزش زنـده         
 داشتن ندارد. نگه

عربسـتان   كه اميدي به همكاري در حوزه انـرژي وجـود نـدارد.    نيستآن معنا ه البته اين ب
خود در حـوزه انـرژي و   هاي خارجي  بزرگ در سياست ياكنون در حال ايجاد تغيير سعودي هم

كه است  الوقوع سهم شركت آرامكو سازي قريب ها خصوصي نمونه اين سياست اقتصادي است.
 قرار است ظرفيت پااليش آن گسترش يابد.

همه اين فرضيات بر اين گمانند كه رقابت در بازار انرژي از حوزه نفت خام به محصـوالت  
 ؛كندبراي همكاري ايجاد را هاي جديدي  فرصت بسا چهاين امر  .كرديافته تغيير خواهد  پااليش

تواننـد نفـت را از توليدكننـدگاني كـه      مي سازي توليدكنندگان با ظرفيت باالي پااليش و ذخيره
 هايي ندارند خريداري كنند. چنين ظرفيت

تـوجهي بـر    هـاي نفتـي تـأثير قابـل     غيير از رقابت در حوزه نفت خام به حوزه فـرآورده ت
اين  ،داشت. درنهايت خواهد ونقل جهاني نفت و صنايع مربوط به آن همچون حملبازارهاي 

امر منجربه افزايش كارايي بازار نفت خواهد شد و قابليت توليدكنندگان را در مقابل نوسانات 
هـا،   تـرين فنـاوري   گيري از تـازه  رو اگر عربستان بتواند با بهره از اين بازار افزايش خواهد داد.

زمره توليدكنندگان نفت خام و مواد پااليش شده قرار دهد، باز خواهد توانست بـر  خود را در 
  .شودبازار مسلط 


