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مقدمه
طیچندسالگذشته،کهشیلنفتبهعنوانیكرقیبجدیمنابعمتعارفوسنتیبهبازار
نفتخاموارد شده است ،ارزیابی تأثیرات اینمنبعجدیدانرژیفسیلیبرمواردیاز جمله
قیمتنفتخامویاتحقیقدرخصوصاثراتژئوپلتیكو راهبردیآنویاسنجشپتانسیل
تولیدازاینمنابعبیشترینتوجهپژوهشگرانرابهخودجلبکردهاست.ایندرحالیاستکه
تواندتنهاسازمانبینالمللیویژه


بیشوپیشازهمهچیزمی
تولیدازمنابعنامتعارفنفتشیل،
ثیرقراردهد،بهگونهایکهباکاستنازقدرتنفوذآندر

بازارنفتخامیعنیاوپكراتحتتأ
بازار،روندمناسباتدرونیاعضاوتصمیمگیریدرونسازمانیرابصورتیمختلکندکهحتی

آیندهوجودیآنرابهشدتبهچالشبکشد.عدماهتماممحققینبهتأثیرمنابعجدیدنفتبر
ساختار و آینده سازمان اوپك هم در ادبیات داخلی در این زمینه هم در کتب و مقاالت
بینالمللی قابلمشاهده است.آنچهبیشازهمهنظرمحققینداخلیرادرزمینهمنابعنامتعارف

جدیدتولیدنفتبهخودجلبکرده،چیستینفتوگازشیلوارائهچشماندازیازوضعیت
اینمنبعدرسبدانرژیایاالتمتحدهوبیانچالشهایفرارویآمریکادراستخراجنفتوگاز
شیلوهمچنینبررسیپیامدهایاقتصادیوژئوپلیتیکیآن درجهانوتالشبراینشاندادن
تأثیراتاحتمالیآنبرایرانبودهاست(احمدیلفورکی .)8939،همچنین تالششدهاستبه
کهبهرهبرداریازمنابعغیرمتعارفانرژیشیلتاچهمیزاندرتحقق

اینسوال پاسخدادهشود
رجایگاهخلیجفارسدرراهبرد

خودکفاییانرژیآمریکامؤثربودهواینمسئلهچهتأثیراتیب
امنیتانرژیآمریکاخواهدداشت (عربعامری.)879-832 :8939،عالوهبراینتالششده
استتاازدریچهبازارانرژیومناسباتاقتصادی،اثرمنابعجدیدومتعارفهیدروکربنیبر
میشود(درخشان-822 :8938،
روابطسیاسیوبینالمللیدرمنطقهخاورمیانهوجهانبررسی 

.)883دراینمیانپرداختنبهروندوابستگیآمریکابهانرژیو شرحجایگاهوموقعیتبرتر
خلیجفارس درسیاستخارجیایاالتمتحدههموارهازموضوعاتمورداهتمام
خاورمیانه و 
محققینایرانیبودهاست(آجیلی.)18-41:8931،
جینیزبیشتربهجنبهراهبریویااقتصادیشیلهاینفتیبه

منابعوادیباتتولیدشدهخار
خصوصتوضیحمسائلاقتصادیمرتبطباشیلدر آمریکاو تأثیر آنبراقتصاد کشورهایعرب
خلیجفارسوموقعیتجدیدآنهادربازارانرژی(،)Westphal, 2014کلیتبازارجهانیانرژیو
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تأثیراتژئوپولیتیكآن( )L. O’Sullivan, 2014بهخصوصتأثیراتژئوپولتیكاستقاللانرژی
واردکنندگانغربی،بهویژهآمریکاوتغییراتاحتمالیدرراهبردواشنکتندرمنطقهخاورمیانهو
میپردازند( Howald,
خلیجفارس()A. Emerson, 2014وکلیت سیاستخارجیایاالتمتحده  

 .)2014موضوع تولید انرژی از منابع نامتعارف و تغییرات در بازار انرژی ( )T. Klare, 2015و
پرداختنبهپیامدهای ورودنفتوگازشیلآمریکابرای اروپا ازجملهموضوعاتیدیگریبوده
کهازدیدگاهمحققیناروپاییحائزاهمیتدراینزمینهبودهاست(.)KOFOD, 2013
اینمقاله بابررسی تعامالتدرونسازمان اوپكومطالعهمهمترین اختالفاتوچالشهای
اینسازمانواستفادهازدادههایکمیمیزانتولیدنفتازمنابعمتعارفوغیرمتعارفبزرگترین
مصرفکنندهنفتجهانیعنیآمریکا،سعی دارد تا خألپژوهشیموجوددرخصوصتأثیرات
تولیدازمنابعنامتعارفشیلبرسازماناوپك را پر کند.ازآنجاکهماهیتوجودیسازمان
اوپكتأثیرگذاریبربازارنفتخاموکنترلقیمتبهمنظورتأمینمنافعاعضایآناست.
هرعاملیبهعنوانمانعیدراینزمینه،کهخارجازتوانکنترلیاعضایباشد،میتواندبرهدف
تشکیلاین سازمانوبهتبعایرانبهعنوانیکیازموسسینآنتأثیرگذارباشد.بر اینمبنا،
پرسشاصلیمقالههمایناستکهتجاری شدنتولیدازمنابعشیل چگونهمیتواندبرساختار
درونیسازماناوپكبهطورعاموآیندهآنبهطورخاصاثرگذارباشد؟فرضیهمقالهآناست
یتوانندباافزایشهمگراییدرساختارهایدرونی
بینالمللیانرژیم 
کهورودمنابعشیلبهبازار 
تصمیمگیریهایسازمانی،بهیكفرصتجدیدبرایاوپكتبدیلشود.درمقابلعدم

ونحوه
بهره برداری از فرصت پدید آمده ،درنتیجهاختالفاتدرونسازمانیدرشیوهبرخوردبااین
پدیدهجدید،میتواندبهازهمگسختگیاینسازمانمنجرشود.


فهم نظري جايگاه سازمان اوپک در انرژي و تجارت بینالمللي
نالملل ،روابط مالی بینالمللی ،روابط کشورهای شمال و جنوب،
از آن جا که تجارت بی 
شرکتهای چند ملیتی ،مشکالت اقتصادی جهان ،سیاست اقتصادی خارجی دولتها و سلسله
موضوعاتی چون؛ محیط زیست ،جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی و موضوعات دنیای انرژی
یشود (پوراحمدی.)804:8939 ،متفکرین
نالملل بحث و بررسی م 
درحوزه اقتصاد سیاسی بی 
شاخصهای علمی ،موضوعات و مسائل اقتصادی را در

واقعگرا تالش کردند با تأکید بر


231

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


واقعگرایی،کهبعدهابهنوواقعگرایییاواقعگراییساختاریمعروفاست،
رهیافت جدیدیبه 
مد نظر قراردهند(مشیرزاده.)888:8921،
یشود،پایموردی
زمانیکهازپیشرفتفنیعمدهیایكتحولعظیمدرفناوریصحبتم 
فراترازبررسیاجزایاابعادعملیتولیددرمیاناست،چراکهکهپیشرفتهایفنیدردورههای
بعد،موجببروزتحوالتیعمدهدررفتاراقتصادیوسازماندهیصنعتیشدهاست.ازاینروی
باید در نظر داشت که در هر اقتصادی ،پیشرفتهای چشمگیر در فناوری نیازمند تحول در
سازماندهی تولید و روابط اجتماعی –سیاسی است (میرمحمدی .)848:8927با در نظر گرفتن
یتوان به نحوه تأثیر منابع نفت
سازمان اوپك به عنوان جزئی از ساختار اقتصاد سیاسی جهان م 
شیل بر جایگاه این سازمان در این ساختار و متعاقب آن بررسی اثرات این تغییرات بر روابط
درونیبیناعضایاینسازمانبرمبنایدیدگاهوالتزپرداخت.
8

یگوید :یك ساختار متشکل از سه مولفه؛ اصل سازمان دهنده  ،تعیین
کنث والتز م 
کارکردهایواحدهایااجزا8وتوزیعتوانمندیها9استوازآنجاکهتوانایییاناتوانیدولتها
نالمللباالیاپایین
ویاکارگزارهادرحلوفصلمعضالت،میتواندجایگاهآنهارادرساختاربی 
ییابد که نحوه توزیع
ببرد (طالبی آرانی  )821:8931،و ساختار سیستم تنها زمانی تغییر م 
تواناییهادرمیانواحدهاتغییرکند(ذاکریان.)888:8939،بنابراینآنچهنقشکلیدیرادراین
تئوری ایفا میکند توزیع تواناییهاست.چراکه وقتی کارکردهای مشخص واحدها تغییر یابد،
یگیرند
واحدهادراثرتغییراتدرتوانمندینسبیدررابطهمتفاوتوجدیدیبایکدیگرقرارم 
(طالبیآرانی)887:8931،وبنابراینجایگاهواحدهابهموازاتتغییراتدرتوانمندیهاینسبی
یتواند تغییریابد.ورودگستردهنفت حاصلازمنابع شیلنیزبرجایگاهاوپكدرساختار
آنهام 
اقتصادسیاسیجهانچنینتأثیریراداشتهچراکهموجبتغییردرتوانایینسبیاینسازماندر
تولیدوکنترلقیمتنفتشدهاست.
در این رابطه رابرت گیلپین میگوید که :در طول زمان و در نتیجه تغییرات اقتصادی،
یشود ،در
فناورانه و سایر تحوالت ،منافع کنشگران منفرد و موازنه قدرت میان آنها دگرگون م 
نتیجهآندستهازکنشگرانیکهبیشازهمهازتغییردرنظاماجتماعیمنتفعمیشوندوقدرت
1. Organizing Principle
2. Functional Differentiation
3. Distribution of Capabilities
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یآورند که بتوانند چنین تغییری را تحت تأثیر خود قرار دهند ،میکوشند نظام
کافی به دست م 
رابهگونهایکهبهنفعآنانباشدتغییردهند.نظامتغییریافتهحاصلبازتابتوزیعجدیدقدرت
و منافع اعضای مسلط جدید آن خواهد بود.به این ترتیب پیش شرط تغییر سیاسی در وجود
گسست میان نظام اجتماعی موجود و باز توزیع قدرت به سمت کنشگرانی است که پیش از
یبرند(.)Gilpin,1984,290
همهازتغییردرنظامسودم 
یکندکهثبات
درهمینخصوصودرچهارچوبتئوریواقعگراییساختاریوالتزاشارهم 
یشودکهبخشانحصاری،چندجانبهتوسعهیابد،چراکه
اقتصادیدریكساختارزمانیایجادم 
ییابد و
به دنبال آن با رخ دادن تأثیرات و معلولهای دیگر احتمال جنگ قیمتها نیز کاهش م 
با مساعدتر شدن شرایط رقبا ،نحوه مدیریت آنها نیز سادهتر خواهد شد (طالبی آرانی :8931 ،
.)838همان گونه که گیلپین نیز اشاره میکند ،اگر منافع و قدرت نسبی دولتهای اصلی در
نظامتغییرزیادینکندیاتغییردرروابطقدرتبگونهایباشدکهتوضیعقدرتنسبیدگرگون
یماند (مشیرزاده.)889:8921،هرگونهتحولبیرونیموثربر
نشود،نظامدرحالت تعادلباقی م 
بازار که موجبات "عدم تعادل در بازار" و به تبع تغییر رفتار بازیگران را فراهم آورده ،تعادل
جدیدی را سبب میشود ،که به نوبه خود پیامدهای مهمی بر امور اقتصادی و سیاسی برجای
خواهدگذاشت.اینتحولبیرونیبهطورکاملوابسطهبهفعلوانفعاالتنیروهایبازاروتعامل
بسیاری از تصمیمات فردی است که در واکنش به تغییرات به وجود آمده و یا مورد انتظار در
قیمتهاینسبیشکلگرفتهاند.
در این چهارچوب سازمان اوپك در واکنش به ورود شیل به بازار بر اساس تئوری گیلپین
موسوم به"روش مقایسه ایستا" (میرمحمدی)78:8927 ،به عنوان یك کنشگر مجبور است یا
خود را با این تکنولوژی جدید وفق دهد و یا از گردونه رقابت به عنوان یك سازمان متشکل
خارج شود .چراکه این سازمان جهت ایفای نقش مثبت در ارتقا جایگاه بینالمللی اعضای
نالملل بنیانگذاری شده است و اعضای آن تنها زمانی به
خویش در ساختار اقتصاد سیاسی بی 
قواعد این سازمان پایبند خواهند ماند که کارکرد این سازمان در جهت منافع آنها باشد در غیر
یگویددولتهاممکناسترژیمهاییراکهمغایرمنافعآنها
اینصورتهمانطورکهکراسنرم 
هستندرانابودکنند(.)Krasner, 1981,125
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روابط و روندها در سازمان اوپک
تشکیل و تثبیت
از آوریل سال  8383که به ابتکارعبداهلل طریقی نماینده عربستان سعودی و پرز آلفرنسو
نمایندهونزوئال،درحاشیهبرگزاریاولینکنگرهنفتیعربدرقاهره،براینخستینبار،بهطور
جدیدربارهامکانایجادسازمانیکهتمامکشورهایتولیدکنندهنفتعربوغیرعربدرآن
شرکتکنند؛تبادلنظرهاییشدتاآگوست8340کهشرکتهایبزرگنفتی،بدونمشورت
با کشورهای تولیدکننده نفت ،قیمت نفت خام را کاهش دادند و سبب شدند که درسپتامبر
 8340نمایندگانپنجکشوراصلیصادرکنندهنفت(ایران،عراق،عربستانسعودی،کویتو
ونزوئال) دربغدادگردهمبیایندوبهطوررسمیتأسیسسازمانکشورهایصادرکنندهنفت
(اوپك)رااعالمکنند،کمترازدوسالگذشت.بااینکهاینسرعتعملنشانازهمراهیو
همدلیکشورهایصادرکنندهنفتجهتایجادسازمانیمتشکلبرایمدیریتقیمتجهانی
نفتداشت،اماازنخستینجلسه،پسازتشکیلسازمان،درنیمهدوم ژانویه،8348درموضوع
نحوهبازاریابی براینفتخاماعضا،هستههایاولیهاختالفدراوپكشروعبهرشدکرد .در
سال  8343نیزرابطهایرانواعرابدراوپكتحتتأثیراختالفاتسیاسیایرانوعراقبه
تیرگیگرایید،همزمانبینایرانواعضایعربدرخصوصنحوهاستفادهازدرآمدهاینفتی
اعضاواستفادهاعرابازنفتبهعنوانکاالیسیاسیمناقشاتیبهوجودآمد8.درمجموع این
سازمان در دهه اول عمر خود عمدتاًتوانست موجودیت خود را احراز و ابراز کند ولیتا رسیدن
به نقش یك بازیگرفعال و مؤٌثر درجهان نفت هنوز زمان زیادی الزم داشت.چراکهدر این دهه
سیاست اثرگذاریبسیاریداشت(حشمتزاده.)889:8930،


افزايش قیمت نفت و کم شدن اختالفات
ورودبهدهه8370وتااواسطدهه،8320باافزایشقیمتنفت،اختالفاتداخلیدرمیان
اوجگیری قدرت
اعضای اوپك کم رنگ شد ،به گونهای که از همین تاریخ جهان شاهد  
تأثیرگذاریاینسازماندراقتصادوحتیسیاستجهانیبود.وجودسطحیازدرآمداقتصادی
و رضایت نسبی اعضا از خروجی تصمیمات سازمانی در این مدت باعث شد که اختالفات
1. mees.com: 1969
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موردیپیشآمدهبیناعضایاوپكبهسرعتحلشود،بهعنواننمونه؛اختالفبینعراقو
الجزایردرخصوصاتهامالجزایربهعراقدرتخفیفگستردهدرمدیترانهولزومازبینبردن
تفاوتقیمتدرمیاناعضادرآوریل 8374درسازمانحلوفصلشد .درمجموعدردهه
کنندهای بدل شد .در این دوران،دواستراتژی در اوپك
 8370میالدی،اوپك به قدرتتعیین 
صفبندی اعضاباتوجهبهنوععالیقآنهابهایندوراهبردصورتگرفت:

شکل گرفت و
استراتژیسهمبازارواستراتژیقیمت(حشمتزاده.)889:8930،باورودبهدهه8320میالدی

ووجودمازادعرضهدربازارکهقیمتهارابرایکاهشتحتفشارقراردادهبود،کماکان

برروینظامسهمیهبندی

هماهنگیمیاناعضاسببشد کهدرجلسهوزارتی 8329درلندن ،
همگرایی در میان تولیدکنندگان نفت
جهت کنترل قیمت توافق حاصل شود ،در این مقطع  
اوپكچنانبودکهتهدیدسقوطبازارها،تولیدکنندگانغیراوپكرانیزترقیبکرد کهبه
یاریاعضایاوپكبشتابند(.)Mees:1983


کاهش قیمت نفت و افزايش اختالفها
با افزایش مازاد در بازار نفت خام و کاهش هرچه بیشتر قیمتها ،از آغاز سال 8328
اختالفات بر سر قیمت در میان اعضای اوپك مجددا آغاز شد .میان اعضای خلیجفارس و
آفریقاییاوپك،میانتولیدکنندگاننفتخامهایسبكوسنگینو،...درنتیجهاعضابهتخطی
ازسهمیههایتوافقشدهرویآوردند.درچنینشرایطیتشدیداختالفاتسیاسیمیاناعضابه

خصوصایرانوعراق سببشدکهاوپكدراواخرسال 8328مقرراتتعیینقیمتراتعلیق
کند(.(Mees:1985بااینکهفشار کاهش قیمتهاسببشدهبودکه شوروی،بهعنوانرهبر
یکیازدوبلوکجنگسردوصادرکنندهبزرگنفتبرایکنترلقیمتهاباتولیدکنندگان
نامهاینیزبیناعضایاوپكو8تولیدکننده
تفاهم 
اوپكوغیراوپكشروعبههمکاریکندو 
غیراوپكبرایکنترلتولیدوافزایشقیمتدر88مارس،8324بهامضارسیدهبوداماهمچنان
اختالفاتمیاناعضایاوپكعمیقوپابرجابود(.(mees: 1986بهگونهایکهدرفضایکامال
قطبیشدهدروناینسازمان،ایران،لیبیوالجزایردریكبلوکقرارداشتندوعربستان،عراق
ومتحدانشاندر سویدیگرداستان بودند.در این اختالفعربستانوشرکایش بهشدتبر
همکاریاعضایغیراوپكتأکیدداشتند،ایندرحالیبودکهایرانوشرکایشبرکاهشتولید
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اعضایاوپكدرچهارچوبسهمیهایپایمیفشردند،اینمناقشهبزرگباپذیرشسقفتولید
سال8321یعنی84میلیونبشکهدرآگوست8324توسطاعضابهاتمامرسید.


پايان جنگ سرد ،ثبات نسبي در بازار و کاهش تنش در اوپک
پسازجنگنفت،آخریندههقرنبیستمبرایاوپكبانوعیثباتوانفعالتوأمبود.ایران،
عراق،لیبیسهعضومهمومعتبراوپكدرگیرانواعفشارهاوتحریمهایآمریکاوغرببودهو
دیگرکشورهایخلیجفارسعضواوپكنیزممنونو مدیونآمریکابودند .تولیدوقیمتنفت
اوپكبرخالفنوساناتیکهداشتباشیبمالیمیباالمیرفت(حشمتزاده.)889:8930،در
مجموعدردهه8330بهلطفخروجنسبیعراقازبازارنفتجدالمیاناعضاکمترشدوقیمت
بهگونهایکهدراواسطایندههودرژوئن8331

نفتنیزتاحدودیروندثابتیراطیکرد ،
اعضاکهدرخصوصساختارقیمتبهتوافقرسیدهبودند،جهتجلوگیریازایجادمجددتنش
در درون سازمان ،موضوع انتخاب دبیر کل را حل نشده رها کردند ( .(mees:1994در دسامبر
 8337وپساز 8سالعدمتطابقمیزانتولیداعضاباسهمیههایآنان،بررویتعیینسهمیههای
جدیدتوافقحاصلشد.حتیدراواخرایندهه،ودرزمانکاهشقیمتنفتبهعلترکود
اقتصاد جهانی ،در جلسه وزارتی این سازمان در اواخر مارس  8332بین اعضای اوپك و
کشورهایتولیدکنندهغیراوپكبهمنظورکاهشتولیدتوافقحاصلشد.
باورودبهقرن،88علیرغماینکهترکیبنیروهایبازار،سفتهبازیودیگرعواملباعث
تغییرشرایطوتشدیدنوساناتقیمتدرسال 8001شدهبوند،تشدیدمشکالتعراقبهعنوان
عضوموثراوپكودرنتیجهباالماندنقیمتنفتسببشداختالفاتداخلاینسازمانچندان
زمانکماکاندرمسیرهمگراییگامبردارد،بهگونهایکهاوپكموفق

مهمجلوهنکندتااینسا
شددرسال8008استراتژیدرازمدتخودراتدوینوتصویبکندودرراستایایجادثبات
دربازارهایانرژی،توسعهپایداروبهبودمحیطزیستبهسویهمگراییگامبردارد.تداوم
همگراییدرسازماناوپكسببشدکهتاپیشازاواسطسال8002وقبلازبروزبحرانمالی
درسطحجهانورکوداقتصادی،قیمتنفتبهباالترینحدتاریخیخودتاآنزمانبرسد.
ساختار اختالفات در سازمان اوپک
مروریبرنحوهتعاملاعضاوشیوههایرفعاختالفاتورسیدنبهتوافقاتدردروناین
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انمیدهدکهشکافهایموجوددرمیانموسسینوبعدهایاعضایسازماناوپك

سازماننش
تواندردوبخشکلیتقسیمبندیکرد :اختالفاتسیاسی -ایدوئولوژیك و اختالفات


رامی
تکنیکیوغیرسیاسی.

اختالفات سیاسي -ايدوئولوژيک
اختالفات سیاسی -ایدوئولوژیك درون سازمان اوپك که از ابتدای تشکیل آن تاکنون با
شدتوضعفوبلوکبندیهایمتفاوتهمچنان ادامهداشتهاند؛خودبهدوزیرگروهتقسیم

اختالفاتدردستهبندیهاینژادیمیاناعضایعربباغیرعرب اینسازمان

میشود:نخست ،
کشورهاینفتخیزعرببااعضایغیرعربدر خصوص

است .دراینزمینهمیتوانبهنزاع
کسبکرسیدبیرکلیاوپكدر ابتدایتشکیلسازمان اشارهکرد.دوم ،اختالفات ایدئولوژیك
درغالبنزاعمارکسیسم-کاپیتالیسمودرچهارچوبجنگسردمیانکشورهایعضواینسازمان
بودهکههمواریبستریبرایکشمکشمیاناعضایاینسازمانبهشمارآمدهاست.بهعنوان
مثال؛درجریانمذاکراتاولیهبرایتأسیساوپك،دودیدگاهعمدهوجودداشت؛دیدگاهایران
نزدیكبهبلوکغربکهصرفاازتأسیساوپكقصداقتصادیوافزایشدرآمدازطریقتاثیر
مستقیمدرتعیینبهایجهانینفتراداشتوخواهانرویاروییسیاسیباغربوشرکتهای
بزرگ نفتی نبود .دیدگاه دیگر متعلق به عراق با انگیزههای ضد امپریالیستی بود که عالوه بر
اهدافاقتصادی،درپیآنبودتاازنفت،بهعنوانیكحربهبالقوهسیاسیعلیهغرببهرهببرد.
چراکهاینگروهمعتقدبودند؛اوپكدرزمینهبازارانرژیدرچهارزمینهمشترک:رسیدنبهثبات
قیمتگذارینفتی،تشکیلیكجبههمتحددربرابرشرکتهایبزرگنفتی،هماهنگیدرتعیین

میزانتولیدوتحقیقدربارهمعیارهایقیمتگذاریجهانینفتباشورویهمگاماست.


اختالفات تکنیکي و غیرسیاسي
اختالفات تکنیکی و فنی بین اعضا به اختالفاتی اطالق میشود که در زمان تعیین
ایناختالفدرزمانهای

بروزمیکند .

مکانیزمهایعملیاتیجهتمشخصکردنقیمتنفت
درسالهای

مختلفشکلهای متفاوتیبهخودگرفتهاست.همانطورکهپیشتر بهآناشارهشد 

نخستشکلگیریسازماناوپك،اختالفاتبهنحوهتعیینحوزهجغرافیاییبرایتجارتنفت
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مربوطمیشد ،امادردهه 70میالدیایناختالفبهفورمولتعیینقیمتنفتوسقفتولید
کشیدهشدوازنیمهدومدهه20تاکنونایناختالفبهتعیینمیزانسهمیه،کشیدهشدهاستو
اکنونمیزاناختالفاتدرخصوصتعینمیزانسهمیهاعضاستکهتوافقاتدردرونسازمانرا
بهچالشمیکشد.









نمودارشماره  :1ساختار اختالفات در درون سازمان اوپک

قیمت نفت و حجم تولید
فعالیتهای

باآنکهقیمتنفتبهعنوانیكکاالیباارزشواستراتژیك،باعوامل و
اقتصادی،سیاسیونظامیکشورهاارتباطیتنگاتنگداردوکلیهعواملسیاسی،اجتماعی،
اقتصادیوحتیفرهنگیهمدرکشورهایتولیدکنندهوهمدرکشورهایمصرفکنندهبربهای
نفتموثرهستند،بااینحال،قیمتنفتنیزمانندهرکاالیدیگربهمیزانعرضهوتقاضایآن
بستگیدارد.اگرچهارزیابیمیزانعرضهوتقاضایبهدلیلپیچیدگیهاوتداخلوبرهمکنش

نزدیك عوامل بایکدیگر چندان کار سادهای نیست (میبدی .)888 :8929 ،با این حال همین
بینیمیزانعرضهوتقاضااستکهبرحجمسرمایهگذاری،میزانتولیدودرنهایتقیمتها


پیش
موثر هستند و مجددا این قیمتهای موجود در بازار هستند که سرمایهگذاران را به
کنندکهاینسرمایهگذاریجدیدموجبعرضه

سرمایهگذاریبیشتردرصنعتنفتتشویقمی

بیشترنفتبهبازارهامیشودتاآنجاکهبااشباعکردنبازار،موجبپیشیگرفتنعرضهازتقاضا

ودرنهایتسقوطقیمتهامیشودو این چرخه همچنانادامهمییابدتا اینمعادله به نقطه
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تعادل خودبرسد.دراینجاالزم بهذکراست که غیرازتصمیماتاعضای سازماناوپكدر
خصوصمیزانعرضهونحوهکنترلقیمتدربازارنفتخام،عواملمتفاوتیدیگرینیزدر
تعیینمیزانعرضهوتقاضادربازارنفتموثرهستندکهبرخیازآناندرمقیاسخرد،دارای
یآثاربلندمدتتریهستند.بهایپایه

آثارکوتاهمدت 8وتعدادیدیگردرمقیاسکالن،دارا
نفترامعموالهزینهتولیدآنبهعالوهارزشذاتینفتدرنظرمیگیرند.دراینحالتتفاوت

بینقیمتبازارنفتوبهایپایه،حاشیهسودتولیدکنندگانبهشمارمیرود.درشرایطافزایش
تقاضاوکمبودعرضهکهقیمتهاوحاشیهسودهرچه بیشترافزایشیابد،تولیدکنندگانسعی
کننددرقدماولوبهمنظوربهرهبرداریازشرایطبازارهرچهبیشتربرتولیدجاریومیزان


می
عرضهخودبیفزایند.باافزایشعرضهواشباعشدنبازار،قیمتهاینفتودرنتیجهحاشیهسود
تولیدشروعبهکاهشمیکند.دراینحالتتولیدکنندگانبهناچارکاهشویاتوقفتولیداز

میدانهایدرحالتولیدرابرایجلوگیریازضرربیشتردردستورکارقرارمیدهند.ایندستور
هایدولتینفتمیتواندرخروجیتصمیماتونتایججلساتاوپك


کاررادربخششرکت
ودرمواردیحتیتصمیماتمشترکاعضایاوپكباتولیدکنندگانبزرگغیراوپكمانند
هایبزرگبینالمللیکهبخش

روسیهونروژدرخصوصکاهشتولیددید.اماآنچهبهشرکت
بزرگی از تولید نفت جهان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار خود دارندمربوط
میشودتوقفویاکاهشتولیدازمیادینوچاههایباهزینههایباال بهمنظورمدیریتبازارو

بهینهکردنهزینههایخود،باتوجهبهمتغیربودنهزینههایتولیددرمناطقمختلفجغرافیایی
جهان و حتی در یك میدان مشخص برای چاههای با مشخصات و طول عمر متفاوت است
(نمودارشماره.)8


ازجملهاینعواملخردمیتوانبه -8عواملسیاسی واجتماعیمانندجنگ،کودتا،اعتصابات،عملیاتتروریستی،

.8
تحریموسایرعواملمشابهبهخصوصدرکشورهایتولیدکننده  -8عواملاقتصادیمانندقدرتخرید،ضریباعتماد
مصرف گنندگان ،سفارشات وتولیدات صنعتی ،نرخ بهره ،رونق ساخت و ساز دربخشهای مسکونی و تجاری ،نرخ

آبوهواووقوعامواجسرمایاگرمایبیشازحدوتعددوقوعطوفانهاوحوادثطبیعیغیرمترقبهدر

بیکاری -8
مراکزتولیدومصرفکهمیتواندحجمتقاضاویاعرضهراتحتتاثیرقراردهد-9تغییراتدربازارعرضهوتقاضای
ذخائراعالمینفتوفرآوردههاوتغییراتگستردهدرحجم

فراوردههاینفتیوبهخصوصمیزانبازدهپاالیشگاهی -1
سازینفتبهخصوصذخیرهسازیهادرقالبذخائراستراتژیك) (SPRوذخائرعملیاتی -8وقوعرخدادهای


ذخیره
تأثیرگذاردرصنعتحملونقلنفتخامازمنابعتولیدبهبازارهایمصرف.
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نمودارشماره: 2هزینههای تولید در مناطق جغرافیایی

هایباالبهترتیبازمدارتولیدخارجمیشوند.دراینخصوص

بنابراینچاههاییباهزینه
بررسیقیمتنفتباتعدادچاههایدرمدارتولیدآمریکا(نمودارشماره)9دریكبازهحدودا
سالهبهخوبیمشخصمیکندکهباافزایشقیمتنفتبرتعدادچاههاییکهدرآنکشور

10
مدارتولیدواردمیشوند،افزودهمیشودوباکاهشقیمتچاههایباهزینهتولیدباالتریك

به
بهیكوبهترتیبازمدارتولیدخارجمیشوند.



)Data source: EIA (ACTIVE WELL), BP2016 (OIL PRICE

نمودار شماره :3نمودار ترکیبی قیمت نفت و تعداد چاههای در حال تولید

خارج شدن چاهها و میادین با هزینههای باال ،وابستگی بیشتر مصرفکنندگان بزرگ به
تولیدکنندگانسنتیاوپكرادرپیخواهدداشتچراکهاکثرمیادنباهزینههایباالیتولید

درکشورهایمصرفکنندهقراردارندوبرعکسعمدهمیادینیکهازهزینههایپایینتولیددر
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مناطقتحتکنترلاعضایاوپكبهرمندهستند(نمودارشماره.)9

قیمت نفت و رشد اقتصادي
رشداقتصادیکشورهایمصرفکنندهنفتیکیازمهمترینعواملموثربرتقاضایاین

مادهخامومتعاقباتعیین بهای آندر بازاراست .افزایش قیمتنفتموجببروزکسادیو
عمدهمصرفکنندهوواردکنندهنفتمیشودوهمینامرموجب

رکوداقتصادیدرکشورهای
کاهشقدرکنترلاوپكبربازارمیشود(احمدیان.)88:8977،بررسینمودارترکیبیقیمت
نفتخامورشداقتصادیبهخوبیتأثیررشداقتصادیبرقیمتنفترانشانمیدهد(نمودار

،اماتأخیراندکقیمتبهرشداقتصادینشانمیدهدبا

شماره.)1بااینکهایناثرمتقابلاست
افزایشرشداقتصادیتقاضابراینفتافزایشمییابد،باافزایشتقاضادربازاروافزایشقیمت

نفتمیشود.هرچهبرقیمتنفتافزودهشود،هزینههایکالناقتصادیدرجهانافزایشیافته
ودرنتیجهاقتصادجهانیبارکودمواجهمیشود.چنانچهرکودتداومیابدمصرفانرژیاز
جملهنفتوفراوردههایآنباکاهشمواجهمیشود،تقاضابراینفتخامدربازارکاهش

مییابد،دراینحالتبازارشاهدکاهشقیمتخواهدبود،بستهبهعمقرکودوکاهشتقاضا،

گردد.دراینحالتبرایکنترلقیمتها


متمواجهمی
بازاربامازادبیشتروکاهششدیدترقی
تولیدکنندگانبهکاهشتولیدرویمیآورند.


Data source: World Bank (GDP), BP2016 (OIL PRICE),

نمودار شماره: 4نمودار ترکیبی قیمت نفت و رشد اقتصادی
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قیمت نفت و سرمايهگذاري
درشرایطرونقبازاروافزایشتقاضاکهقیمتهاشروعبهافزایشمیکندوحاشیهسود
گذاریافزایشمییابد.دراینشرایط

هرچهبیشترافزایشیابد،تمایلسرمایهگذارانبهسرمایه

سرمایهگذاریهایجدیدموجبورودمنابعجدیدبهبازاروافزایشعرضهوکنترلقیمتهادر

مرحلهنخستودرصورتمواجهشدنبازاربامازادعرضهسببکاهشقیمتهاخواهندشد.
هابهثباتوپسازآنکاهش،موجبکاستهشدنانگیزهسرمایهگذارانبرای

رسیدنقیمت
واردکردنسرمایهبیشتروتوسعهمیادینجدیدمیشود.ادامهاینروند،بازگشتثباتبهعرضه
ودرنتیجهثباتقیمتهارادردرازمدتباخودبههمراهخواهدداشت.بررسینمودارترکیبی

قیمتنفتومیزانسرمایهگذاریخارجیانجامیافتهدربخشباالدستصنعتنفتوگاز

آمریکا  بهخوبینشاندهندهرابطهقیمت نفتومیزانسرمایهگذاریصورتگرفتهدراین
صنعتدربزرگترینکشورمصرفکنندهنفتاست(نمودارشماره.)8


)Data source: bea.gov (FDI), BP2016 (OIL PRICE

نمودارشماره :5نمودار ترکیبی قیمت نفت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش توسعه و استخراج نفت

قیمت نفت و همگرايي در اوپک
یگیری دو شاخص عمده:هماهنگی رفتار تولیدی
با این که تمامی هدف اوپك همواره پ 
بین اعضا سازمان و تأثیرگذاری تولید اینسازمان برقیمت با استفاده از قدرت انحصارشبوده،
نظراتدرخصوصرسیدناوپكبهایناهدافشمتفاوتاست.برخیپژوهشهانشاندادهکه
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دادههای
میان تولید تكتك اعضایاوپك با مجموعتولیدسازمان اوپك(غیرازعربستان در 
دادههای ماهانه) هماهنگی در رفتار تولیدی وجود ندارد .این در
فصلی وعربستان و عراق در 
نکننده قیمتهای جهانی نفت نبوده ،بلکه این
حالی است که مشخص شده ،تولید اوپك تعیی 
رابطه علیت ،معکوس است و اینقیمتهای جهانی نفتاستکهتعیینکننده تولید اوپك است.
از این رو نتایج بیانگرعدم وجود رابطه بلند مدت میان تولید اعضای اوپك و تولید کل اوپك
بوده و نیزجهت علیتازقیمتهاینفتبهتولیداوپكاست،بنابراینمجموعیافتههانشانداده
کهاوپكدردستیازیدنبهدوهدفنهاییخودچندانموفقعملنکردهاستواینسازمان
فاقد قدرت بازاری است (طباطبائی.)818 :8934،این درحالی است که عملکرد بازار نفت نیز
فقط توسط اصول بنیادین بازار (عرضه وتقاضا) تعیین نمیشود و نفت به عنوان یك کاالی
راهبردیمتأثراز شرایطسیاسیواقتصادیکشورهایمصرفکنندهو تولیدکنندهاینکاالست
(جمشیدیرودباری.)82:8927،
برمبنای تحلیلفوق لزومیبه ادامه همکاریاعضادراین سازماننیستو هریكازاعضا
یتوانندبراساساهدافسیاسیواقتصادیکشورمطبوعخودوبدونمالحظاتمحدودکننده
م 
توسعهیافتگی

سازمانی،نفتتولیدکردهودربازارعرضهکنند.تمایلبهاینرویهبهمیزاندرجه
و وابستگی به درآمد نفتی ،توانمندیهای فنی و تکنولوژی و نوع سیاستهای اقتصادی کشور
متپذیر بودن آنها
مربوطه بستگی دارد.در چنین شرایطی ضعف هماهنگی اعضای اوپك و قی 
مصرفکنندگان و کشورهای

این فرصت کلیدی را برای فعاالن بازار نفت خام به ویژه 
یآوردتابیشتربررویجانبتقاضایبازارنفتخامتمرکزکنند(طباطبائی،
واردکنندهفراهمم 
.)818:8934
از سوی دیگر تحلیلهای نیز وجود دارد که بازار اوپك رابر اساس "تئوری فاما" بازاری
یکند که درآن اطالعات جدید الورود به سرعت بر روی قیمتها تأثیر
کارا ارزیابی م 
یگذارند" هرچند برخی دادهها نشان داده کارایی در کل دوره مورد بررسی ،برقرار نبوده
م 
است (فتاحی .)892 :8930،در پژوهشی که به منظور بررسی نوع همبستگی رفتار صادراتی
اعضای اوپك انجام گرفته ،این نتیجه حاصل شده است که همبستگی مثبت باال در دورههای
دورههای اخالل در بازار نفت مشاهده شده است (
عادی و همبستگی منفی در  

Gatley, D,

.)&Javid, M, 2014نتایج تحقیقیدیگرنشانمیدهد کهبیناعضایموثراوپكدربسیاری از
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موارداستراتژیعملمتقابلدرزمینههمکاریدرونسازمانیدرجریانبودهاست.نتایجهمین
تحقیق نشان میدهد که راهبرد تبعیت از اکثریت نیز بین اعضای این سازمان از مهمترین
رویههایاتخاذتصمیماتاعضابودهاست(خاتمی.)81:8934،
از منظر برخی دیگر از تحلیلگران قدرت و کارایی اوپك برآیند اجماع و همگرایی آرا و
ترکیب عناصر قدرت و نقاط قوت و به کارگیری مناسب آن است .تعارض میان همگرایی
سازمانی و منافع ملی در اجرای برنامههای اوپك مانع از پویایی این سازمان شده و بر آیند
مشکالتدرونیاینسازمانوتحوالتجهانی،اوپكرابهسازمانیموثرامامنفعلتبدیلکرده
است که در مقابل رقبا و دشمنان مجهز و دارای برنامه ،ابتکار عمل را در دست ندارد (گروه
نالملل .)82- 83:8927 ،محققین دیگری نیز بر این اعتقاد هستند که اوپك طی نیم قرن
بی 
نالمللیرویاروبوده
عمرخودباوجودابعادواهدافاقتصادیاش،بامسایلبسیارخطیرسیاسیبی 
وازاینرهگذرفرصتهاوتهدیدهاییجدیراتجربهکرده،ولیبااینوجودپابرجاماندهو
بهحیاتخودنیزادامهخواهدداد(معینی.)81:8938،
تأثیر شیل بر روندهاي درون اوپک
سالهای اخیر چندان بزرگ
بسیاری از کارشناسان حجم تولید از منابع شیل را حتی تا  
ارزیابی نمیکردند و با این که تولید تأثیرنفت شیل ایاالت متحده را در حجم تولید داخلی آن
ندازهایکهتواناییخودکفاکردنایاالتمتحدهرا
کشورمثبتارزیابیمیکردند؛اماآنرابها 
داشته باشد نمیدانستند ،بنابراین هرگز برای آمریکا این شانس را قایل نبودند که بتواند رکورد
روسیهوعربستانرادرتولیدنفتپشتسربگذاردودلیلاینامرراهماثراتنامطلوبزیست
محیطی ،کمبود امکاناتحمل و نقل نفت و زیرساختهای پاالیش و همچنین افزایش هزینه
نتر از  800دالر
تولید این ماده معدنی بیان میکردند و سرانجام معتقد بودند در قیمتهای پایی 
جهگیری
در هر بشکه ،هیچکس توانایی تولید نفت شیل را نخواهد داشت .بنابراین چنین نتی 
یتواند
یکردند که آمریکا در نهایت مجبور است به قدرت اوپك احترام بگذارد چرا که نم 
م 
اینسازمانرانادیدهبگیرد(.)G. Salameh, 2013باتماماینارزیابیهابسیاریدرپیپاسخبه
این سوال بودند که واکنش اوپك در برابر شیل چه خواهد بود؟ نسبت به آن تهاجمی عمل
یکند؟ و یا بدون واکنش ،سعی در ارزیابی آن در بستر زمان خواهد
یکند؟ تدافعی عمل م 
م 
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داشت؟آنچهدرعملرخدادبهاینترتیببودکهدرابتدااوپكتالشکردباحالتتهاجمی
شیلراازمداررقابتخارجکندویاحداقلقابلیتکششبازاریآنرابهخوبیارزیابیکند.
از این رو در تالش برای شکست شیل و خارج کردن آن از گردونه رقابت ،اوپك و در رأس
آنعربستانتهدیدکرد؛حتیاگرقیمتنفتبهزیر80دالرهمبرسدآنهاتولیدخودراکاهش
نخواهند داد (.)iv-g.livejournalبرمبنایاینراهبردودر تالش برای کسب سهم بازار ،اوپك
بهکاهشسوداعضایخودرضایتداد.
بحثها در خصوص تالش اوپك برای کسب سهم بیشتری از بازار و تبدیل آن به یك
راهبرد،بسیاریازتوجهاترابهسویخودجلبکرد.بسیاریازکارشناساناینراهبرداوپك
درنبردبانفتشیلراتالشیبرمبنایراهبردحداقلکردنحاشیهسودبرایتولیدکنندگانشیل
آمریکا ارزیابی کردند و برخی دیگر در پی القای این موضوع بودند که اوپك بهتر است به
جای کاهش قیمتها و تالش برای حداقل کردن سود تولید و بنابراین خارج کردن شیل از
بازار ،واقعیت حضور آن را بپذیرد و سعی کند تا خود را با این میهمان ناخوانده وفق دهد
(.)Behar, 2016
اتخاذ راهبرد به حداقل رساندن حاشیه سود ،از آنچه اوپك  محاسبه کرده بود موفقیت
کمتریبهدستآورد:چراکهکاهشپایداریدرتولیدشیلآمریکامشاهدهنشدوعالوهبرآن
شبینیمیشدسقوطکرد.بنابرایناتخاذاینراهبردازآنچه
هزینهتولیدشیلنیزبیشترازآنچهپی 
قبال ارزیابی شده بود برای اوپك پر هزینهتر تمام شد.چنین نتایجی آن سازمان را در نهایت به
ایننتیجهرساندکهخودراباشرایطجدیدوفقدهد.
کاهششدیدقیمتهاموجبشدپسازتابستان8081اوپكباالخرهپدیدهانقالبشیلرا
به رسمیت بشناسد و سعی کند سیاست خود در قبال آن را تغییر دهد.به عنوان نمونه؛ عبداهلل
نالمللی این سازمان در ژوئن  8088در
سالم البدری دبیر کل وقت اوپك در ششمین سمینار بی 
وین گفت":نفت شیل مسالهای است که از بین نمیرود و ما باید با هم کنار بیاییم و به یك
تعادلبرسیم"(سعیدینیاسر.)18:8938،البتهایندیدگاهموردتوافقهمهنبودومخالفتهایی
با آن در سازمان وجود داشت.در میان اعضای اوپك دو دیدگاه عمده برای مقابله با کاهش
قیمت ناشی از افزایش عرضه شیل وجود دارد .گروهی از اعضا از جمله عربستان ،کویت،
یدانند.
امارات متحده عربی و قطر استراتژی حفظ سهم بازار و عدم کاهش تولید را مناسب م 
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طبق استدالل این گروه کاهش قیمت نفت سبب ورشکستی و خارج کردن تولیدکنندگان پر
هزینهشیلازبازارمیشود.ایندرحالیاستکهکاهشسطحتولیدنفتباعثافزایشقیمت
یشود و با این کار اوپك تنها سهم بازاری خود را از دست
و توجیهپذیر شدن نفت شیل م 
یدهد .اما گروهی دیگر از جمله ونزوئال ،الجزایر و اکوادر ،خواستار اقدام فوری اوپك و
م 
کاهشسطحتولیدوافزایشقیمتبرمبنایراهبردحفاظتازقیمتبودند.ایناختالفاتباعث
شدکهنشستهایوزارتیاوپكدرفاصلهسالهای8081تا8084برایاتخاذسیاستمشترک
به شکست بینجامد.در این مدت اوپك همچنان سیاست کسب سهم بازاررا دنبال میکرد و
بنابراینقیمتهاینفتهرچهبیشترکاهشیافت(سعیدینیاسر.)18:8938،
باکاهشقیمت،نفتشیلجهتماندندرمیدانرقابتباادامهدادنبهنوآوریهایخودبه
آن پاسخ داد.از جمله این نوآوریها ،استفاده بهینه از آب ،پروپانت8و هرگونه ماده شیمیایی
برای باال بردن راندمان چاههای نفت ،حفاری چندین چاه در یك منطقه خاص ،استفاده از
نآالتبه جایانسان،بود.
تجهیزاتالکترونیکی جهت تشخیصزمان تعمیراتوتعویضماشی 
عالوه بر این موارد شرکتهای نفتی همزمان با انجام تحقیقات در شرکتهای خود در مراکز
خارجازشرکتنیزبهسرمایهگذاریتحقیقاتیمباردرتمیکردند(.)Vara , 2017
مصاحبهای در 4

در نهایت این شرایط باعث شد که محمد بارکیندو 8دبیرکل اوپك در 
مارسسال8082اذعانکندکهاینسازمانمایلبهداشتنروابطنزدیکترباتولیدکنندگانشیل
آمریکاست.در این راستا دبیر کل اوپك برای اولین بار در جلسه کنفرانس ساالنه انرژی در
هیوستون آمریکا در یك ضیافت شام درمارس  8082با مدیران صنایع شیل آمریکا دیدار کرد.
اودرایندیدارگفتکهقیمتهایپاییننفتبههردویتولیدکنندگانشیلوتولیدکنندگان
اوپك به یك میزان آسیب میرساند.او همچنین اضافه کرد که نحوه رهایی صنعت شیل از
یهای آنان که با بهروری باال
بحرانهایش ما را تحت تأثیر قرار داد .به خصوص توسعه حفار 
یتوانیمآن رابیاموزیمکهچگونهتولیدخود
صورتگرفتهاست.واینازنکاتیاست کهمام 
بهرهوری بیشتر افزایش دهیم .عالوه بر این صنعت شیل توانست بازارهای مالی را برای
را با  
ژهایاستکهاعضای
جذبسرمایهمتقاعدکند،دراینزمینهنیزصنعتشیلدارایتواناییوی 
1. Proppant
2. Mohammed Barkindo
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اوپكمیتوانندازآناستفادهکنند(.)cnbc.com, 2018
چشمانداز منابع شیل در انرژي بینالمللي
میدهد که همه چیز برای همیشه پایدار نخواهد ماند .استیالی ذغال
تجربه تاریخی نشان  
سنگ بر بازار انرژی که زمانی بانی انقالب صنعتی شد ،نه تنها به علت در دسترس بودن سایر
رقبا از بین رفت بلکه این از دست رفتن جایگاه به دالیل اقتصادی و زیست محیطی و همچنین
توسعه موتورهای احتراق درونسوز ( )Salman Ghouri, 2018و به عبارتی تغییر ماهیت بازار
مصرفبود.بااینکهدرخصوصجایگزینیمنابعنفتوگازنامتعارفبامنابعمتعارف،عنوان
ستمحیطی و اقتصادی و
کردن تغییر بازار مصرف موضوعیت ندارد اما همچنان دالیل زی 
همچنیندردسترسبودنمنابعنامتعارف شیلبرایمصرفکنندگانعمده،ازدالیلیاست که
تنگتر شدن جای منابع متعارف منجر شود.در
یتواند به گسترش سهم شیل از بازار انرژی و  
م 
بهرهبرداری و استفاده از منابع
این میان متغییرهای اقتصادی و در دسترس بودن به نفع گسترش  
ستمحیطی در جهت تضعیف آن عمل
یکنند در حالی که متغیرهای زی 
نامتعارف عمل م 
یکنند.
م 
موضوعاقتصادشیلوجاذبهتجاریآنرامیتواندبهدوبخشتقسیمکرد:اقتصادپروژهها
و اقتصاد ومنافع تجاری بازار نفت و فراوردههای حاصل از این پروژهها .در بخش نخست،
متها ،از لحاظ اقتصادی دارای شرایط رقابتی،
صنعتشیلنشان دادکهدر زیر فشار کاهش قی 
نهای متفاوتی است و در خصوص نقطه شکست قیمتی این محصول پیش از
مالی و ساختار هزی 
کاهش قیمتها بزرگ نمایی شده بود.در واقع نوعی سوء تفاهم در خصوص مفهوم شکست
اندازهای
قیمتیشیلرخدادهبود.ازاینرویباکاهشقیمتها،تولیدشیلنیزکمشد،امانهبه 
کهمنتقدانشیلوبهخصوصاوپكامیدواربوند(.)DawudAnsari, 2017شیلاززمانیکهبه
چرخه تجاری بازارهای نفت خام وارد شده ،نشان داده که حداقل به سه دلیل به عنوان یك
بازیگر مهم در بازار نفت باقی خواهد ماند:نخست به خاطر راندمان باالی آن ،دوم ،افزایش
سرمایهگذاریدراینصنعتوسومداشتنقابلیتانعطافبسیارباالییدرزماننوساناتقیمت
نفت.پیشرفتهایفناوریدراینصنعتبرایکاهشقیمتسربهسریموفقعملکردهاست.
سالهای
نمودار نقطه شکست قیمتی پتانسیل تولید شیل بر حسب میلیون بشکه در قیمت برای  
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8087و8080نشانمیدهد(نمودارشماره.)4


نمودار شماره :6نقطه شکست قیمتی کنونی و آینده نفت شیل



شبینی عرضه
درایننمودارخط پررنگ عرضه کنونی را نشان میدهد و خط کمرنگ پی 
را نشان میدهد .همچنین این نمودار نشان میدهد که تولید حاصل از چاههایی که در حال
حاضردرحالفعالیتهستند،میتواننددربازهقیمتی10تا18دالردرهربشکهاقتصادیباشند
که نسبت به چند سال پیش حدود %90کاهش را نشان میدهد.این نمودار همچنین نشان می
دهد که حداکثر تولید از چاههای که در حال حاضر وجود دارد محدود به  4میلیون بشکه در
شبینی میشود با فراتر رفتن قیمت نفت از بازه  10تا
روز خواهد بود.این در حالی است که پی 
18دالردرهربشکهورسیدنبهمرز48دالر،توسعهسرمایهگذاریهایجدید،اینمیزانتولید
را به مرز  3میلیون بشکه در روز برساند.یعنی %80افزایش ظرفیت تولید در کمتر از  9سال.
درعین حال باید در نظر داشت ،به دلیل آن که چاههایی که در حال حاضر در حال فعالیت
هستند در طول دو سال آیند به شدت فرسوده خواهند شد ،چنانچه در این مدت بازار نفت در
قیمتیزیربازه10تا18دالربهفعالیتخودادامهدهند،تولیدازچاهآنهادرسهسالآیندهکمتر
ازآنچیزیخواهدبودکهاکنوناست(.) ECB Economic Bulletin, 2017

منابع غیرمتعارف نفت (شیل) و روندهای سازمان اوپک 919



نمودار شماره  :7ارزیابی میزان سرمایهگذاری در صنعت شیل


درخصوصمیزان سرمایهگذاری در حال جریان به سوی صنعت شیل آمریکا بایدگفت
یدهد تولید از این منابع گسترش خواهد یافت همین
که؛ از جمله نشانههای دیگری که نشان م 
شاخصاست چراکه که این سرمایهگذاری در  8سال آتی بیشتر از گذشته خواهد بود .به این
ترتیب که رشد سرمایهگذاری در این صنعت در  8سال آتی %82خواهد بود در حالی که در
بازه  8ساله منتهی به سال  8081این مقدار به طور متوسط %81بوده است (

ECB Economic

.)Bulletin, 2017برایاین افزایش جریان سرمایهبه سویشیل آمریکا حداقلمیتوانسهدلیل
عمدهذکرکرد:منابعگسترده،دانشپیشرفتهروبهرشدودرنهایتگسترشتقاضادربازارهای
نالمللی(.)Kyle, 2014
داخلیوبی 
در نهایت صنعت شیل در مقایسه با نفت متعارف دارای انعطاف باالیی است .علت این
انعطاف باال نیز به این دلیل است که فاصله زمانی بین سرمایهگذاری و تولید در منابع متعارف
یکشددرحالیکهاینزمانبرایمنابعنامتعارفبهویژهنفتشیلبهچندهفته
چندسالطولم 
بهرهبرداری تا %78
ییابد.همچنین میزان تولید از چاههای نفت شیل در سال نخست  
کاهش م 
بهرهبرداری از چاههای
چاهها دارای عمر کوتاهی هستند اما زمان  
ییابد و بنابراین این  
کاهش م 
یتر است و بنابراین بازگشت سرمایه اولیه در چاههای شیل
منابع نفتی متعارف بسیار طوالن 
سریعترخواهدبود.براساسایندوویژگی،منابعنفتشیلدرنوساناتکوتاهمدتبازارنفت
در مقایسه با منابع وتولیدکنندگان سنتی منعطفتر و بهتر عمل میکند (سعیدی نیاسر:8938 ،
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.)12ازاینمنظرمیتوانشیلراصنعتیبدونجنجالوباقابلیتانعطافباالبهشمارآوردچرا
کهبهمحضبهبودقیمتهادربازارنفتمجدداوبهسرعتمیتواندواردبازارشود(L. , 2015

)Perryوتالشهابرایبهشکستکشاندنشبااستفادهازکاهشقیمتهاراعقیمکند.
ایاالت متحده آمریکا به واسطه سرمایهگذاریهای عظیم وپیشرفتها تکنولوژیکی که در
نفتهای شیل صورت داده ،توانسته است هزینه تولید را پایین آورد.به گونهای که اکنون قادر
است درقیمتهایپایین هم به تولید خود ادامه داده وسهم تولید نف شیل را در بازار افزایش
دهد(صیادی.)89:8938،طبقبرآوردهایجدیدهزینهتولیدهربشکهنفتشیلبهکمتراز90
دالردربرخیحوزههارسیدهاستواینارقامنشاندهندهمقاومتصنعتشیلدربرابرکاهش
قیمت نفت و عدم خروج آن از بازار در قیمتهای پایین و در نتیجه شکست طرح پایین نگه
داشتن قیمتبهامیدورشکستگیاینصنعتاست(نمودار شماره .)2اینبهمعنایآناستکه
یبایست نفت شیل را به عنوان رقیبی
تولیدکنندگان سنتی ،به ویژه کشورهای عضو اوپك م 
دائمیدربازارنفتبپذیرندوسیاستهایوبرنامههایخودراباتوجهبهاینواقعیتتنظیمکنند
(Perry, 2015

 .)L.با همه این اوصاف همه شرکتهای تولیدکننده شیل نتوانستند در مقابل

کاهشقیمتهادوامبیاورند.بهطوریکهازابتدایسال8088بیشاز800شرکتتولیدکننده
شدهاند و باقی ماندهها هم به روی مناطق و چاههای با
شیل در آمریکای شمالی ورشکست  
شدهاند(.)Vara , 2017
راندمانباالیخودمتمرکز 


نمودار شماره  :8کاهش هزینه نفت شیل
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نتیجهاینکشمکشهاآنشدکهدرطیایندوسالشرکتهایکوچكومتوسطفعالدر
حوزه نفت شیل در نهایت توانستند با مدیریت هزینه ،استفاده از فناوریهای نوین ،تعطیل کردن
حوزههایپرهزینه،تعدیلنیرویکاروافزایشبهرهوری،هزینههایتولیدخودراکاهشدهند
تادرقیمتهایپاییننفتنیزقادربهادامهحیاتباشند.دربازارنفتوفرآوردههایحاصلازاین
پروژهها،موفقیتواقعیشیلدربلندمدتوآنهمتأثیرآنبرتعادلبازارجهانیانرژیاست.از
زمانیکهتأثیرشیلدربازارجهانینفتمشخصشد،اینبازارعمقوسیالیتبیشترییافتهاست.
چراکه عالوه بر پایدار شدن تولید از منابع شیل ،الگوهای جدیدی از اجرای پروژه و تبادالت
تجاریرانیزدربازارتجارتجهانینفتخام،بهخصوصدرمعامالتتكمحمولهایجادکرده
است (.)B.Medlock, 2016دراینچارچوبشیل توانستهاست اوال سازمان اوپك را از داشتن
اهرمی به نام سالح نفت محروم کند و ثانیا استیالی آن را به خصوص دربازار آسیا را به چالش
بکشد؛ضمنآنکهقبالشیلوابستگیآمریکابهنفتاوپكراازبینبردهبود()Kyle,2014اتمام
تعریضکانالپاناماهمکهانتقالنفتازخلیجمکزیكبهآسیارابه8هفتهکاهشداده،شیلرا
انهایاوپكبهتهدیدتبدیلنموده
هرچهبیشتربرایبازارهایسنتیعربستانوسایراعضایخاورمی 
،واینخطررابرایآنانتقویتمیکندکه همزمانبااز دست رفتن بازارآمریکا جنوبی ،بازار
آسیا را نیز از دست بدهند (.)F. Alhajji, 2014اینشرایطدرحالیاستکه تاکنون بسیاری از
کشورهابهدلیلتبعاتزیستمحیطیبهخصوص موضوعآلودگیآبهایزیرزمینیوافزایش
خطر زلزله چندان به این منبع جدید انرژی روی نیاوردهاند و تنها کشوری که به طور گسترده از
تکنولوژی شیل استفاده کرده است؛ آمریکا بوده در حالی که اهمیت تکنولوژی شکست 8که به
تولیدشیلمنجرمیشود.زمانیبیشترآشکارشدهکهتعدادبیشتریازکشورهایغیراوپكمانند
استرالیا ،هند ،روسیه ،انگلستان و رومانی که از بزرگترین دارندگان این منابع جدید هیدروکربنی
هستندبهاستفادهازآنرویآورند(.)Frondel, 2018
اگر دهه  8340معروف به دهه حاکمیت شرکتهای بزرگ نفتی با دهه  70به عنوان دهه
طالیی اوپك جایگزین شد که تا اواسط دهه  8320نیز ادامه یافت ،دهه سوم با تالش برای به
دستآوردنسهمبازارازاواسطدهه8320از سویعربستان شروعو تاپیش ازورودشیلبه
بازار ادامه داشت (فرشاد گهر .)20 :8973 ،اما وقوع انقالب شیل سبب کاهش قدرت
1. Fracking
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تولیدکنندگانمتعارف بازارانرژی از جمله اوپك و ازبینرفتننقش سنتی آن درتنظیمقیمت
جهانی نفت شده است (صیادی .)89-8938:،به این ترتیب این نقش از این به بعد به
تولیدکنندگان مناطقی که هزینه تولید باالتری دارند از جمله تولیدکنندگان آمریکای شمالی
واگذارخواهد شد .ایندرحالیاستکه شیل آمریکا به خودی خود عالقهای به ایفای نقش
متعادلکننده بازار جهانی نفت از سوی تأمینکنندگان ندارد ،چراکه این نوع نفت خام آمریکا
بیشتردرراستایتأمیننیازهایداخلیآنکشوراست(.)Krane, 2015


سناريوهاي تولید از منابع شیل
دراینزمینهمیتوانحداقلسهسناریویرامطرحکرد،سناریویاول:گسترشنسبیتولید


ازمنابعشیل،سناریویدوم:متوقفشدنگسترشتولیدازمنابعشیلبهعلتمشکالتزیست
محیطیوفناوریوعدمتوجیهاقتصادیدرمقایسهبامنابعمتعارفودرنهایتسناریویسوم:
تجاریوفراگیرشدنتولیدازمنابعشیل.دراینچارچوبآژانسانرژیآمریکا،سهسناریورا
کهمیتواندبهما

برایتولیدنفتازمنابعشیلاینکشورارائهدادهاست( )EIA outlook,2017
دراینزمینهکمكکند(نمودارشماره.)3تحلیلهادرموردتولیدنفتشیلآمریکاازایننظر
اهمیت دارد که این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده کنونی این ماده خام ،بزرگترین
تکنولوژینیزبهحسابمیآید.

دارندهاین


نمودار شماره  :9میزان تولید نفت شیل
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درسناریویاولکهسناریویپایهاستاز8میلیونبشکهتولیدسال8084شیلنفتجهان
میتواندبهحدود4.8
حدود1.9میلیونبشکهبهآمریکاتعلقداردکهاینمقداردرسال 8010
میلیونبشکهارتقاعیابد.دربدترینسناریو(دوم)برایتولیدشیلهاینفتیازحدود7.8میلیون
بشکهتولیدنفتآمریکادرسال8010تنهاحدود9.8میلیونبشکهبهمنابعشیلتعلق دارد.در
بهترین سناریو (سوم) برای تولید از منابع شیل از حدود  87.8میلیون بشکه نفت تولیدی
درآمریکا حدود 88.8میلیون بشکهآن بهمنابع شیلتعلقدارد.در تمام این سناریوهامیزان
کاهشتولیدنفتآمریکاازمنابعمتعارفتاسال 8010حدود800هزاربشکهدرروزبرآورد
تعیینکنندهقیمتنفتدرآینده
شدهاستکهرقمناچیزیبهشمارمیآید.بنابراینمولفهاصلی 

بازارهایانرژیرابایددرتولیدازمنابعشیلجستجوکرد.
اگرمبنایتقاضایجهانیبراینفتدرسال8088را39میلیونبشکهدرروزدرنظربگیریم
اینمیزاندرسال 8010به 803.1میلیونبشکهدرروزخواهدرسید ) .(opec.orgتولیدنفتاز
منابعشیلبرمبنایسناریویپایهازحدود8میلیونبشکهسال8088بهحدود80.8میلیونبشکهدر
سال8010خواهدرسید .همچنینکهاگرتولیدنفتدرسال8348روزانهحدود98میلیونبشکه
بودهباشداینرقمدرسال 8088بهحدود 38میلیونبشکهدرروزرسیدهاست ) (bp.comیعنی
طی 80سالبه طورمتوسطساالنه  8.8میلیونبشکهبهتولیدنفتجهانافزودهشده است.به
عبارتیاگرهمینمیزانرشدرامدنظرقراردهیمدرسال8010میزاننفتخامموجوددربازار
کهباتوجهبهتقاضایپیشبینیشده

بایدحدود 889میلیونبشکهدرروزباشدواینیعنیاین 
برایسال 8010ازسویاوپكبیشاز 89میلیونبشکهروزانهمازادنفتدربازارخواهدبودو
اینتقریبامعادلنفتشیلتولیدیجهاندراینسالدرسناریویپایهاست.حالآنچهمحلبحث
استوجوداینمازادعرضهومدیریتآندربازارانرژیهایفسیلیوبهخصوصنفتخام
است.تفاوتعرضهبینبهترینسناریووبدترینسناریوبرایتولیدنفت،فقطدرآمریکا،بیشاز
2میلیونبشکهدرروزاست.ایندرحالیاستبادرنظرگرفتنمحصوالتتولیدشدهازمنابعشیل
گازبهمراتببازارانرژیبامازادعرضهبیشتریروبهروخواهدشد.
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مذاکراتجهتتنظیمبازارمعموالباموفقیتچندانیهمراهنیستچرا کهدراینمقطعاعضا
قیمتهاچه
بیشتربرمنافعسیاسییااقتصادیکوتاهمدتخودمتمرکزهستند،امابهتدریجکه 
درقیمتهایباالویاپایینآرامگرفتونوساناتشدیدخودراازدستدادآنگاهتالشها
تاپیشازورودنفتهایشیلبهبازاراز

ترمیشود .


برایرسیدنبههمگراییبهنتیجهنزدیك
آنجاکهتنهامنبعتأمینمازادنفتموجوددربازاراوپكبود،توافقاعضاسببافزایشقیمتو
میشود.اینرویهکهباعثثباتوتداومکلیتاینسازمانباوجودورود
یاحداقلتثبیتبازار 
وخروجبسیاریازاعضاتاکنونشده ،پسازورودمنابعشیلواضافهشدن متغیرجدیدیبه
مکانیزمتنظیمقیمتنفتکه کنترلمستقیمآندردست اعضایاینسازمانوتوافقاتآن
نیست،باچالشروبهروشدهاست.
ازآنجاکهمنابعنامتعارفنفتوگازدرمقایسهبامنابعمتعارفدارایمشکالتیدرزمینه
هزینههاوتکنولوژیهای استخراجوهمچنینچالشهای زیستمحیطی بوده ،اعضای اوپك
ابتداباکماهمیتوضعیفارزیابیکردنتوانرقابتیشیلهمانندیكکارتلونهیكسازمان
باشیلبرخوردکردهوبااتخاذسیاستکسبسهمبازارآنهمبهرهبریعربستان(تنظیمکننده
سنتی بازار)سعی کردند این رقیب جدید رابا ابتداییترین روشممکناز میدان به در کند.
برخالف وجودنظراتمتفاوتبانظرعربستانوهمراهانشدربازهزمانی سالهای  8081تا
 ،8084از آنجا کهقیمت نفت ،نوسانات شدید با شیب منفی داشت و از آنجا که اوپك در
نوسانات قیمت معموال فاقد همگرایی است ،درآن مقطعدو ساله ،نفت شیل سبب واگرایی در
سازماناوپكشد.باآرامشدنقیمتهادرسال،8084اعضایاوپكبهارزیابیمجددصنعت
شیل پرداخته و نهایتا در اواخر سال  8084توانستند با اجماع از سیاست کسب سهم بازار فاصله
یرسد پس از این تاریخ ،اعضای
گرفته و به سمت سیاست اصالح قیمت گامبردارند.بهنظرم 
اوپك و همچنین تولیدکننده بزرگ غیر اوپکی مانند روسیه با درک خطر مشترک تصمیم
گرفتهاندبااتخاذسیاستمشترک،کنترلقیمتدربازارنفترامجددادردستبگیرند.ازاین
رویدرشرایطکنونیبایدگفتشیلسببافزایشهمگراییدرسازماناوپكشدهاست.
آیندهسازماناوپكدرسایهنفتشیلرابایدبرپایهمرورسوابقاختالفاتوتجاربنحوه
سیاستگذاری دو سال گذشته در این سازمان انجام داد .از آنجا که پس از نظام نوین

سهمیهبندیمحصولاجالسلندن()8329برمبنایظرفیتتولیدجاریومیزانذخایر،همواره
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درمیاناعضاجهتتعیینسهمیهوسقفتولیدیاختالفنظربودهاست.کمشدنسهماوپك
ازبازارجهانینفتمیتواندازیكسوسببتشدیدایناختالفهاوتالشدربازتعریفمجدد
سهمیههاودرنتیجه گسترشنزاعبرایکسبسهمبیشترازمنابعکمیابقدرتوثروتدر
دروناینسازمانشودوازسویدیگرمیتواندباالقایخطرمشترکبهاعضایاینسازمانبا
کمرنگکردناختالفاتسیاسیسببهمگرایی،حولمحوراهدافومنافعاقتصادیشود.در
اینچهارچوبباتوجهبهرویهدوسالگذشته،برایبازیابیمنابعروبهنقصانمادیویابه
چنگآوردنباقیماندهسهمبازارنفت،اعضااینسازمانباوحشتازسناریویسومتالش
خواهندکرددرقدماولباتثبیتسناریوینخست،آیندهصنعتشیلرابهسمترسیدنبه
سناریویدومهدایتکنند.بنابراینشیلحداقلدرکوتاهمدتومیانمدت،سببافزایش
همگراییدرسازماناوپكخواهدشد.
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