دوشنبه  24شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7443

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ضرورت حیات اوپک ،حتی بدون توافق

ــال بارها اعضا با وجود اختالفات سیاســی،
و همواره این مســأله مورد توجه کارشناسان
ه اســت .اما اوپک چگونه  60ســاله شــد و در
این خصوص تحلیلگران و فعاالن داخلی و
را در اختیار «روزنامه ایران» قرار دادهاند که
ک است ،به آن پرداختهایم .بر اساس آنچه
در ادامه مسیر ،نیازمند یک دگردیسی است

و یک بازنگری در راهبردهای خود را باید در دســتور کار قرار دهد .راهبردی ســه شاخه که
شــامل موارد ذیل اســت و اعضای ســازمان از جمله ایران باید به آن بپردازند :نخست
سرمایهگذاری مناســب در ظرفیتهای تولید نفت همراه با توسعه فناوریهای حبس،
ذخیره و اســتفاده از کربن منتشر شده در تولید و مصرف نفت و گاز .دوم؛ افزایش کارایی
انرژی و متنوعسازی اقتصاد کشورهای اوپک برای کاهش وابستگی به نفت.
...و ســوم؛ اســتفاده از نفــت خــام (و گاز طبیعــی ) به عنوان مــواد اولیه بــرای تولید
کاالهای نفت و گاز پایه در صنایع پایین دستی و بخصوص صنایع پتروشیمی.

یادداشت

نفتی یا نفت سیاسی

دفتر خاطرات

ز  60سالگی اوپک

 ،1960فواد روحانی (ایستاده) نماینده ایران و نخستین دبیر کل اوپک و هیئت ایرانی همراه

سازمان اوپک در ســال  1960با
همت ایــران ،عراق ،عربســتان
ســعودی ،کویــت و ونزوئــا
تشــکیل شــد .هــدف اصلــی
نرسی قربان
تشــکیل ایــن ســازمان تضمین
کارشناس
حقوق کشــورهای صــادر کننده
بینالملل انرژی
نفــت در مقابــل شــرکت هــای
بینالمللی نفت بود که در آن زمان کنترل تولید ،پاالیش
حملونقــل و بــازار نفــت جهــان را در دســت داشــتند و
قیمت های نفت را یکجانبه تغییر میدادند.
اتحاد این کشورها باعث شد که شرکت های نفتی نتوانند
مقاصــد خــود را بــا کــم و زیاد کــردن تولیــد از یک کشــور
و ایجــاد اختــاف بیــن آنهــا عملی ســازند .تاریــخ اوپک
نشــانگر آن اســت که موفقیتهای این سازمان در مقابل
شــرکتهای بزرگ نفتی و کشــورهای حمایت کننده آنها
در سایه همکاری اعضای آن بوده است.
در چهار سال اول تشکیل این سازمان دکتر فؤاد روحانی،
از طرف ایران مقام دبیر کلی ســازمان را به عهده داشــت
و توانست ساختار اصلی سازمان را شکل دهد .دهه 1970
اوج اهمیت ،موفقیت و کارایی اوپک بود .کشورهای عضو
پس از سالها توانستند کنترل تولید نفت خود را به دست
گیرنــد .عــاوه بر این نقــش اوپک در تعییــن قیمتهای
نفت در جهان در سایه رشد تقاضا برای نفت تثبیت شد.
این ســازمان با فراز و نشــیبهای زیــادی روبهرو بوده
اســت .ولی تا کنــون توانســته موجودیت خــود را با وجود
مشکالت زیاد حفظ کند .مهمترین چالش اوپک در دهه
 1980جنگ تحمیلی هشــت ســاله بین دو عضو مؤسس
این ســازمان (ایران و عراق) بود که ساختار و همکاری در
اوپک را با مشکالت زیادی روبهرو کرد.
از ســوی دیگــر افزایش چند برابــری قیمت هم تقاضا
بــرای نفــت را کاهــش داد و رونــد تضعیــف اوپــک در
معادالت نفتی جهان از همان دهه آغاز شد .این روند در
دهه  1990تشــدید شــد .حمله نظامی یکی از بنیانگذاران
اوپــک (عــراق) بــه یــک عضــو دیگــر ،یعنــی کویــت ،کــه
بــه اشــغال این کشــور و جنــگ برای بــاز پــس گرفتن آن
انجامیــد ،اجمــاع اعضای اوپــک را که از دهــه  1980بروز
پیدا کرده بود برای انتخاب دبیر کل نیز با مشــکل روبهرو
کــرد .دهــه  2000نیــز بــا حملــه تروریســتی القاعــده در
نیویــورک و اشــغال افغانســتان و عــراق توســط نیروهای
امریکا کنترل بازار نفت و قیمتها بیش از پیش از دست
اوپک خارج و نقش جهانی این سازمان تضعیف شد.
در دهــه  2010شــاهد توســعه تولید نفت از الیه شــیل
بودیــم کــه منجر بــه بینیازی امریــکا از نفــت خاورمیانه
شــد و معادالت سیاســی-اقتصادی بــازار نفت را متحول
ســاخت .در این دوره اوپک مجبور شــد با کشــورهای غیر
اوپــک تعامــل ســازنده بــرای حفــظ عرضــه و تقاضــا در
بازارهــای نفــت را آغــاز کنــد .بهطــور کلی اعضــای اوپک

ســعی کردهاند بــا وجود اختالفــات سیاســی منافع نفتی
خــود و دیگــر اعضــا را یکطرفه بــه مخاطــره نیندازند و با
اجمــاع مســائل خــود را حل و فصــل کنند .امــا این مهم
در ســایه تحوالت سیاسی و جنگ در غرب آسیا با مشکل
رو بهرو اســت و بعد از ریاســت جمهــوری ترامپ ،خروج
امریــکا از برجــام و ایجــاد ایــران هراســی و سیاســتهای
تحریمی علیه دو بنیانگذار اوپک (ونزوئال و ایران) تشدید
شــده و وزنه سیاسی تصمیم گیریها بر منطق اقتصادی
در میان اعضای اوپک بیش از پیش افزایش یافته است.
منتقــدان اوپک معتقد هســتند کــه در شــرایط کنونی
بــازار جهانی نفت که به خاطر بیمــاری کرونا تقاضا برای
نفت کاهش چشــمگیری داشته و سقوط قیمت نفت نیز
منجر به عرضه بیشــتر نفت شده نقش اوپک کم رنگتر
شده و در نتیجه بود و نبود جلسات این سازمان از اهمیت
برخــوردار نیســت .اما این برداشــت کــه عمدتــاً از طرف
بعضــی مصرف کننــدگان نفــت مطــرح اســت ،صحیــح
نیست .بازار نفت و گاز تا دهههای آینده از اهمیت زیادی
برخوردار اســت و با افت قیمتهای نفت کاهش شــدید
سرمایهگذاری در این صنعت بهوجود آمده است.
عــاوه بر آن تولید از بیشــتر حوزههای نفتــی پر هزینه
کــه عمدتــاً خارج از اوپک اســت ،متوقف شــده و احتمال
کمبــود عرضه نفت در ســالهای آینده وجود دارد .اوپک
بایــد اتحــاد خود را حفــظ کند و نقش جدید خــود را با در
نظــر گرفتن تحــوالت جهانی شــکل دهــد .تولیدکنندگان
اوپــک و غیــر اوپــک در جلســات خــود ممکــن اســت بــه
توافقی دســت پیدا نکنند اما حداقــل از نظرهای یکدیگر
مطلع میشوند و در بسیاری از موارد با یکدیگر میتوانند
تعامــل و همــکاری داشــته باشــند .دبیرخانــه اوپــک نیز
آمارهای بســیار مفیدی را تولید و ارائه و بازارهای نفت را
بخوبی رصد میکند.
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســازمان هیــچ گاه قرار
نبــوده «کارتــل نفتی» باشــد و قیمت نفــت در جهان را
به نفع خود تعیین کند .اوپک تشــکیل شــد تــا از منافع
تولیدکننــدگان نفت در مقابل شــرکتهای بینالمللی
نفت حفاظت کند .در طراحی این ســازمان قراری برای
تعیین قیمــت نفت نبود .اما امروز بهجایی رســیدهایم
که بعضی از تولیدکنندگان داخل اوپک با یکدیگر تقابل
دارند که ربطی به شــرکتهای نفتی خارجی ندارد و در
نتیجه رقابتهای اقتصادی و سیاســی کشــورهای عضو
اســت .اکنون کــه اوپک بــا اهــداف و ســاختار اولیه خود
فاصلــه گرفتــه و قرار هم نیســت کــه منحل شــود ،بهتر
اســت با تجربــه تاریخی بهدســت آمده از نــکات مثبت
این ســازمان اســتفاده کنــد و اگر نکات منفــی هم وجود
دارد ســعی شــود کــه آنهــا را کم رنــگ کنــد .در هر حال
واقعیت آن اســت که تصمیمــات و حتی عدم تصمیم
گیریهــای اوپــک هنوز یکــی از عوامل ایجاد نوســان در
قیمت نفت است.

اوپک طرفدار قیمتهای منصفانه است

خاطــرات زیــادی از دبیرخانــه اوپک چــه زمانی
کــه در آن کار میکــردم و چه زمانــی که بهعنوان
مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی برای شرکت
در جلسات کمیسیون اقتصادی و کنفرانسهای
اوپک به دبیرخانه اوپک میرفتم ،دارم .اما یکی
مهدی عسلی
اقتصاددان انرژی از آنها را در اینجا ذکر میکنم:
و مدیرکل سابق
در ســال  2011دبیرکل اوپــک (آن زمان آقای
امور اوپک
ســالم البدری بــود) به من مأموریــت داد همراه
ایشــان در کنگره جهانی نفــت ( ،)World Petroleum Congress, WPCکه
در اوایل دســامبر و در دوحه قطر برگزار میشــد ،شــرکت کنــم .عالوه بر من
یک کارشــناس دیگر هم از دبیرخانه اوپک در آن کنگره شــرکت داشت .این
کنگــره از گردهماییهــای مهــم و معروف مربوط به صنعت نفت اســت که
هر ســه ســال یکبار برگزار میشــود و در آن هزاران نفر از کارشناسان ،مدیران
صنایــع نفــت و انــرژی ،ســرمایهگذاران ،صاحبنظــران ،اربــاب مطبوعــات،
مقامــات کشــورهای تولیــد کننــده و مصــرف کننده نفت ،رؤســا و مســئوالن
سازمانها مرتبط با نفت و انرژی ،دیپلماتها و غیره شرکت میکنند .بهدلیل
شــمار زیاد شرکت کنندگان جلسات موازی متعددی بهطور همزمان برگزار
میشــود امــا برخی از جلســات بهدلیل اهمیــت حالت عمومی تــری دارد و
جمعیت بیشــتری در آنها حضور مییابند .از برنامه کنگره میدانســتیم که
قرار است دبیرکل اوپک همراه با دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAو
چند نفر از شخصیتهای بینالمللی نفت و انرژی در جلسه مهمی بهعنوان
اعضای پنل شــرکت کند .گرداننده جلســه یک مجری معــروف از تلویزیون
ســیانان (جــان دفتریوس) بود که معموالً با طرح ســؤاالت ســخت ضمن
نمایــش تســلط و آگاهی خود نســبت بــه موضوع طرف مقابــل را به چالش
میکشید .سیانان آن ایام برنامههایی با اجرای دفتریوس در مورد بازارهای
نفت داشــت و لحن او نســبت به اوپک هم چندان دوستانه نبود .مخصوصاً
که قیمت نفت در آن زمان نسبتاً باال بود و غربیها معموالً اوپک را مسئول
باال رفتن قیمت نفت میدانند .قبل از کنگره در یکی از جلسات در دبیرخانه
(فکر میکنم در مورد راهبرد بلند مدت اوپک یا موضوع یارانههای انرژی در
کشورهای تولید کننده نفت بود که من هم عضو کمیته کارشناسی آنها بودم)
بحثی در مورد قیمتهای نفت پیش آمد.
پیشــنهاد مــن آن بــود که ما همــواره بایــد از قیمتهای منصفانــه (Fair
 )Priceبرای نفت دفاع کنیم .و در پاســخ یکی از حاضران جلســه که تعریف
قیمــت منصفانه بــرای نفت را پرســید توضیح دادم که قیمتی اســت که به
اندازه کافی باال اســت تا ســرمایهگذاری الزم بــرای ایجاد ظرفیت بلند مدت
نفت را فراهم کند و عرضه پایدار ایجاد کند اما به اندازه کافی نیز پایین است
که بر رشــد اقتصــادی دنیا اثر منفی نگذارد .این مفهوم در آن جلســه بحث
شــد .هفته بعد اتفاقاً در جلســه کنگره کــه دبیرکل اوپک در پنل آن شــرکت
داشــت مجری از دالیل قیمت باالی نفت پرســید و اینکــه اوپک چه قیمتی
را برای نفت میخواهد .دبیرکل پاسخ داد که قیمتهای باالی نفت به نفع
اوپک نیســت زیرا تقاضا بــرای نفت اوپک را کاهش و انگیزه ســرمایهگذاری
بــرای ایجــاد ظرفیتهای حاملهای انرژی جایگزین را بــاال میبرد .او ادامه
داد کــه اوپک از قیمتهای منصفانه برای نفت حمایت میکند و در مقابل
ســؤال مجری مفهوم قیمــت منصفانه را هم از نظر اوپــک توضیح داد .این
باعث شد لحن مجری تغییر کند .در بازگشت دبیرکل اشاره کرد که مباحث
آن جلسه دبیرخانه قبل از کنگره بسیار مفید بود و تشکر کرد .برای من جالب
بــود که بحثهای کارشناســی چگونــه میتواند مدیرانی را کــه لزوماً اقتصاد
انرژی نخواندهاند کمک کند.

اوپک و ثبات بازار نفت

بگــذارد و بــا روســیه توافق کاهــش تولید «اوپک بــه عالوه غیر
اوپــک» را طراحــی و منعقــد کنــد کــه بــه موجــب آن اوپک و
روسیه و برخی دیگر از غیر اوپکیها تولید خود را برای حمایت
از قیمــت نفــت از اول ژانویــه  2017کاهــش دهنــد .در نتیجه،
قیمتها از  40دالر به بشــکهای تقریبــاً  80دالر افزایش یافت.
ایــن توافقنامه که تا پایان ســال  2018تمدید شــده بــود ،ادامه
داشت و از همان زمان مذاکرات در مورد تبدیل آن به مکانیزم
دائمی برای همکاری بین اوپک و روسیه در آنچه تحت عنوان
اوپک پالس  +OPECنامیده میشود ،ادامه دارد.
اوپــک پالس بــا کاهش بیش از  50درصــدی قیمتها (که
در ابتــدای ژانویه  2020حدود 60دالر در بشــکه بود) در نتیجه
بیمــاری همــه گیــری کوویــد 19در تاریــخ  6و  7مــارس 2020
تشــکیل جلســه داد تا در مــورد کاهش تولید بــا تعمیق توافق
موجــود یــا در قالــب جدیــد بحــث کنــد .عربســتان ســعودی
خواســتار کاهش عمیقتر بــه میزان  1.5میلیون بشــکه در روز
شد.
اما روســیه پیشــنهاد اوپک در مــورد کاهش بیــن  600هزار
بشــکه در روز تــا  1.5میلیــون بشــکه در روز را بــا عنــوان اینکــه
«قطرهای در اقیانوس» اســت و تقاضا با ســرعت بیشــتری در
حال ســقوط اســت ،رد کرد .با توجه به اینکه تقاضای نفت آن
زمان  15میلیون بشــکه در روز کاهش یافته بود و در هفتههای
آینده میتوانســت به  20میلیون بشــکه در روز برسد ،روسها
میگفتند که پیشــنهاد اوپک به رهبری سعودی بی اثر خواهد
بود}5{.
امتنــاع روســیه آخرین ضربــه به عربســتان و دلیلی
بــرای دلخــوری مضاعــف ســعودی بــود ،بنابرایــن
تصمیــم گرفــت بــا عجلــه جنــگ قیمتــی علیه
روســیه را آغــاز و بازارهــای جهانــی را غرق در
نفت کند .این امــر تخریب تقاضای جهانی
نفــت را تشــدید کــرد و منجر به فــرو رفتن
قیمتها به زیر  20دالر در هر بشکه شد.
 ëëالیحه ضــد اوپک میتوانــد یک تغییر
دهنــده  Game-Changerبرای بازارهای
نفتباشد
در تالش برای کنترل بیشتر بازارهای
جهانــی نفــت بــه دور از تولیدکننــدگان
خارجــی ،کنگــره امریــکا الیحــهای را جلو
میبــرد کــه بــه موجــب آن ایــاالت متحده
میتوانــد از اوپــک بــه دلیــل ادعــای تعیین
قیمت نفت شــکایت کند .این الیحــه با عنوان
«قانون ضــد کارتلهای تولید و صادرات نفت» یا
 NOPECبرای اولین بار در ماه مه  2018ارائه شد}6{ .
بــا این حــال ،ایــده  NOPECچیز جدیدی نیســت و به
ســال  2000برمیگردد .هر دو رؤســای جمهوری ســابق جورج
دبلیــو بــوش و بــاراک اوباما تهدیــد کردند که از حــق وتو برای
جلوگیــری از قانونــی شــدن آن اســتفاده میکنند .امــا این بار،
احتمــال زیادی وجود دارد که رئیــس جمهوری ترامپ چنین
الیحهای را به عنوان قانون امضا کند }7{.ترامپ سالهاســت
که منتقد اوپک اســت و در جریان انتخابات ریاست جمهوری

 2016جنــگ کلمــات در صفحــات نخســت روزنامههــای
بینالمللی افزایش یافت.
در حالــی کــه کنگــره حــق دارد از تمرکــز قدرت کــه رقابت
اقتصــادی را در ایاالت متحده کاهش میدهد ،جلوگیری کند،
اما هیــچ گونه صالحیت خارج از ســرزمین در مــورد اقدامات
تجــاری ســایر کشــورها نــدارد .آنچه کــه اعضای اوپــک انجام
میدهنــد ایــن اســت که موافقــت میکننــد از شــرایط تجارت
نفــت خود تبعیت کننــد .اگر ایاالت متحده شــیوههای تجاری
اوپــک را دوســت ندارد ،پس باید خرید نفــت از اعضای اوپک
را متوقــف کند .ایاالت متحده تاکنون بــا اعمال مجازات علیه
همه ،قوانین ســازمان تجارت جهانــی ( )WTOرا نقض کرده
اســت .مثــاً از توافق هســتهای ایران که توســط ســازمان ملل
متحد به رســمیت شــناخته شــده و همچنین از پیمــان اقلیم
تحت حمایت سازمان ملل متحد فاصله گرفت.
عــاوه بر ایــن ،ایاالت متحــده برای کاهــش قیمت نفت و
دســتیابی به اهداف ژئوپلیتیک و اقتصادی ،قیمتهای نفت
را از طریــق دالر نفتــی و همچنین ادعاهــای اغراقآمیز درباره
افزایش تولید نفت ایاالت متحده و انباشــت عظیم موجودی
نفت و محصوالت و فرآوردههای خود دســتکاری کرده اســت.
اگر  NOPECبه یک قانون تبدیل شود و ایاالت متحده بخواهد
طبق قانون  NOPECاز هر یک از اعضای اوپک شــکایت کند،
اعضــای اوپک باید با برداشــتن هــر پنی که در ایــاالت متحده
نگــه داشــته یــا ســرمایهگذاری کردهانــد ،تالفی و به طــور کلی
سرمایهگذاری در ایاالت متحده را متوقف کنند .آنها همچنین
میتوانند منافع امریکا را در صنایع نفتی خود ملی کنند و پترو
دالر را کنار بگذارند و به جای آن پترو یوان را اتخاذ کنند.
کل بحــث ممکن اســت دوبــاره آکادمیک و علمی باشــد،
بجز یک چیز :دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهوری است .وی
از تالشهای قبلی کنگــره در جهت اصالح قانون امریکا برای
قــرار دادن اوپک در خط مشــی ضد انحصــاری حمایت کرد و
در ماههــای اخیــر او به دلیل باال رفتن قیمت بنزین علیه گروه
صادرکننده نفت در توئیتر سر و کله میزد.
ëëآیا اوپک واقعاًیک کارتل است؟
بــر اســاس ترجمــه گــوگل؛ کارتــل بــه عنــوان اتحادیــه
تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تعریف میشود که هدف آنها
افزایــش ســود جمعی خــود از طریق تعیین قیمــت ،محدود
کــردن عرضــه ،جلوگیــری از رقابت یا ســایر اقدامــات محدود
کننده اســت .قوانین ضد انحصاری تالش میکند تا بازدارنده
یا منع کارتلها باشد]8[.
گرچه اوپک از برخی جنبهها به یک کارتل شباهت دارد ،اما
این یک کارتل نیســت .چطور ممکن است یک کارتل باشد که
به عنوان حریفی در برابر و علیه کارتل قبلی «هفت خواهران»
شــرکتهای نفتــی چندملیتــی تأســیس شــده اســت« .هفت
خواهــران» از طریــق تعییــن قیمــت ،محدود کــردن عرضه و
ســرکوب رقابت تنهــا با هدف به حداکثر رســاندن ســود خود،
بــر همه جنبههای نفت جهانی تســلط داشــتند .هدف اصلی
تأسیس اوپک این بود که تولیدکنندگان کنترل بیشتری بر نفت
خود داشته باشند.
هنگامــی کــه اوپک در ســال  1960در بغداد تأســیس شــد،

اساســنامه آن تصریح کرد که دلیل اصلی تشــکیل آن دفاع از
حقــوق اعضــای خود  -با ایجاد اطمینــان از ثبات بازار جهانی
نفت و ثبات قیمتها  -است .این دقیقاً همان کاری است که
اوپک طی  60ســال گذشــته انجام داده اســت و تا زمانی که به
عنوان ســازمانی متشــکل از کشــورهای صادرکننده نفت باقی
بماند ،این کار را ادامه خواهد داد.
اوپک با داشــتن ذخایر عظیم اثبات شــده و ظرفیت تولید
کامــاً حق دارد اطمینان حاصل کند که قیمت نفت به اندازه
کافی منصفانه اســت تــا بتواند بازدهی معقــول از داراییهای
محــدود اعضای خود را به دســت آورد و در نتیجه آنها را قادر
سازد تا به جستوجوی منابع نفتی جدید بپردازند و ظرفیت
تولیــد را برای تأمین تقاضای جهانی نفت گســترش دهند .با
ایــن کار ،آنها خدمات بزرگی به اقتصاد جهانی ارائه میدهند
که ایاالت متحده از آن ســود میبرد .عالوه بر این ،اوپک هرگز
رقابت را کنار نگذاشته و گواه این است که نفت شیل امریکا در
سراسر جهان صادر میشود.
انتظــار مــیرود یک کارتــل برای افزایــش قیمت محصول
خود و همچنین تقســیم بازار بین اعضــای خود ،تولید را مهار
کنــد .با این حــال ،اوپک هرگــز حتی یک بار هم ســعی نکرده
قیمت مشــخص کند و یا هرگز نتوانســته اســت بــه این هدف
دســت یابــد .آرزو کــردن قیمت مشــخص با تعییــن آن کامالً
متفــاوت اســت .اصــول بنیــادی بــازار جهانی نفت مســألهای
اســت که همیشــه قیمت نفت را تعیین کرده که گاهی توسط
ژئوپلیتیــک کمــک میشــود .اوپــک کنترلــی بــر ایــن مبانی و
بنابراین کنترلی بر حرکت قیمتها ندارد .این صرفاً از شرایط
بازار بهره میبرد و از دســتورات بــازار پیروی میکند .به عنوان
مثــال ،اوپــک حتی پس از تصویب سیســتم ســهمیه تولید در
سال  1982قادر به جلوگیری از سقوط قیمتها نبود .عالوه بر
ایــن ،اوپک نه قــادر به کاهش قیمت نفت در ســال  2008بود
که قیمتها به  147دالر در هر بشکه رسید و نه قادر به تحمل
قیمت بود و نه قادر بود که ســقوط قیمت نفت در ســال 2014
را متوقف کند.
وقتــی نوبــت بــه محــدود کــردن عرضــه نفــت میرســد،
میبینیــم کــه یــک کارتــل واقعــی ماننــد «هفــت خواهــران»
توانســت دقیقاً ایــن کار را انجام دهد؛ زیرا عمــاً کنترل منابع
جهانی نفت را در دست داشت .اوپک هرگز در چنین شرایطی
نبوده اســت .این تنها حدود یک ســوم از بــازار جهانی نفت را
تشــکیل میدهد .ایاالت متحده و روســیه هر کدام  12درصد را
تشکیل میدهند.
بــه عــاوه ،هرگز قصد اوپک این نبوده اســت که آگاهانه به
مشــتریان یا اقتصاد جهانی آسیب برســاند .هرگونه تأثیر سوء
تأثیر بــر اقتصاد جهانی و یا مشــتریان صرفاً خســارتی جانبی
ناشــی از سیاســتهای بینالمللی بود که هــدف آن تضعیف
اقتصــاد اعضــای اوپک به عنــوان ابزاری ژئوپلیتیکــی یا ایجاد
توانایــی در اقتصاد خود برای بهرهمندی از قیمت پایین نفت
در هزینهها بود.
اوپــک درگیــر اختالفــات مربوط بــه قوانیــن رقابت WTO
نبوده اســت ،حتی اگر اهداف ،اقدامات و اصول دو سازمان به
طور قابل توجهی متفاوت باشــد .یــک تصمیم کلیدی دادگاه

منطقــه ای ایــاالت متحــده حاکی از آن اســت کــه رایزنیهای
اوپک به عنوان اقدامات «دولتی» توسط قانون مصونیتهای
حاکمیــت خارجی محافظت میشــود ،بنابراین از حد قانونی
قوانیــن رقابت ایــاالت متحده حاکــم بر اعمال «تجــاری»[]9
خارج است.
به ایــن ترتیب ،اوپــک نباید هرگــز نگران قانــون NOPEC
باشد .این گروه توان کافی برای مقابله بهمثل با ایاالت متحده
را دارد .اگــر ایاالت متحده به شــکایت علیــه اوپک یا هر یک از
اعضای آن بپردازد ،این سازمان میتواند تمام صادرات نفت
خود را به ایاالت متحده متوقف و حتی برای افزایش قیمتها
تولیــد نفت خود را قطع کنــد .این به اقتصاد ایاالت متحده که
بیشــترین مصرف کننده نفت در جهان اســت آســیب خواهد
رساند.
اقــدام دیگری که اوپک میتواند علیه ایاالت متحده انجام
دهد جایگزینی دالر با پترو یوان در معامالت نفتی اســت .این
بزرگترین انتقامجویی در برابر ایاالت متحده است.
ëëنتیجهگیری
در این مدت شاهد بودیم که فقط اوپک پالس بین قدرت
مخــرب بیمــاری همهگیــری ویــروس کرونــا و فروپاشــی بازار
جهانی نفت و کل صنعت نفت ایستاده بود.
کاهشهــای عظیــم تولیــد ایــن گــروه ،کــف (یــک ســطح
حداقلی) را زیر قیمت نفت قرار داده و از ســقوط قیمتها به
زیر  20دالر در هر بشکه جلوگیری کرده است .تالشهای اوپک
پــاس برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و قیمتها حتی
در ســطح جهانی با کینهتــوزی و اکراه ایــاالت متحده تصدیق
شد.
در شــصتمین ســالگرد تأســیس ایــن ســازمان ،اقتصــاد
جهان و بازار جهانی نفت به اوپک پالس یک تشــکر و سپاس
فوقالعاده بدهکار است.
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مدتــی بعداز پیوســتن من به دبیرخانــه اوپک در
ســال  2013میــادی ،قیمــت نفت ســقوط کرد و
در آن موقع شــاهد بودم کــه نقش اوپک در ثبات
بازار نفت چقدر برجســته است .اما آن تنها نبود.
روبرتو اف آگویلرا از آن زمــان تاکنون نوســانات زیــادی در قیمتها
اقتصاددان انرژی وجود داشــته اســت که اگر اوپک برای ایجاد ثبات
و تحلیلگر اوپک
و تقویــت بازار اقــدام نمیکرد ،اوضــاع به مراتب
در سالهای
 2013تا 2017
بدتــر بــود .ثباتــی که بــر خــاف تصور برخــی ،نه
تنهــا به نفــع کشــورهای عضو ،بلکه بــرای حیات
صنعــت و مصرف کنندگان در سراســر جهان ضروری و الزم اســت .میتوانم
بهشما بگویم که این سازمان همچنان بهکار بزرگ خود در ایجاد ثبات در بازار
جهانی نفت ادامه میدهد و این عملکرد  ٦٠ســاله جای تقدیر دارد .حتی در
اوج شیوع ویروس کرونا ،شاهدیم که سیاست کنونی اوپک برای بهبود اقتصاد
جهانی و وضع بازار نفت بسیار حیاتی بوده است .در حال حاضر نیز قیمتها
شرایط فعلی بازار را منعکس میکند اما شرایطی که اوپک به شکلگیری آن
کمک کرده اســت .احتماالً در ســال آینده تقاضای نفت با بازگشــایی اقتصاد
بــه بهبــود خود ادامــه خواهــد داد و این موضــوع در کنار سیاســتهای اوپک،
قیمتها را کمی افزایش میدهد .به این ترتیب است که معتقدم اوپک یکی
از تأثیرگذارترین مؤلفهها در ثبات بازار جهانی نفت است.

ابزارهای قانونی اساسنامه اوپک

مؤسســان ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت
خــام (اوپــک) و کارشناســان ایــن ســازمان یکــی
از بهتریــن قواعــد و دســتورالعملها را بــرای آن
طراحــی کردهانــد .اساســنامهای کــه بــا ذکاوت
سیدمحمد غرضی ویــژهای پایهریزی شــده و میتــوان از آن بهترین
سیاستمدار و
اســتفاده را کرد .به یاد میآوردم که در اوایل دهه
وزیر اسبق نفت
 1360با استناد بههمین اساسنامه توانستیم یک
در سالهای
 1360تا 1364
کار بزرگ بــرای ایران انجام دهیم .آن زمان بازار
نفت شــرایط مطلوبی نداشــت و با پیشامدهایی
برای کشور ،ایران فقط حدود  300هزار بشکه در روز نفت خام تولید میکرد.
در حالی که عربستان بیش از  10میلیون بشکه در روز تولید داشت و مجموع
تولید اعضای اوپک نیز نزدیک به  24میلیون بشکه در روز بود .آن زمان ،برادر
و دوست کاردان ما ،شیخ احمد زکی یمانی ،وزیر نفت عربستان سعودی بود
و همکاریهایی را بر پایه اختیارات قانونی در اساسنامه سازمان و همینطور
اصــول دینــی و اعتقادات مشــترکی که داشــتیم ،شــکل دادیم کــه نتیجه آن
افزایش تولید نفت ایران به  2.4میلیون بشکه در روز و کاهش تولید عربستان
بــه  5.5میلیــون بشــکه در روز بــود .در نتیجــه این تعامل ســطح تولید نفت
اوپک به حدود  16تا  17میلیون بشــکه در روز رســید و به این ترتیب توانستیم
در قیمتــی در محــدوده  30دالر در بشــکه ثبات را در بــازار نفت برقرار کنیم و
اجازه ندهیم که قیمتها ســقوط کند .کما اینکه مالحظه شد ،سالها بعد با
اشتباهاتی در سیاستگذاریها قیمت به زیر  10دالر در بشکه سقوط کرد.
در آن ســالها ایــران بهدنبــال ایــن بــود که یک فرد را برای کســب ســمت
دبیرکلی به سازمان معرفی کند اما با توجه به اینکه ایران و عراق در آن برهه
روابط حســنهای نداشــتند و احتمال داشــت که همین مســأله اجماع بر ســر
انتخاب دبیرکل مانع از انتخاب کاندیدای ایرانی شود ،از این موضوع خودداری
شد؛ چراکه از زبان برخی از اعضا شنیده بودم که اگر ایران فردی را معرفی کند،
به او رأی داده نمیشود .با این حال توانستیم در آن دوره از ظرفیتهای قانونی
اساسنامه سازمان و روابط دوستانه با برخی از اعضا بیشترین بهره را ببریم.

