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نگاهي کوتاه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك OPEC

مقدمه:
اوپک ) (OPECمخفف نام انگلیسی سازمان کشورهای صادرکننده
نفتت )  (Organization of petroleum Exporting Counteriesاستت کته در ستتاامرر ،0691
اوپتتك (  )OPECيعنتتي ايتران ،قتتراي ،كويتتت ،قربستتاان ستتعودي و

نماينتدگان دوتتتت هتتاي پتتنم كشتور م س ت

ونتووئ از تتاري  01تتا  01ستتاامرر  0691در كنفتران
قنتتوان يتتك ستتازمان بتتین اتتتدوأ و دائ ت ت ستتی

بدتتداد شتركت كردنتد .در كنفتران

متوكور ،اوپتك بتته

شتتد .پتتنم كشتتور در من زمتتان 96 ،درصتتد از ايتتاير نفتتت و 69

درصد بازار نفت جهان را در ايای ار داشاند .اساستنامهي ستازمان در اجت ژ نانويته  0690كنفتران
كاراكتتاژ بتته ت تتوي رستتید و ت ستتی

من تتي

ثرت رسید .پنم كشور فوي اقضتاي م ست
اقضاي م س
بودند از

اوپتك در

عنامتتهي  ،9696ستتازمان ملتتح ماحتتد در  9نتتوامرر  0691بتته

ستازمان را تشتمیح متي دادنتد و بتا گوشتت زمتان  8كشتور ديگتر بته

او پك اضافه شده اند و تعداد اقضاي ستازمان اوپتك بته  06كشتور رستید .ايتن كشتورها قرتار

ر ،انتدونوي ،تیرتي  ،امتار ماحتده قربتي ،اتيوايتر ،نیيريته ،منگتوا ،اكتوادور و گتابن .گتابن از اوأ

نانويه  0661به قضويت يتود در اوپتك پايتان داد .امتا اكتوداور كته قضتويت يتويا را بته دريواستت يتود از
تتتاري  60دستتتامرر  0661معلتتتر كتتترد ميتتتددا در ستتتاأ  1116دريواستتتت قضتتتويت اوپتتتك داد و متتتورد رتتتوأ
اقضاي اوپك وا ع شد .اندونوي به دتیح اين كه در چند ساأ ايیر بتا كتاها توتیتد نفتت بته وارد كننتدهي يتات
نفتتت يتتتام ترتتتديح شتتتده بتتود ،قضتتتويت يتتتود را در اوپتتتك را از اباتتداي ستتتاأ  1116بتتته حاتتتتت تعلیتتتر درمورده
است) .(1در حدود  11درصتد توتیتد نفتت جهتان از ستوي اوپتك انيتام متي شتود و در موضتود صتادرا  ،در
شتترايف فعلتتي اوپتتك بتتیا از  91درصتتد از تيتتار نفتتت دنیتتا را در ايایتتار گرفاتته استتت .اهتتداا اصتتلی اوپتتک
همتان ور کته در اساستتنامه ايتن ستتازمان اقت م شتده ،هماهن ت گ کتردن و وحتتد بخشتیدن بته سیاستتت هتای نفاتتی
اقضا و تعیین بهارين شیوه ها برای حفت منتافع منهتا بته تور انفترادی و جمعتی استت.ايتن ستازمان همینتین در
پتتتی راه هتتتای مخالتتتف بتتترای تضتتتمین یمتتتت هتتتای بتتتازار جهتتتانی نفتتتت از ريتتتر حتتتوا نوستتتانا مضتتتر و
غیرضروری است.
نقا اوپک در معادا نفای:
امروزه به همه ثابت شتده كته اوپتك در بتازار جهتاني نفتت داراي نقتا كلیتدي استت و متي تتوان من را «متديريت
بازار» شنايت و در شرايف كنوني  OPECنقا سازنده اي در متديريت بتازار ايفتا متي كنتد و متي توانتد ثرتا
ازم را در بتازار نفتتت بتته وجتود مورد و هتتدا از تشتتمیح ايتن ستتازمان چیتتوي جتو اييتتاد يتتك اجمت اد بتتا هتتدا
كنارأ در

و زياد يتواهي هتاي شتركت هتاي بتورت نفاتي كته بتر ايتاير ماتمتان نفتت چنتگ زده بودنتد ،نرتود.

()1
ت میما

و سیاست هاي اوپتك تي بتیا از نتی ترن فعاتیتت من همتواره در جهتت تعامتح بتا م ترا كننتدگان

بتوده استت .اوپتك در ايتن ستاأ هتا بتا تن تی توتیتد نفتت رستمي يتود ،همتواره در پتي كناترأ یمتت هتاي جهتاني
نفت بوده است .جلتوگیري از و تود شتوه هتاي نفاتي ،شمستان تدر انح تاري شتركت هتاي بتورت نفاتي در
بازار و صنعت جهاني نفت و نیو كناترأ منتابع نفاتي و دستایابي بته ست ول معقتوتي از درممتدهاي متورد انا تار
اقضاي اوپك ،بخشي از مثار مثرت تشمیح اين سازمان نفاي است.

امروزه ،گرچه یمتت نفتت براستاژ ستازوكارهاي بتازار و بتا توجته بته حيت معتام

در بازارهتاي كاغتوي و

فیويمي تعیین مي شود امتا همتواره سیاستت هتا و ت تمیما اوپتك بتر رفاتار یمتت در بتازار جهتاني نفتت متوثر
استتت و متتتي تتتوان ايتتتن تتتور بیتتان كتتترد كتتته اوپتتك در متتتديريت بتتتازار تمتتام تت ت

يتتتود را مرنتتي بتتتر احقتتتاي

توتیدكنندگان ،م را كنندگان و سرمايه گواراني كه منافع يتود را در ي ت ر متي بیننتد بته كتار متي بنتدد و ستعي
كرده است تا با توجه نیاز بازار ،قرضه نفت داشاه باشتد .دستایابي بته درممتدهاي پايتدار ،تت مین امنیتت قرضته
و مه تر از من امنیت تقاضا از پارامارهاي است كه اوپك براساژ منها برنامه ريوي مي كند.
اوپك توانساه است با تت مین منتافع ا ا تادي كشتورهاي قضتو منهتا را بته يمتديگر پیونتد زده و دره ماقابتح بتین
روابف دو جانره بین اقضا كمك كند.

اقضا را افوايا دهد و در بريي موارد به گسار

تي دوران تشتمیح اوپتتك يتود بتا فتتراز و نشتی هتتاي ماعتددي رو بته رو بتتوده استت وتتي امتتروزه در جهتان بتته

قنوان يمي از موفر ترين سازمان هاي بین اتمللي كشورهاي در حاأ توسعه شناياه مي شود.
ساياار سازمانی اوپک:
اوپك اركان مخالفي دارد كه در رأژ من رئتی
انيتام ويیفته متي كنتتد .دبیتر كتح رئتتی

ستازمان ترار دارد .دبیريانته و دبیركتح زيتر ن تر هیت

دبیريانته استت و در حتاتي كتته هیت

جلسه مي دهد اين دبیر كح است كته م توبا را از هیت

قامتح

قامتح  1تتتا  6بتار در ستاأ تشتتمیح

قامتح متي گیترد وتتي بتااترين ركتن اوپتك «كنفتران

وزرا» ا ستت كتته در حقیقتتت م تتوبا مهت هی ت

قامتتح را ه ت ت يیتد متتي كنتتد .قتتاتي تترين مرجتتع كتته كنفتتران

وزرا (نشستتت وزيتتران) را اداره متتي كنتتد رئتتی

اوپتتك استتت كتته ق ت وه بتتر اداره اجتت ژ هتتاي قتتادي ،تشتتمیح

اج ژ هاي فوي اتعاده نیو توسف رئی

اج ژ انيام مي شود .اوپك هتر ستاته مممتن استت جلستاتي بتا ستازمان

هتتاي بتتین اتمللتتي داشتتاه باشتتد .بتته قنتتوان مثتتاأ نشستتت هتتاي ستتاتیانه اوپتتك و اتحاديتته اروپتتا يمتتي از مه ت تتترين
منهاست)6(.
د بیريانه اوپک رکن ديگر اين سازمان است که رر اساستنامه و زيتر ن تر هیت

قامتح مستووأ امتور اجرايتی

اوپتتک متتی باشتتد .در رأژ دبیريانتته دبیرکتتح تترار دارد کتت ه بتته قنتتوان نماينتتده ميتتاز تتانونی و رئتتی
دبیريانته رتتر دستاوراتعمح هتتای هیت
ساأ توسف کنفران

اجرايتتی

قامتتح امتور ستتازمان را اداره متی کنتتد .دبیتر کتتح اوپتک بتترای متتد 6

وزيران از بین نامودهای معرفی شده از سوی اقضتا بته اجمتاد برگويتده متی شتود و تمديتد

دوره ت دی او برای يکرار ديگر نیو ب مانع است.
نقا ايران در اوپک:
ايران كه از بنیانگواران و حامیان ستازمان اوپتك استت ،ستعي دارد منتافع ملتي يتود را در بتازار جهتاني نفتت از
ريتر حضتتور فعتتاأ در ايتتن ستازمان محقتتر كنتتد .اوتتتین دبیركتتح اوپتك از ستتاأ  0690تتتا  0691از ايتتران بتتود
تتتاكنون ستتته بتتار كنفتتتران
كنفتتران

هتتاي اوپتتتك ،يمرتتار در ستتتاأ ( 0690كنفتتران

بیستتت و دوم و بتتار ستتوم در متتارژ ( 1111كنفتتران

استت .همینتتین ايتتران تتتاكنون  6دوره رياستتت كنف ت ران

ستتتوم) ،بتتار دوم در ستتتاأ  0660و

يم تتد و ستتي و پتتنم) در ايتتران برگتتوار شتتده

اوپتتك را بتتر قهتتده داشتتاه استتت.جايگتتاهي كتته در ستتاأ

1100براي دهمین بار به ايران تعلر گرفاه است)0(.
اوپک همینین يتک بختا تحقیقتاتی دارد کته زيتر ن تر دبیريانته تحقیقتا ازم بترای ايتن ستازمان را انيتام متی
دهتتد و دارای ستته بختتا م اتعتتا انتترنی ،تحلیتتح بتتازار نفتتت و يتتدما ا

قتتاتی استتت .کمیستتیون ا ا تتادی

اوپتک نیتتو رکتن ديگتتر ايتتن ستازمان استتت کتته بته صتتور يت ک بختتا تخ

تتی در چتارچور دبیريانتته قمتتح

می کند و هدا من کمک به سازمان در تقويت ثرا بازار جهانی نفت است.
مقر دبیريانه اوپک تا ستاأ  0691در شتهر ننتو ستوئی

بتود و در ايتن ستاأ بتا ت توي کنفتران

وزيتران بته

وين اتريا مناقح شد و از ساأ  0666نیو در سايامان کنونی در کنار کاناأ دانور مساقر است
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www.opec.org )3

