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چکيده
بررسی علمی رفتار تولیدكنندگان عمده نفت ،همواره يكی از مسائل پیش روی صاحب نظران اقتصادی بوده
است .ظهور اوپك بهعنوان يك بازيگر عمده در معادالت نفتی سبب شد كه بسیاری از تحقیقات و مطالعات
درباره عرضه نفت در دهه های اخیر ،بر روی رفتار اوپك و كشورهای عضو آن صورت پذيرد .ايران به عنوان
دومین تولیدكننده نفت اوپك جايگاه ويژه ای در شكل گیری سیاست های اين سازمان داشته است .از اين رو،
در اين مقاله ،رفتار ايران در سازمان اوپك با استفاده از داده های ماهانه  1:3311-2115112بررسی شده است.
بدين منظور ،برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گريفین گسترش يافته ،سپس با استفاده از روش ماركف
سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت .نتايج حاصل از روش
احتمال انتقال ثابت ،نشان داد كه رفتار ايران غیرخطی و رژيم تبانی ،عمده ترين حالت رفتاری ايران بوده ،به
طوری كه احتمال باقی ماندن در رژيم رقابتی  1/115درصد ،و به عبارتی ديگر در دوره مورد بررسی ،غالبا
رفتار ايران در سازمان همسو و هماهنگ با ساير اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد كارتل گونه بوده است.
در حالی كه نتايج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر
اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ايران را مشخص كند.
واژگان کليدي :ايران ،اوپك ،تبانی ،رقابتی ،ماركف سوئیچینگ
طبقه بندي C22, C32, Q31, O53 :JEL
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 .6مقدمه
نفت"(اوپك)،1

واكنشی از سوی كشورهای در حال توسعه
پیدايش "سازمان كشورهای صادركننده
در برابر سیاستهای "شركتهای چندملیتی"(هفت خواهران نفتی) بود؛ به اين صورت كه در سال
 1:93میالدی میان ايران و ونزوئال كه دو كشور عمده تولید كننده نفت بودند ،پیمانی در
زمینه هماهنگی سیاستهای نفتی منعقد گرديد .اين مقطع زمانی بود كه ايران نیز درگیر مذاكره با
"شركت نفتی ايران -انگلستان" و قرارداد نفتیاش بود .دولت ونزوئال كه با افزايش مالیات بر
فعالیتهای شركتهای نفتی ،مبارزه گسترده ای را با كارتلهای نفتی آغاز نموده بود ،در سپتامبر
1:93میالدی ،نمايندگانی را به سوی ايران ،عراق ،عربستان و كويت روانه نمود تا زمینه همكاری
متقابل و اقدام مشترك را ايجاد نمايد.
در واقع ،تالش دولت ونزوئال جهت برانگیختن كشورهای نفتی خاورمیانه در مقابل اقدامات
شركتهای نفتی بود؛ سپس در سال 1:5:میالدی زمانی كه شركتهای نفتی بهای نفت را به صورت
يك جانبه كاهش دادند ،ضرورت همكاری مشترك میان كشورهای نفتی آشكارتر شد .در همین سال،
"كنگره نفتی اعراب" تشكیل گرديد ،كه در اين كنگره نمايندگان كشور عربستان و ونزوئال" ،عبداهلل
طريقی "2و "برزآلفونسو ،"3نقش مؤثری در پیدايش انديشه اولیه اين سازمان داشتند .در اوت
1:91میالدی ،كشور عراق در پی كاهش مجدد بهای نفت توسط شركتهای نفتی ،كشورهای
تولیدكننده نفت شامل ايران ،عربستان ،كويت و ونزوئال را برای شركت در يك اجالس دعوت نمود.
"كنفرانس بغداد" كه از  11الی  19سپتامبر تشكیل شد ،در نهايت منجر به پیدايش يك سازمان
دائمی نفتی به نام "اوپك" شد.
اين سازمان هنگام تأسیس  93درصد ذخائر نفت 33 ،درصد از كل تولید جهانی نفت و  :1درصد
بازار جهانی نفت را در اختیار داشت (روحانی .)113-119 11359 ،در واقع اقدام كارتلهای نفتی در
كاهش قیمت نفت ،حركتهای ملی شدن صنعت نفت در كشورهای نفتی ،بحران كانال سوئز ،آگاهی
كشورهای نفتی به وضعیت نفت و نقش آن در اقتصاد اين كشورها ،همكاری متقابل میان كشورهای
نفت خیز در ايجاد قراردادهای نفتی ،سیاستهای تحمیلی نفتی امريكا و شوروی بر كشورهای
نفت خیز خاورمیانه و ونزوئال ،كه مجموعه اين عوامل در كنار هم نقش مؤثری در پیدايش سازمان
اوپك داشت (استقامت 1333 ،و فرشادگهر.)1339 ،

1. Organization of the Petroleum Exporting Countries
2. Abdullah ibn Hamoud Tariki
3. Juan Pablo Pérez Alfonso
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سازمان اوپك بین سال های  1:91تا  1:35گسترش يافت .قطر ( ،)1:911اندونزی (،)1:92
لیبی ( ،)1:92امارات متحده عربی ( ،)1:93الجزاير ( ،)1:9:نیجريه ( ،)1:31اكوادور ( )1:33و
گابن ( )1:35به جمع كشورهای اولیه اوپك پیوستند .در سال  2113كشور آنگوال عضو اين سازمان
شد .با وجود اين ،گابن در سال  1::5از سازمان خارج شد ،اما در جوالی  2119مجددا عضو سازمان
اوپك گرديد .اكوادور از دسامبر  1::2تا اكتبر  2113عضويت خود را به تعلیق درآورد .عضويت
اندونزی نیز از ژانويه  211:به حالت تعلیق درآمده ،اما در ژانويه  2119مجددا به سازمان اوپك
پیوست .بدين ترتیب اكنون اوپك دارای  19عضو است2.
به علت تأثیرات فوق العاده ای كه نفت در جهان امروز دارد ،بررسی علمی رفتار تولیدكنندگان
عمده آن ،همواره يكی از مسائل پیش روی صاحب نظران اقتصادی بوده است .ظهور اوپك بهعنوان
يك بازيگر عمده در معادالت نفتی سبب شد كه بیشتر تحقیقات و مطالعات بر روی رفتار اوپك و
كشورهای عضو آن صورت پذيرد .از ابتدای تأسیس اوپك ،بويژه بعد از شوك نفتی  1:33كه با چهار
برابر شدن قیمت نفت خام همراه بود ،اين سؤال همواره برای كارشناسان مسائل نفتی مطرح بوده
است كه آيا اوپك ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحرانهای حاصل از تغییرات عرضه و
قیمت را بهصورت مناسبی مديريت كند؟ در حقیقت با وجود تالش های بسیار زياد انجام شده توسط
پژوهشگران و صاحب نظران ،همچنان در مورد رفتار اعضا و اثر اوپك ،يك نتیجهگیری جامع و كلی
وجود ندارد.
از سويی ،میتوان گفت كه تعداد كمی از فرضیات مطرح شده در مورد اوپك تاكنون رد شده اند
و همچنین تعداد اندكی از فرضیات رفتاری اوپك توانسته اند حقیقت اوپك و اثر آن را توضیح دهند.
الگوهای رفتاری اوپك كه تاكنون به دست آمده اند ،باچند فرضیه (نه فقط يك فرضیه) تطابق دارند.
با توجه به نوسانات بازار نفت و عدم هماهنگی بین اعضای اوپك و همچنین تأثیر تولیدكنندگان خارج
از اوپك بر بازار نفت ،لزوم بازنگری و بررسی مجدد اين مدلها احساس می شود.
از طرف ديگر ،عالوه بر قیمت و زمان ،فاكتورهای ديگری هم بر عرضه كشورهای عضو اوپك تأثیر
دارد .تحوالت اخیر بازار جهانی نف ت خام از جمله كاهش مازاد ظرفیت تولید اوپك ،افزايش سريع
عرضه كشورهای غیراوپك و كاهش قیمت نفت سبب شده است تا بر ضرورت و اهمیت بررسی رفتار
اوپك بیافزايد .حال با توجه به مطالب فوق دو سؤال كلیدی برای بررسی رفتار ايران به عنوان يكی از
كشورهای مؤثر در سازمان اوپك ،قابل طرح و بررسی در اين مقاله است1

 .1سال پیوستن به اوپك
2. http://www.opec.org
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 -1چند رژيم تولید مختلف ايران در سازمان اوپك طی دوره 1:33-2115وجود دارد؟ و اينكه
آيا دو رژيم تبانی و رقابتی ،رفتار ايران را در اين دوره در سازمان اوپك توضیح می دهد؟
 -2اثرات عواملی مانند تغییر قیمت در دوره گذشته ،نرخ ارز و تقاضای جهانی ،بر احتمال انتقال
رژيم رفتاری ايران چگونه است؟
در بخش دوم مقاله ،به مبانی نظری مدل های رفتاری اوپك پرداخته می شود ،سپس در بخش
بعدی ،مطالعات تجربی مرور می گردد؛ و جايگاه ايران در سازمان اوپك و ارائه مدل و برازش آن ،در
بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
 .2مروري بر ادبيات مدل هاي رفتاري اوپک
مطالعات انجامشده برای تبیین رفتار اقتصادی اوپك عمدتا پس از اولین تكانه نفتی در سال1:33
آغاز شد .افزايش چشمگیر قیمت نفت خام كه در فاصله كوتاه  1:33-39به مرز چهار برابر شدن
رسید (شكاری )1333 ،و موجب شد كه اقتصاددانان در پی ساختن الگوهايی برای توضیح اين پديده
برآيند و سیاستگذاران نیز كوشش اقتصاددانان را بهشدت حمايت كردند ،زيرا آگاهی از سازوكار چنین
افزايش بیسابقه در قیمت نفت خام میتوانست برای سیاستگذاران درصحنههای سیاست خارجی و
روابط بینالملل بسیار ارزشمند باشد .تكیهبر مدلهای متداول در اقتصاد خرد ايجاب میكرد كه
اقتصاددانان در دهه  1:31بحث خود را در الگوسازی رفتار اقتصادی اوپك از اينجا آغاز كنند كه اين
سازمان يك كارتل است و ازاينرو ،اكثر مطالعات بر محور كارتل بودن اوپك شكل گرفت .طبعا دسته
ديگری از اين مطالعات در راستای نقد اين رويكرد برآمدند و رفتار اوپك را در چارچوب مدلهای
غیركارتلی توضیح دادند؛ هرچند كه اين دسته از مطالعات نیز به علت عدم توجه به مسائل مديريت
مخازن ،كاستیهای جدی دارد و لذا نمیتواند رفتار اوپك را به نحو رضايت بخشی توضیح دهد (تكلیف،
.)133:
در اكتبر  1:33میالدی در پی جنگ اعراب (مصر و سوريه) و اسرائیل ،اولین جهش بزرگ در
قیمت نفت خام با تصمیم اعراب مبنی بر كاهش شديد صادرات به حامیان اسرائیل (آمريكا و بسیاری
از كشورهای غربی) ،رخ داد .اين واقعه باعث شد تا طرفداران نظريه كارتل ،دلیل محكمی در توجیه
رفتار تبانی كشورهای عضو اوپك ارائه دهند .در رويكرد نظريه كارتل ،رفتار اوپك در چارچوب سازمانی
قیمتگذار توضیح داده میشود كه بازار نفت خام بهصورت بازاری انحصاری يا انحصار چندجانبه
مفروض است .نكته جالبتوجه در اينجاست كه همزمان با فرض كارتل بودن اوپك بهعنوان سازمان
قیمتگذار ،فرض میشود كه كشورهای غیر عضو اوپك در بازارهای رقابتی قرار دارند و قیمت پذيرند
(جمشیدی رودباری.)1333 ،
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در مطالعات انجامشده در خصوص كارتل انحصاری ،شاهد اتحاد كامل میان اعضا و نبود رقابت
میان آنها هستیم.
1
در نظريه كارتل انحصاری  ،يكی از فروض اصلی ،اتحاد میان اعضای اوپك است ،در حالی كه بر
اساس شواهد تاريخی ،در عمل در بسیاری مواقع ،چنین اتحاد و تبانی مشاهده نمی شود .بايد به اين
نكته توجه داشت كه كشورهای پرجمعیت اوپك با ذخاير پايین نفتی ،تمايل به افزايش قیمت نفت و
بهتبع آن افزايش درآمد را داشتند ،حالآنكه كشورهای كمجمعیتی مانند عربستان و امارات علیرغم
سطح باالی ذخاير ،خواهان قیمتهای كمتر برای نفت بودند تا مانع ورود بخش غیر اوپك به بازار
شوند.
ازاينرو ،نظريههای كارتل دوگروهه 2در مطالعات هنیلیزا و پیندايك ( Hnyilicza and
 )Pindyck, 1976و ال يوسف ( )Al-yousef, 1998مطرح شد كه بر مبنای اين نظريه ،اوپك
متشكل از دو گروه پسانداز كنندگان 3و خرج كنندگان 9میباشد .قیمت بهینه بهدستآمده برای
خام اوپك در اين روش با روش كارتل انحصاری ،تفاوت چشمگیری دارد .بهبیانديگر ،قیمت بهینه
بستگی به قدرت چانهزنی دو گروه دارد.
گروسكی ،اولف و اولف ( )Geroski, Ulph and Ulph, 1987مدلی مطرح نمودند كه در آن،
كشورهای عضو اوپك به چهار گروه عربستان سعودی ،تولیدكنندگانی با ظرفیت جذب درآمدی باال،
تولیدكنندگانی با ظرفیت جذب درآمدی پايین و تولیدكنندگان حاشیهای تقسیم میشوند.
برخی از مطالعات در زمینه رفتار اوپك در قالب تئوری بازیها انجام گرفته اند .در يك تقسیمبندی
كلی ،اين مطالعات به دو گروه مطالعاتی كه به بررسی رفتار درونسازمانی اوپك و رفتار اوپك و
تولیدكنندگان غیر اوپك قابل تفكیك می باشند .مطالعاتی كه به بررسی رفتار درونسازمانی اوپك
پرداختند ،از بازی های متعددی در بررسی های خود استفاده نموده اند كه از مهم ترين آنها می توان
به بازی تكرارشونده متناهی ،بازی پويا ،5بازی تكرارشونده با اطالعات ناقص9و بازی تكاملی3اشاره
نمود.

1. Monolithic Cartel
2. Two-block Cartel
 1Savers .3كشورهايی مانند عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،عراق ،كويت ،قطر و لیبی.
 1Spenders .9كشورهايی مانند ايران ،الجزاير ،اندونزی ،نیجريه و ونزوئال.
5. Dynamic Game
6. Repeated Game With Incomplete Information
7. Evolutionary Game
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مدل اوپك بهعنوان تولیدكننده مسلط و عربستان بهعنوان تنظیمكننده1نیز در گروه مطالعات
مربوط به كارتل بودن اوپك قرار میگیرد .حضور عربستان در بین اعضای اوپك بهعنوان دارنده
باالترين ذخاير نفتی با حداقل هزينه تولید ،میتواند دلیلی برای صحت فرضیه كارتل رهبری قیمت
در توجیه رفتار اقتصادی اوپك به شمار آيد .باوجوداين ،نبايد فراموش كرد كه نقش مديريت عربستان
در تنظیم قیمت ،صرفا برای سالهای  1:32-35مالحظه شده است كه آنهم در راستای تثبیت بازار
جهانی نفت بوده و اين كشور حداكثر سازی سود را هیچگاه مدنظر قرار نداده است.
از سوی ديگر ،اين فرضیه نیز به قوت خود باقی است كه هدف عربستان در رهبری قیمت را
میتوان در راستای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی اين كشور تفسیر كرد كه در برخی موارد میتواند
همسو با منافع اوپك نباشد .بديهی است چنین مصاديقی ،فرضیه كارتل رهبری قیمت را خدشهدار
میكند .علیرغم نقدهای فوق ،میتوان گفت كه الگوی كارتل رهبری قیمت ،نزديكترين الگويی است
كه میتوان در توضیح رفتار اوپك به كاربرد و ازاينرو ،مطالعات اكثر اقتصاددانان در محوريت همین
الگو متمركز شده است.
علیرغم مباحث پیشین ،رفتار اوپك را در قالب كارتل تقسیمكننده سود نیز نمیتوان توضیح داد،
زيرا تولید بهصورت مشترك شرط اساسی چنین كارتلی است و حالآنكه میدانیم هیچیك از اعضای
اوپك ،تولید در مخازن مستقل را مشتركا انجام نمیدهند .ازآنجاكه عملكرد اوپك نشان میدهد ،اين
سازمان هیچگاه بازار جهانی نفت خام را بین اعضای خود تقسیم نكرده است ،لذا فرضیه كارتل
تقسیمكننده بازار نیز در مورد رفتار اوپك قابلقبول نیست.
ذكر اين نكته ضروری است كه در مقابل الگوهايی كه تأكید بر كارتل بودن اوپك دارد ،الگوهای
ديگری نیز به اين شرح مطرحشده است 1الگوی رقابتی ،الگوی محدوديت مالی يا درآمد هدف ،مدل
بهرهبرداری از ظرفیت هدف و مدل حق مالكیت .در اين مدلها فرض بر اين است كه اوپك يك كارتل
نیست و عوامل ديگری در تعیین قیمت نفت خام و عملكرد اين سازمان مؤثر است .در واقع،
ناكامی های مدل های كارتل در توضیح نوسانات قیمت در دهه  1:31و پیش بینی مسیر قیمت نفت،
سبب شد تا نظريات غیركارتلی بودن رفتار اوپك در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد.
مكاوی ( )MacAvoy, 1982الگوی رقابتی 2را برای اوپك مطرح كرد .وی تالش كرد تا تعیین
قیمت نفت خام را بر مبنای بنیادهای بازار توصیف كند .وی معتقد است كه قیمت برای اوپك معین
بوده و هر يك از اعضا با اين فرض كه تغییر تولید آنها بر تولید و قیمت ديگر اعضا اثری ندارد ،فعالیت
می كنند .همچنین عربستان تا زمانی كه در تولید خود تغییر قابل توجهی ايجاد نكند ،نمی تواند بر
1. The Dominant Producer Model with Saudi Arabia as Swing Producer
2. Competitive
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قیمت تأثیر بگذارد .وی تأكید می كند كه به دلیل قطع عرضه در سال  1:33و رشد سريع تقاضای
نفت خام ،قیمت نفت خام در موقعیت بازار آزاد به چهار برابر قیمت جاری رسیده است .تقاضا و
شرايط ذخاير از نظر مكاوی دو عامل بسیار مهم هستند كه قیمت نفت خام را تحت تأثیر قرار
می دهند و بنابراين تحت فروض رقابتی بازار ،اوپك توانايی اعمال قدرت برای ايجاد انحصار در بازار
نفت خام را ندارد.
1
الگوی محدوديت مالی يا هدف -درآمد  ،الگوی حداكثر كردن ثروت نیست .اين الگو بر اساس
مطالعه كرمر و صالحی اصفهانی ( )Cremer and Salehi-Isfahani, 1980مطرح شد .بر اساس اين
الگو تصمیم كشورهای تولیدكننده نفت خام بر اساس بودجه ملی آنها صورت میپذيرد .بر اساس
الگوی هدف -درآمد ،نیازهای سرمايهگذاری نیز خود تابعی از ظرفیت جذب درآمد میباشد.
در مدل بهرهبرداری از ظرفیت هدف ،2میزان تولید بر اساس نسبت تولید به ظرفیت تولید و
نزديكی اين نسبت با سطح هدف كه برای اوپك  31درصد است ،تعیین می شود .بنابراين ،اگر ظرفیت
بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت هدف شود ،تقاضای زياد ،اوپك را تحريك میكند كه قیمت را افزايش
دهد .افزايش قیمت باعث میشود كه تقاضا كاهش پیدا كند و ظرفیت بهرهبرداری به ظرفیت هدف
نزديك شود .بهعكس ،اگر ظرفیت بهرهبرداری كمتر از ظرفیت هدف شود ،اوپك قیمت را كاهش
میدهد تا با تحريك تقاضا ظرفیت بهرهبرداری را به ظرفیت هدف نزديك كند.
سورانويك ( )Suranovic, 1993در مطالعه ای بازار جهانی نفت را تا سال  2111پیش بینی
كرد .نتايج مطالعه وی نشان داد كه قاعده سودمندی ظرفیت هدف به بهینه نزديك تر است ،وقتی
كه وقفه ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد يا اوپك براساس محدوديت حداقل درآمد ،هدفش را بهینه
می كند .در حقیقت اين مطالعه تنها مطالعه ای می باشد كه به آزمون مدل ظرفیت هدف برای اوپك
پرداخته است.
الگوی ديگری كه برای توضیح افزايش قیمت نفت طی دهه  1:31معرفی شد ،الگوی «حق
مالكیت »3نامیده میشود .نظريه های ارائه شده توسط جهانی ( )Johany, 1978و مید ( Mead,
) 1979نشان می دهند كه تغییر الگوی مالكیت كه در اوايل دهه  1:31رخ داد ،به بهترين وجه
چهار برابر شدن قیمتها را طی سال های  1:33-39توضیح میدهد .تا اين سالها ،بر اساس
امتیازاتی كه كشورهای صاحب منابع نفتی به شركتهای نفتی داده بودند ،اين شركتها ،میتوانستند
بهطور يكجانبه تصمیمهايی در زمینه تولید نفت خام اتخاذ كنند .شركتها به دلیل نرخ تنزيل بااليی
1. Fiscal Constraint or Target Investment
2. Target Capacity Utilization
3. Property Right
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كه داشتند ،بهسرعت نفت را استخراج كرده و ذخاير را تهی میساختند .بر اساس نظريه حق مالكیت،
انتقال مالكیت از شركتهای نفتی به صاحبان نفت خام ،باعث شد كه نرخ تنزيل برای تصمیمگیرنده
استخراج ،كاهش يابد؛ زيرا برخالف شركتهای نفتی ،كشورهای صاحب منابع ،عجلهای در تهی كردن
منابع نداشتند .انتقال مالكیت و پايین آمدن نرخ تنزيل ،باعث كاهش شديد تولید و عرضه نفت در
بازارها میشود و لذا قیمتهای نفت سريعا افزايش میيابد .بنابراين ،كاهش شديد تولید ناشی از
انتقال نرخ تنزيل باال به نرخ تنزيل پايین ،موجب انتقال به الگوی قیمتی باالتر میشود.
 .9مروري بر مطالعات تجربی
میكسون ( )Mixon, 1982درمقاله خود به بررسی و تغییرات وضعیت اوپك و عربستان در بازار
جهانی نفت خام میپردازد و تابع مانده تقاضا را برای اوپك و به طور مشابه برای عربستان تعريف
میكند و نتیجه میگیرد كه قدرت كارتل اوپك در سال  1:33نسبت به  1:33كاهش داشته ،ولی
قدرت بازاری عربستان طی همین سالها افزايش يافته است.
گريفین ( )Griffin, 1985نشان می دهد كه قدرت توضیح دهندگی مدل كارتل برای اعضای
اوپك ،از مدل رقابتی بیشتر است ،در حالی كه برای كشورهای غیر اوپك ،مدل رقابتی توضیح دهی
بیشتری دارد.
الدرر ( )Loderer, 1985در مقاله ای به آزمون اين مساله میپردازد كه آيا قیمتهای باالی نفت
در دهههای  1:31و  1:31میالدی میتواند ناشی از تبانی تولیدكنندگان آن باشد؟ وی با استفاده
از جلسات و كنفرانسهايی كه اوپك برگزار و در آنها تصمیمگیری كرده ،آزمونهای خود را انجام داده
است .نتايج نشان میدهد كه اعالم عمومی تصمیمات اوپك طی دوره  1:39تا  ،1:31بر روی
قیمتهای نفت بیتأثیر بوده است؛ كه نشان میدهد اوپك در آن دوران همانند يك كارتل سازگار و
كارا عمل نكرده است .همچنین نتايج برای دوره  1:31تا  1:33نشان میدهد كه فرضیه صفر (عدم
اثرگذاری اوپك بروی قیمتها) به نفع فرض مقابل (اثرگذاری اوپك بر روی قیمتها ،كارتل بودن
اوپك) ،رد میشود؛ يعنی اوپك بر روی سطح قیمتها تأثیرگذار بوده است.
اسپیلیمبرگو ( )Spilimbergo, 2001در قالب رويكردی بر پايۀ مفاهیم پويا ،به آزمون فرض
وجود رفتار تبانی در میان اعضای اوپك بین سال های  1:33تا  1::1می پردازد .نتايج مطالعه وی
نشان می دهد كه بجز عربستان ،فرضیۀ كارتل سهمیه بندی بازار برای ساير اعضا با اطمینان بااليی
رد می شود .همچنین اين آزمون شواهد ضعیفی در خصوص عدم وجود رفتار تبانی در میان اعضا
ارائه می كند ،زيرا فرضیۀ مقابل (توافق بر سر سهم بازاری) ،تنها يكی از توافقات ممكن برای كارتل
است.
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رامچرن ( )Ramcharran, 2002در مقاله خود مدل رقابتی گريفین را دوباره با داده های جديدتر
(از سال  1:33تا  ،)1::3بررسی می كند ،كه هم دورۀ نفت گران دهۀ  1:31و هم دوره نفت ارزان
( )1:31-:1را شامل می شود .نتايج مطالعات وی نشان می دهد كه فرضیه های رقابتی برای اوپك
بهشدت رد می شوند .همچنین برای بیشتر اعضای غیراوپك ،برآوردها ،فرضیۀ رفتار رقابتی را تأيید
می كنند.
دابیگو ( )Dibooglu, 2007درصدد بررسی رفتار تقلبی در بین اعضای اوپك است .وی نشان
میدهد اگر قیمت نفت ثابت نباشد ،تخلف از سهمیه وجود دارد.
مطالعه هیندمن ( )Hyndman, 2008به نحوۀ تقسیم سهم تولید بین دو عضو از طريق چانهزنی
در موقعیت اطالعات نامتقارن میپردازد .طبق نتیجه اين تحقیق ،اگر دو كشور تفاوتهای زيادی با
هم داشته باشند ،توافق بین آنها به وضعیت تقاضا بستگی دارد .درصورتی كه تقاضا بسیار باشد،
احتمال توافق ،بیشتر از حالت تقاضای اندك است .اين مطالعه به اتفاقات بعد از توافق نپرداخته است.
مطالعه كافمن و همكاران ( )Kaufman etal., 2008نشان میدهد هدف اوپك تأثیرگذاری در
قیمت از طريق تولید است .پس معیار سهمیهبندی ،قیمت است .طبق يافتههای اين تحقیق ،تأثیر
قیمت واقعی در تولید مثبت است و اعضای اوپك ،غیر از عربستان ،تولید اشتراكی دارند.
مطالعه فرانز ( )Franz, 2009بر آن است كه تعامل اعضای اوپك باهم متأثر از منافع سیاسی و
اقتصادی است .وی نشان میدهد موقعی كه قیمت نفت باال است ،برای دستیابی به منافع سیاسی در
مقابل غرب ،از طريق تعامل اعضا ،میتوان از ابزار نفت بهره گرفت.
آلموگیرا و همكاران ( )Almoguera etal., 2011به آزمون كارتل بودن اوپك پرداختند .آنها با
گسترش چارچوب مدل گرين و پورتر ( )Green and Porter, 1984و پورتر ( )Porter, 1983با
استفاده از داده های  1:39-2119به اين نتیجه رسیدند كه رقابت كورنو بهترين توصیف برای رفتار
اوپك و حاشیه رقابتی برای كشورهای غیراوپك است.
فاتو و ماهديوا ( )Fattouh and Mahadeva, 2013به بررسی تكامل مدل های اوپك در رابطه
آن با عناصر كلیدی بازار نفت پرداختند .نتیجهگیری آنها نشان داد كه قدرت قیمتگذاری اوپك در
طی زمان تغییر می كند .همچنین باتوجه به اينكه اوپك رفتار مختلفی متناسب با شرايط بازار دارد،
لذا يك مدل واحد را نمی توان برای رفتار اوپك مناسب دانست .آنها علت وجود طیف وسیعی از
مدلها را ناشی از اين موضوع می دانستند.
هاپمن ( )Huppmann, 2013تغییرات درونزا در قدرت بازرسی اوپك را بر اساس انحصار
چندجانبه استاكلبرگ بهصورت دو مرحله ای در بازار نفت بررسی نمودند .رفتاری غیرهمكارانه بین
بنگاه های مسلط و حاشیه ای طی دوره  2113-2111مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیرد.
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گولومبك و همكاران ( )Golombek etal., 2014به بررسی قدرت بازار اوپك با استفاده از بنگاه
مسلط برای بازار نفت طی دوره  1:39-211:پرداختند .نتايج مطالعه آنها نشان داد كه طی دوره
مورد بررسی ،اوپك از قدرت بازاری برخوردار بوده است.
چانگ و همكاران ( )Chang, 2014با استفاده از تئوری بازی ها به بررسی عرضه نفت بین دو
گروه كشورهای اوپك و غیراوپك پرداختند .بر اساس نتايج مطالعه آنها ،محدود كردن عرضه نفت و
حفظ قیمت ،بهترين استراتژی برای كشورهای اوپك در سناريوی قیمت پايین است .و در مقابل در
حالت افزايش قیمت ،بهترين استراتژی ،افزايش عرضه نفت است؛ اما برای كشورهای غیر اوپك مهم
نیست قیمت در چه وضعیتی باشد ،استراتژی غالب آنها افزايش عرضه نفت است .در سناريوی قیمت
باال ،اوپك تمايل دارد سهم كشورهای غیراوپك را در بازار عرضه نفت به نفع خود كاهش دهد.
هوچمن و زيبلبرمن ( )Hochman and Zilberman, 2015در مقاله ای با عنوان اقتصاد سیاسی
اوپك به ارائه يك مدل مفهومی جهت رفتار قیمتگذاری اوپك پرداختند .آنها با به كارگیری شكاف
بین قیمت سوخت داخلی در كشورهای اوپك و ساير نقاط جهان به بررسی موضوع پرداختند .در اين
راستا ،آنها از دو ابزار سهمیه تولید و يارانههای مصرف سوخت داخلی استفاده كردند .مدل كارتلی
نشان داد ،با معرفی جايگزين های تولید نفت ،صادرات كشورهای اوپك ،كاهش و مصرف سوخت
داخلی در اين كشورها ،افزايش يافته است.
ابريشمی و گلستانی ( )1333رفتار دو سازمان اوپك و  OECDرا بهعنوان بازيگران اصلی و
تأثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب يك بازی تكرارشونده متناهی انحصار دو جانبه با استناد به
راهحل نقطه شلینگ ،مورد بررسی قرار دادند .نتايج مطالعه آنها نشان داد كه در اين بازی ،در نتیجه
به كارگیری استراتژیهای سازگار و بلندمدت از جانب هر دو بازيگر ،اوپك بهعنوان يك چانه زن
ضعیف حضور يافته و در مقايسه با دولتهای عضو  OECDسهم كمتری از منافع را به خود اختصاص
داده است .آزمون نظريه ارائه شده در اين مقاله ،عمدتا از طريق تحلیل سریهای زمانی و بررسی
روابط بلندمدت بین متغیرها صورت گرفته و نتايج به دست آمده تا حد زيادی تئوری را تأيید نمود.
شكاری ( )1333به بررسی تأثیر ظرفیتهای مازاد تولید نفت بر روی رفتار تولیدات اوپك پرداخته
است .اوپك با در اختیار داشتن ظرفیتهای مازاد تولید قادر است در شرايط خروج ناگهانی عرضه از
بازار ،با افزايش سطح تولیدات كه از طريق برداشت از ظرفیتهای مازاد تولید امكانپذير است ،عرضه
از دست رفته را جبران كند .كشورهای غیر اوپك ،سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب
نمیكنند و اين تنها سازمان اوپك است كه با تعقیب سیاست نگهداری ظرفیت مازاد تولید در برابر
شوكهای نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار ،با تغییر در تولیدات اعضايی كه از ظرفیت مازاد
برخوردارند ،قادر به جبران شكاف عرضه و تقاضای نفت در بازار میشود .نتايج مطالعه وی حاكی از
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آن است كه با كاهش ظرفیتهای مازاد تولید ،قدرت اوپك برای تأثیرگذاری بر بازار در برابر شوكهای
ناشی از افزايش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود ،كاهش خواهد يافت كه الزمه جلوگیری از اين
كاهش تأثیرگذاری اوپك ،جذب سرمايه و استفاده از فناوریهای جديد و افزايش سرمايهگذاری اعضای
اوپك برای توسعۀ توان تولیدی خود و همچنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد
تولید است.
عبدلی و ناخدا ( )1333پايداری اوپك را بر اساس نظريه فیرون با رويكرد نظريه بازی های تكراری
مورد بررسی قرار دادند .آنها برای نشان دادن تجربی مطالب ،از شواهد تاريخیِ حدود  51ساله اوپك
بهره گرفتند و در نهايت ،به اين نتیجه رسیدند كه كشورهايی كه آينده را به سختی تنزيل میكنند،
تمايل به دريافت سهمیه نفت بیشتری دارند .آزمون شواهد تجربی با يك مدل ،نتیجه مدل نظری را
تأيید نمود .به عبارت ديگر ،به كشورهای عضوی كه نیاز بیشتری به درآمد نفتی دارند ،اين اجازه داده
میشود كه بیشتر تولید كنند.
امامی میبدی و همكاران ( )133:در مطالعه ای مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع
تجديدناپذير را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تكنولوژی با استفاده از دادههای نفت اوپك
برای دوره  1:31-2119مورد بررسی مجدد قرار دادند .آنها توابع هزينه و تقاضا برای منبع
تجديدناپذير را در يك سیستم معادالت همزمان به روش  3SLSبرآورد نمودند .نتايج برآورد معادالت
با استفاده از اطالعات قیمتی نفت اوپك ( كه نرخ رشد قیمت بازاری نفت در يك دوره زمانی نسبتا
طوالنی صفر بوده است) ،نشان داد با نتايج نظريه پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.
عبدلی و ماجد ( )13:1در مقاله ای به بررسی رفتار اوپك در قالب بازی همكارانه پرداختند .در
مطالعه آنها ،با توجه به وضعیت حاكم بین اعضای اوپك ،از نظريه همكاری برای تحلیل رفتار اعضا و
تكنیك داده های تابلويی استفاده شده است .نتايج مطالعه آنها نشان داد كه مدل با آثار ثابت برای
توضیح الگوی رفتاری كشورهای اوپك مناسب است .طبق اين مدل ،مقدار فروش نفت خام توسط
كشوهای عضو اوپك ،رابطه مثبتی با ذخاير اثبات شده و فروش دوره قبل دارد .همچنین بین مقدار
فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در كشورهای عضو ،رابطه معنیدار منفی وجود دارد.
نتايج حاكی از اين است كه در چانهزنیها و مذاكرهها ،بهسرعت به توافق رسیدن برخی اعضا و
درنهايت ،كوتاه آمدن و باج دادن و پذيرش اين موضوع توسط اعضای ديگر ،موجب تداوم عمر سازمان
كشورهای صادركننده نفت میشود.
تكلیف ( )13:1در مقاله ای ضمن بررسی جايگاه مجمع كشورهای صادركننده گاز طبیعی در
تحوالت بازار گاز ،بر امكان رقابت يا همكاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طريق خط لوله تمركز
شده است .بر اساس نتايج اين مطالعه ،امكان رقابت يا همكاری میان اعضا در چارچوب تجارت گاز بر
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اساس قراردادهای رسمی منعقده ،نه تنها بسیار ضعیف است بلكه تنها در سه مورد و میان  9كشور
از  13عضو اين مجمع امكان پذير است.
جعفرزاده و همكاران ( )13:3به تحلیل همكاری میان ايران و تركمنستان در صادرات گاز به
اروپا از طريق خط لوله نوباكو در چارچوب نظريه بازی همكارانه پرداختند .نتايج مطالعه آنها نشان
داد كه قدرت چانهزنی ايران از تركمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرايط استراتژيك و توان تولید دو
كشور ،امكان همكاری میان اين دو كشور وجود دارد و ايران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانهزنی،
نقش مهم و فعالی را در تشكیل اين همكاری میتواند ايفا كند.
فهیمی دوآب و همكاران ( )13:3به بررسی تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان  OPECو
 OECDبا استفاده از تئوری بازی ها و روش جوهانسون جوسیلیوس پرداختند .نتايج مطالعه آنها
نشان داد كه سازمان  OPECبا میزان عرضه نفت خام و سازمان  OECDبا ذخاير نفتی تحت كنترل
بر قیمت نفت خام مؤثر هستند .حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه  OPECبیشتر از ذخاير
تحت كنترل  OECDاست ،بنابراين سازمان  OPECمی تواند از آن بهعنوان ابزاری جهت افزايش
قدرت چانه زنی استفاده كند .همچنین رشد اقتصاد جهانی ،اثری مستقیم و نرخ دالر حقیقی ،اثری
معكوس بر قیمت نفت خام می گذارد.
در مجموع ،اكثر مطالعات تجربی سازمان اوپك و رفتار اعضای اوپك را با استفاده از مدل گريفین
( )1:35و به صورت يك مدل خطی بررسی نمودند .يكی از نوآوری های مشخص اين مطالعه در
مقايسه با كارهای مشابه كه تحلیل رفتار ايران در سازمان اوپك در دو قالب خطی و غیرخطی است.
همچنین استفاده از مدلهای غیرخطی ماركف سوئیچینگ در زمینه انرژی (در دو حالت احتمال
انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان) ،يكی ديگر از نوآوری های مهم اين مقاله است.
 .4جايگاه ايران در سازمان اوپک
بر اساس جدول ( )1برگرفته از سالنامه آماری سال  2119اوپك ،می توان جايگاه ايران را در سازمان
اوپك مشخص كرد .كشور ايران حدود  11درصد كل جمعیت اوپك و  12درصد كل مساحت اين
سازمان را دارا می باشد .تولید ناخالص داخلی سرانه ايران كمتر از متوسط اوپك و حدود  :/:درصد
كل تولید ناخالص داخلی اين سازمان را به خود اختصاص داده است .بر اساس برآوردهای اوپك،
ذخاير اثبات شده نفت ايران در سال  2115به  15359میلیارد بشكه رسیده است و ايران پس از
ونزوئال و عربستان به عنوان سومین دارنده بزرگ ذخاير نفتی در جهان شناخته شده است .ذخاير
اثبات شده نفت ايران در سال پیش از آن  15355میلیارد بشكه اعالم شده بود كه نشان از رشد 159
درصدی دارد .تعداد دكل های نفتی فعال در ايران طی سال  2115نیز  131دكل اعالم شده كه
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نسبت به سال قبل از آن ،به میزان  5عدد كاهش داشته است .دكل های فعال در سال  2119بالغ بر
 135دكل اعالم شده بود.
بر اساس اين گزارش ،در سال میالدی گذشته  53حلقه چاه نفتی جديد در ايران فعال شده و
تعداد چاه های تولید كننده نفت به  233:حلقه رسیده ،و اوپك میزان تولید نفت ايران در سال
 2115را  35151میلیون بشكه در روز برآورد كرده است .تولید نفت ايران در اين سال با رشد 151
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده ،ايران پس از عربستان و عراق ،سومین تولید كننده
نفت اوپك در اين سال شناخته شده ،و سازمان كشورهای صادركننده نفت میزان ذخاير اثبات شده
نفت ايران در پايان سال  2115را نیز  3355تريلیون مترمكعب برآورد كرده ،كه اين رقم نسبت به
سال قبل از آن افت  155درصدی داشته است .ذخاير اثبات شده گاز ايران در سال  2119بالغ بر
 39512تريلیون مترمكعب اعالم شده بود.
همچنین واردات بنزين ايران در اين سال ،رشد  31درصدی و واردات گاز ،رشد بیش از  2برابری
داشته ،ظرفیت پااليش نفت ايران در سال  2115تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته و به سطح
 15331میلیون بشكه در روز رسیده ،اما تولید فرآورده های نفتی در ايران با رشد  159درصدی مواجه
شده و به  15313میلیون بشكه در روز و مصرف نفت در ايران طی سال  2119بالغ بر  15395میلیون
بشكه در روز بوده كه اين رقم با كاهش  253درصدی به 153:9میلیون بشكه در روز در سال 2115
رسیده است.
ايران در سال  2115بالغ بر  15131میلیون بشكه در روز نفت خام صادر كرده كه نسبت به سال
 1511:( 2119میلیون بشكه در روز)  255درصد كاهش داشته ،صادرات فرآورده های نفتی ايران در
سال  2115رشد  :درصدی داشته و از  99:هزار بشكه در روز در سال  2119به  519هزار بشكه در
روز طی امسال رسیده ،واردات فرآورده های نفتی از جمله بنزين به كشور نیز رشد قابل توجه 31
درصدی داشته و به  5255هزار بشكه در روز رسیده و در سال  ،2119معادل  3:5:هزار بشكه در روز
فرآورده نفتی واردات داشته است.
بر اساس اين گزارش ،در حالی كه صادرات گاز ايران در سال  2115رشد تنها  252درصدی
داشته ،واردات گاز ايران در سال بیش از  2برابر شده ،صادرات گاز ايران در سال  2119بالغ بر 3539
میلیارد مترمكعب در سال بوده كه در سال  2115به  3559میلیارد مترمكعب رسیده ،واردات گاز
ايران نیز كه در سال  2119بالغ بر  95922میلیارد مترمكعب بوده در سال  2115با رشد  113درصدی
به  :5115میلیارد مترمكعب رسیده است.
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جدول  .6جايگاه ايران در سازمان اوپک
موضوع
جمعیت (میلیون نفر)
مساحت (هزار متر مربع)
تولید ناخالص داخلی سرانه (دالر)
تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (میلیون دالر)
ارزش صادرات (میلیون دالر)
ارزش واردات (میلیون دالر)
تراز حساب جاری
(میلیون دالر)

ايران

اوپك

   
 
 
 
 
   
   
   

سهم ايران از اوپك
(درصد)

 
 
از متوسط اوپك

 
 
 

   
   
   

 
 

تولید نفت خام
(هزار بشكه در روز)

 

 

 

صادرات نفت خام
(هزار بشكه در روز)

 

 

 

ذخاير نفت خام اثبات شده (میلیون بشكه)
ذخاير گاز طییعی
(میلیارد متر مكعب)

-

منبع 1بولتن آماری ساالنه اوپك 2119 ،و محاسبات تحقیق

نمودار ( )1روند تولید و صادرات نفت خام ايران را طی سال های  1:33تا  2115نشان می دهد.
ايران طی بیش از پنج دهه كه از عمر تشكیل اين سازمان میگذرد ،به طور معمول در بیشتر سال ها
مقام دوم اوپك را از لحاظ تولید و صادرات داشته و براساس اهداف سند چشمانداز 21ساله نیز حفظ
مقام دومی در اوپك از اولويتهای اين بخش است .تشديد تحريمها در كنار مديريت غیراصولی و
غیرحرفهای دولتهای نهم و دهم در اين بخش ،سبب شد تولید نفت ايران كه در سالهای دولت
هشتم به بیش از چهار میلیون بشكه رسیده بود ،به سه میلیون بشكه برسد .بخشی از اين كاهش به
دلیل تشديد تحريمها و بخشی به علت افت طبیعی تولید مخازن كشور اتفاق افتاد.
پس از حصول توافق هستهای و اجرايیشدن «برجام» ،تولید نفت ايران بهسرعت افزايش يافت.
تولید نفت ايران در سال  2115معادل  :/3درصد از كل تولید سازمان كشورهای صادركننده نفت
(اوپك) را شامل میشود .صادرات نفت خام ايران همسو با میزان تولید نفت بوده ،به طوری كه در
سال های انقالب و جنگ با نوسان همراه بوده و در برخی سال ها هم روند افزايشی داشته است .اثر
تحريم ها در سال های  2112به بعد باعث كاهش صادرات و تولید نفت خام گرديد.
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نمودار  .6روند توليد و صادرات نفت خام ايران طی دوره 6379-2161
توليد نفت خام (هزار بشکه در روز)
صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
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نمودار ( )2روند ذخاير نفت خام ايران را طی سال های  1:33تا  2115نشان می دهد .ذخاير
نفت ايران اگر چه از سال  1:39تا  1:33با روند كاهشی مواجه بوده ،اما از سال  1:39تا 2115
روند صعودی داشته ،به طوری كه بر اساس برآوردهای اوپك ذخاير اثبات شده نفت ايران در سال
 2115به  15359میلیارد بشكه رسیده و ايران پس از ونزوئال و عربستان بهعنوان سومین دارنده بزرگ
ذخاير نفتی در جهان شناخته شده است.
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نمودار  .2روند ذخاير نفت خام ايران طی دوره 6379-2161
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مأخذhttps://www.eia.gov :

 .1مدل اقتصادسنجی و روش شناسی مارکف سوئيچينگ
آمارهای مورد نیاز برای بررسی رفتار ايران در سازمان اوپك ،از داده های بانك جهانی ،آژانس
بین المللی انرژی ،اداره اطالعات انرژی آمريكا و آمارهای منتشر شده اوپك طی دوره  1:33تا 2115
(داده های ماهانه) مورد استفاده قرار می گیرد .مدل پايه بر اساس مطالعه گريفین ( )1:35بهصورت
زير میباشد1
OO
Ln Q it = Ln αi + γi Ln Pt + βi LnQit + εit
()1
i = 1,2, … , n , t = 1, … , T
اين مدل بر اساس سهم بازار نفت تنظیم شده است Q i .تولید نفت كشور ايران Pt ،قیمت نفت،

 QOOتولید ساير كشورهای عضو اوپك (بجز ايران) .براساس تخمین اين مدل سه نوع سهمیه بندی
i
>
ثابت بازار ) ،(γi = 0, βi = 1سهمیه بندی نسبی بازار ) (γi <0, βi = 1و سهمیه بندی جزئی
بازار ) (γi ><0, βi > 0قابل تفكیك است ) )Griffin, 1985: 955در سهمیه بندی ثابت بازار ،سهم
تولید هر عضو اوپك هیچ ارتباطی با قیمت نداشته و فقط تابعی مستقیم با ضريب ثابت از مجموع
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تولید ديگر اعضای اوپك خواهد بود .در سهمیه بندی نسبی بازار ،سهم هر عضو عالوه بر ارتباط
مستقیم با مجموع تولید ديگر اعضاء با ضريب مثبت با قیمت نفت نیز ارتباط دارد .در اين حالت
اصطالحا ،سیستم سهمیه بندی نسبی بازار حاكم است كه در آن ،سهم هر عضو در طول زمان متناسب
با قیمت تغییر می كند .در نهايت ،در صورتی كه سهم تولید هر عضو ضمن تأثیرپذيری از قیمت نفت،
نسبتی متغیر با مجموع تولید اعضا داشته باشد ،اصطالحا سهمیه بندی جزئی بر بازار حاكم است.
لذا در مدل گريفین ،تولید هر كشور اوپك تابعی از قیمت نفت و تولید ساير كشورهای اوپك
)  ،(Q−itو به عبارتی )  Q it = F(Pt , Q −itاست .با در نظر گرفتن مطالعات تجربی ،تابع عرضه
گريفین را با افزودن متغیرهای مهم ديگر ،می توان به صورت زير گسترش داد1
) Q it = F(Pt , Q −it , R it , Iit , Dmt
()2
رابطه ( )2را برای كشور ايران به صورت رابطه ( )3بازنويسی می كنیم1
) QIRANt = F(OPRICEt , QMINUSIRANt , ORIRANt , INVESTIRANt , Dmt
()3
كه در آن OPRICEt ،قیمت نفت QIRANt ،مقدار تولید ايران QMINUSIRANt ،تولید تمام
كشورهای اوپك بهغیراز ايران ORIRANt ،ذخاير نفت ايران INVESTIRANt ،سرمايهگذاری
موردنیاز ايران Dmt ،متغیرهای دامی ( D1979انقالب و جنگ D2012 ،تحريم بین المللی ايران).
مدل با ضريب  OPRICEو  QMINUSIRANبین دو رژيم تغییر میكند .ضرايب برای ذخاير ،نیازهای
سرمايهگذاری و متغیر دامی در طول زمان ثابت میباشد.
متغیر قیمت نفت از قیمت نفت خام وست تگزاس اينترمیديت 1گرفته شده است .اين قیمت
معموال نسبت به دو قیمت ديگر يعنی سبد اوپك و برنت دريای شمال به عنوان قیمت بازاری در
نظر گرفته می شود كه البته اين دو قیمت همبستگی بااليی با وست تگزاس اينترمیديت دارند.
همچنین سری زمانی قیمت نفت ماهانه برای كشورهای خاورمیانه در دهه  31میالدی در دسترس
نیست .عالوه بر اين ،سری زمانی دو قیمت نفت سبد اوپك و برنت دريای شمال دارای شكست
ساختاری هستند ( Gülen, 1996و  .)Hyndman, 2008تولید كشورهای اوپك بر اساس عضويت
كشورها بوده و تا زمانی كه عضو بوده اند ،جزو تولید سازمان محسوب شده اند.
مدل ماركف سوئیچینگ برای مطالعه رفتار كارتل مناسب است؛ بويژه زمانی كه بنگاه ها رفتارشان
را از همكارانه (تبانی) به رفتار غیرهمكارانه (رقابتی) تغییر می دهند ( Lee and Porter, 1984:
 )391بر اساس مدل پايه ای گريفین در صورتی كه ضريب قیمت مثبت باشد ،رفتار كشور تولیدكننده
نفت رقابتی ،اما اگر ضريب منفی يا معنی دار نباشد ،نشانگر وضعیت تبانی است .بر اساس اين ضريب،

1. WEST TEXAS Intermediate
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می توان رژيم تبانی را از رقابتی تفكیك نمود .رابطه ( )3در سه فرم مختلف در اين مقاله برآورد
می گردد1
 -1مدل تك رژيمه سهم بازار برای ايران (مدل گريفین گسترش يافته تك رژيمه)؛
 -2مدل دو رژيمه ماركف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت1؛
 -3مدل دو رژيمه ماركف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر با زمان.2
عوامل مؤثر بر احتمال انتقال ،شامل متغیرهای( DOPRICE 1تغییر قیمت در دوره
گذشته) GDP( GDPRAOEN ،كشورهای  OECDو شرق آسیا) و  EXنرخ ارز است.
روششناسی مدل مارکف سوئيچينگ
در اين قسمت ،به بررسی روششناسی مدل ماركف سوئیچینگ پرداخته میشود .اين مدل ،برای
اولین بار توسط كوانت ( )Quandt, 1972و كوانت و گلدفلد ( )Quandt & Goldfeld, 1973معرفی
شد و سپس توسط همیلتون ( )Hamilton, 1989برای استخراج ادوار تجاری توسعه داده شد.
چنانچه  ytمتغیر موردنظر در دوره  tباشد .روشهای مختلفی را میتوان بهمنظور مطالعه رفتار
يك سری زمانی استفاده نمود .همیلتون ( )Hamilton, 1994بیان میكند كه"بسیاری از متغیرها
در دورههايی بهطور چشمگیری باهم متفاوت هستند" .اين تغییرات (شكستها) به داليل مختلفی
مانند هراس مالی ،3جنگها ،بحرانهای اقتصادی و تغییرات در سیاستها (و مقررات) دولتی میتوانند
اتفاق بیافتند ( )Hamilton, 1994: 677كه میتوانند رژيمها يا وضعیتهايی را برای متغیر ايجاد
نمايند .برای اين تغییرات ،رويكردهای متفاوتی به شرح زير داريم ،به طوری كه تخمین يك مدل در
دوره قبل از شكست و مدل ديگری برای دورههای بعد از شكست امكانپذير است .اما تاريخ دقیق
شكست در بسیاری از زمانها شناخته شده نیست .رويكرد ماركف سوئیچینگ ،راهحلی را در اين
زمینه ارائه میدهد .با استفاده از اين رويكرد ،میتوان مدلی را برای هر رژيم بدون داشتن دانش اولیه
در رابطه با زمان شكستها يا تغییرات رژيم ،تخمین زد .تابع عرضه بر اساس رابطه ( )9به شكل زير
برآورد می گردد1
(lnQIRANt = αi1 (Sit ) + αi2 (Sit )LOPRICEt + αi3 (Sit )LQMINUSIRANt + βi Xit + eit )9
كه  Sitبیانگر رژيم تولید تولیدكننده  iدر زمان  tمیباشد كه البته برای محققان ناشناخته است .در واقع
 Sitيك متغیر تصادفی گسسته و غیرقابل مشاهده است و نمی توان دقیقا مشخص كرد در زمان  tدقیقا
1. Fixed Transition Probability
2. Time-Varying Transition Probability
3. Financial panics
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در كدام رژيم يا وضعیت قرار داريم؛ اما می توان گفت احتمال اينكه در رژيم تبانی يا رقابتی باشیم،
چقدر است .متغیر گسسته  Sitتابعی از مقادير گذشته خودش است .ضريب  ،βiيعنی ضريب ذخاير
نفت خام و سرمايه گذاری مورد نیاز و متغیر دامی ،بدون چرخش برآورد می شود .انتظار بر اين است
كه اين متغیرها در رژيم های مختلف اثر متفاوتی نداشته باشند.
الگوهای خودرگرسیون آستانه ای ،1الگوی خودرگرسیون با انتقال ماليم 2و الگوی ماركف
سوئیچینگ 3از معروف ترين الگوهای غیرخطی و شامل تغییر رژيم هستند .الگوهای خودرگرسیون آستانه ای
و ماركف سوئیچینگ ،انتقال ناگهانی بین رژيم ها را مشخص می كنند ،در حالی كه پويايی های الگوی
خودرگرسیون با انتقال ماليم ،انتقال ماليم بین دو رژيم را بررسی می كنند ( Kim and
 .)Bhattacharya, 2009دو تفاوت مهم نیز بین الگوی چرخش ماركوف و الگوهای خودرگرسیون
آستانه ای يا خودرگرسیون با انتقال ماليم وجود دارد 1نخست اينكه ،الگوی ماركوف سوئیچینگ،
اطالعات مقدماتی كمتری نسبت به دو الگوی ديگر وارد می كند .همچنین ،تابع انتقال در الگوی
ماركف سوئیچینگ ،به راحتی با استفاده از داده ها برآورد می شود .اما در دو الگوی ديگر ،تصريح تابع
انتقال ،مستلزم انتخاب يك متغیر انتقال است كه كاری مشكل است .دوم اينكه ،تغییر رژيم در الگوی
ماركف سوئیچینگ ،به طور درونزا تعیین می شود ،اما در دو الگوی ديگر ،از پیش تعیین شده است
( .)Deschamps, 2008: 435فرض كنید متغیر نشان دهنده رژيم (تبانی يا رقابتی) غیرقابل مشاهده
باشد كه به طور درونزا با استفاده از داده ها برآورد می شود .بنابراين توزيع مشترك  Stو QIRANt
به صورت زير بیان می شود1
T

))ln L = ∑ ln(f(QIRANt|St , Ψt−1

()5

) −ε2 (St

}

{ exp

) 2σ2 (St

t=1
1
) √2πσ(St

= )f(QIRANt|St , ψt−1

كه  Stبرابر دو رژيم است .رابطه ( )5تابع چگالی نرمال شرطی برای رژيم  Stرا نشان می دهد كه در
آن  QIRANtتولید كشور ايران است و  ψt−1در برگیرنده اطالعات در زمان  t − 1است .تابع
درست نمايی به صورت زير بیان می شود كه می تواند با استفاده از روش حداكثر درست نمايی
تكراری برآورد شود.
1
T
})ln L = ∑t=1 ln{∑i=1 f(QIRANt |St , ψt−1)Pr(St = i|ψt−1
( )9

)1. Threshold Autoregressive Model (TAR
)2. Smooth Transition Autoregressive Model (STAR
)3. Markov Switching Model(MS
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كه در آن ،Pr(St = i|ψt−1) ،احتمال بودن در وضعیت صفر يا يك در دوره  tرا نشان می دهد.
بنابراين ،تابع حداكثر درست نمايی ،میانگین وزنی تابع چگالی برای دو رژيم است كه در آن ،وزن،
احتمال بودن در رژيم ،صفر يا يك است .برای برآورد مدل ،ابتدا بايد يك فرايند تصادفی را در نظر
بگیريم كه احتمال ) Pr(St = i|ψt−1را تعیین كند .در اينجا يك فرايند ماركف مرتبه اول
( )Hamilton, 1989: 360در نظر گرفته می شود كه در آن احتمال بودن در يك وضعیت خاص در
زمان  tفقط بستگی به وضعیت قبلی در زمان  t-1دارد .در اين صورت ،احتمال انتقال به صورت رابطه
( )3تعريف می شود1
)P = Pr(St = 1|St−1 = 1
)1 − P = Pr(St = 0|St−1 = 1
)q = Pr(St = 0|St−1 = 0
)1 − q = Pr(St = 1|St−1 = 0

()3

با توجه به اينكه فرض می شود كه  Stبستگی به اطالعات دوره قبل دارد ،لذا می توان رابطه
( )3را در قالب ماتريس احتمال انتقال در فرايند ماركف مرتبه اول به صورت زير نوشت1
] 1 − Pr00
Pr11

00

[ Pr 11
1 − Pr

كه  Prit00همان  qو  Prit11همان  pاست.
در ابتدای زمان ،احتماالت به صورت زير محاسبه می شود1
1
)Pr(St = i|ψt−1) = ∑j=0 Pr(St = i|St−1 = j)Pr(St−1 = j|ψt−1
()3
كه در آن Pr(St = i|St−1 = j) ،به صورت رابطه ( )3تعريف شده است .در پايان هر دوره ،احتماالت
با استفاده از فیلتر تكراری زير ،به روز می شود1
= )Pr(St = i|ψt ) = Pr(St = i|ψt−1 , QIRANt
) f(Q t |St , ψt−1 )Pr(St−1 = i|ψt−1
) ∑1i=0 f(Q t |St = i, ψt−1 )Pr(St−1 = i|ψt−1

():

كه ) f(Q t|St , ψt−1در رابطه ( )5تعريف شده است.
احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغير با زمان
احتمال انتقال ثابت به اين معنی است كه احتمال چرخش رژيم ،مستقل از زمان يا هر متغیر ديگری
است كه بر وضعیت تابع عرضه نفت مؤثر باشد .در اين صورت ،طول مدت مورد انتظار يك رژيم در
1

يك نقطه مشخص از زمان ،ثابت است و با فرمول  1−Pبرای رژيم يك (همان وضعیت صفر يا تبانی)
و فرمول

1

1−q

(همان وضعیت يك يا رقابتی) بیان می شوند .اين در حالی است كه اگر  Pو  qبه
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) exp(P

) exp(q

1

1
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صورت )  P=1−exp(P1و )  q = 1−exp(q1بیان می شوند ،عالوه بر اينكه همواره مقاديری بین صفر و
يك خواهند داشت ،شرايطی فراهم می شود كه احتمال انتقال متغیر ايجاد شود.
روش احتمال انتقال متغیر با زمان را نخستین بار فیالردو ( )Filardo, 1994در مقاله ای با
موضوع ادوار تجاری مطرح كرد .وی با بهره گیری از اين روش ،متغیرهای تأثیرگذار بر احتمال انتقال
در فرايند ماركف را مشخص كرد .با شناسايی اين متغیرها می توان احتمال انتقال بین ركود و رونق
را پیش بینی كرد .اگر  Ztبرداری از تمامی متغیرهای مؤثر بر احتمال تغییر رژيم باشد (در اين مقاله
سه متغیر درصدی از تغییر قیمت در دوره گذشته GDP ،كشورهای  OECDو شرق آسیا و نرخ ارز)،
احتمال انتقال متغیر با زمان به صورت رابطه ( )11بیان می شود1
َ

) exp(p1 +Zt−1 p2
َ

=)pt = Pr(St = 1|St−1 = 1, Zt−1

) 1+exp(p1 +Zt−1 p2
َ

()11

) exp(q1 +Zt−1 q2
َ

= )q t = Pr(St = 0|St−1 = 0, Zt−1

) 1+exp(q1 +Zt−1 q2

تابع حداكثر درست نمايی نیز به همان روش قبلی به كار گرفته می شود ،با اين تفاوت كه در اين
قسمت ،به جای احتماالت ثابت  pو  qضرايب  p1 , q1 , p2 , q 2برآورد خواهند شد ( Hoppner and
 .)Wesche, 2000: 9ضرايب  p1 , q1نیز نشان می دهند كه متغیرهای  Ztبر احتمال باقی ماندن
در هر رژيم چه تأثیری دارند .ضرايب  p2 , q2نیز نشان می دهند كه متغیرهای  ،Ztتا چه میزان ،بر
احتمال انتقال از هر رژيم به رژيم ديگر مؤثرند.
برای پاسخگويی به سؤال اول اين تحقیق ،ابتدا فرضیه  H0را برای حالتی كه مدل تك رژيمه
سهم بازار است ،آزمون می كنیم .سپس براساس آزمون های ريست رمزی و  BDSدر خصوص پذيرش
يا عدم پذيرش فرضیه  H0با مقايسه با مقدار بحرانی تصمیمگیری میشود .اگر فرضیه عدم پذيرش
شد ،دلیلی بر وجود دو رژيمه بودن تابع عرضه نفت يا همان مدل غیرخطی است .به عبارتی ،دو رژيم
تبانی و رقابتی وجود دارد.
H0 = α0i1 = α1i1 , α0i2 = α1i2 , α0i3 = α1i3

سپس با روش ماركف سوئیچینگ ،با احتمال انتقال ثابت رابطه ( )9را با وجود دو رژيم برازش
میگردد .در نهايت ،از روش ماركف سوئیچینگ با احتمال متغیر با زمان عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی
بر رفتار تولیدی ايران ،بررسی می گردد.
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 .1نتايج حاصل از برازش مدل
در مطالعه حاضر به منظور ممانعت از رگرسیون كاذب ،الزم است ابتدا متغیرهای مورد استفاده از نظر
مانايی يا نامانايی مورد بررسی قرار گیرند .برای بررسی فرضیه وجود يا عدم وجود ريشه واحد در
سری های زمانی ،در حال حاضر آزمون های مختلفی معرفی شده اند كه مهم ترين آنها آزمون ريشه
واحد ديكی فولر تعمیم يافته ، ADF1آزمون فیلپس و پرون ،2آزمون 3 GLS-DFو آزمون ريشه
واحد KPSS9است .با توجه به آنكه آزمون  KPSSنسبت به آزمون های ديگر دارای مزيت هايی می
باشد ،از جمله اينكه فرضیه صفر در اين آزمون برخالف آزمون ديكی فولر ،مانايی متغیر مورد بررسی
است ،لذا در اين مطالعه ،از اين آزمون برای بررسی وجود يا عدم وجود ريشه واحد در متغیرها استفاده
می كنیم.
نتايج آزمون ريشه واحد بر روی متغیرهای مورد نظر در جدول ( )2نشان می دهد كه هیچیك
از متغیرها در سطح احتمال  5درصد ريشه واحد ندارند .از اين رو فرضیه مانايی متغیرهای مورد
بررسی را نمی توانیم رد كنیم .با اين تفسیر ،استفاده از مدل در سطح متغیرها بدون اشكال و ثبات
در مدل ها تأمین شده است.
جدول  .2نتايچ آزمون ريشه واحد KPSS
متغیر

آماره LM

مقادير بحرانی
 1درصد

 5درصد

 11درصد

LQIRAN

151115

152191

151991

1511:1

LQMINUSIRAN

151153

152191

151991

1511:1

LOPRICE

151:31

152191

151991

1511:1

LORIRAN

151315

152191

151991

1511:1

LINVESTIRAN

152:33

152191

151991

1511:1

d LINVESTIRAN 

151133

152191

151991

1511:1

LEX

1511:1

152191

151991

1511:1

LGDPOENI

151333

152191

151991

1511:1

1. Augment Dickey-fuller
2. Pilips-Perron
3. GLS-Detrended Dickey-fuller
)4. Kwaitkowski, Philips, Schmidt, and Shin (KPSS
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نتايج تخمین مدل تك رژيمه سهم بازار يا همان مدل گريفین گسترش يافته برای ايران به شرح
جدول ( )3می باشد .همان طور كه قبال ذكر گرديد ،گريفین در آزمون نظريه خود سه فرضیه را
تعريف و آزمون نمود .بر اين اساس ،رفتار ايران با سیستم سهمیه بندی جزئی سازگار است.
در مدل خطی گسترش يافته گريفین ،مشابه مطالعات يانگ ( )Yang, 2003 & 2004با استناد
به زمان بر بودن تغییر در رفتار تولیدی نفت ،میزان عرضه در دوره قبل به عنوان عامل مؤثر در تابع
عرضه نفت خام لحاظ شد .لذا از اين متغیر در مدل خطی استفاده شده و ضريب آن ،مثبت و معنادار
بوده و متغیرهای دامی انقالب و جنگ و تحريم بین المللی بر تولید نفت ،اثری منفی دارد .هر چند
متغیر دامی تحريم بینالمللی معنادار نبوده است.
جدول  .9نتايج مدل گريفين خطی گسترش يافته
ضريب

آماره t

سطح معنی داری

متغیر
C

1593

1529

152133

LQMINUSIRAN

1519

1515

152:13

LOPRICE

-1512

-1532

15193:

LORIRAN

1512

1533

159153

1531

1559

151131

1533

3251

15111

dum1979

-1515

-2519

151312

dum 2012

-1511

-1533

0.3743

d LINVESTIRAN 
LQIRAN 1

R - squared  0.90
Durbin - Watson  1.51

F  Statistic  572.9398

Pr ob( F  Statistic )  0.000

جهت بررسی روابط غیرخطی میان متغیرهای مدل از آزمون های  1RESETو  BDSاستفاده
می شود .آزمون  ،RESETتوسط رمزی ( )Ramsey, 1961معرفی شد .مبنای استفاده از آزمون
فوق بر اساس خود رگرسیو مرتب شده 2و پیش بینی اجزای اخالل قرار دارد .فرضیه صفر اين آزمون
خطی بودن روابط بین متغیرها ،و آماره آزمون فوق نیز  Fاست .آزمون  BDSنیز توسط براك و
همكاران ( )Brock et al., 1996معرفی شده ،و در فرضیه صفر آزمون فوق ،داده ها به صورت
مستقل ( )3IIDتوزيع شده اند؛ به طوری كه در نمونه های با حجم كمتر آماره  BDSبه صورت
1. Regression Equation Specification Error Test
2. Arranged autoregression
3. Independent and Indentically Distributed
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مجانبی دارای توزيع نرمال است .نتايج آزمون های فوق در جداول ( )9و ( )5حاكی از آن است كه
روابط بین متغیرهای تحقیق حاضر ،غیرخطی می باشد.
جدول  .4آزمون غيرخطی مدل بر پايه تست ريست رمزي
آماره

مقدار آماره

p-value

آماره t

9559

151111

آماره F

9253

151111

آماره LR

9153

151111

جدول  .1نتايج آزمون غيرخطی بودن روابط متغيرها بر اساس آماره BDS
متغیر

آماره BDS

p-value

LQIRAN

1519

151111

LQMINUSIRAN

151:

151111

LOPRICE

151:

151111

LORIRAN

1521

151111

LINVESTIRAN

1521

151111

DOPRICE

1515

151111

LEX

1521

151111

LGDPOENI

1521

151111

براساس نتايج حاصل از هر دو روش ماركف سوئیچینگ ،با احتمال ثابت و با احتمال انتقال متغیر
با زمان مشخص گرديد كه منفی و معنی دار ضريب قیمت نشان میدهد رفتار ايران طی دوره مورد
بررسی مبتنی بر توافق و تبانی بوده است و ايران پايبند به توافق در سازمان اوپك است .ضريب
سرمايه گذاری اثر مثبت و معناداری بر تولید نفت ايران داشته ،اما ضريب ذخاير نفت بر خالف انتظار،
اثر منفی و معناداری بر تولید نفت دارد كه اين متغیر برای برخی كشورها نیز در مطالعه يانگ ،ضرايب
منفی داشته است .متغیرهای دامی جنگ و انقالب و تحريم ها مطابق انتظار اثر منفی و معناداری بر
تولید ايران داشته اند.
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جدول  .1نتايج برازش مدل هاي مارکف سوئيچينگ
مدل ماركف سوئیچینگ با احتمال
انتقال ثابت
متغیر
آماره Z

ضريب

مدل ماركف سوئیچینگ با احتمال
انتقال متغیر با زمان

سطح
معنی
داری

ضريب

آماره Z

سطح
معنی
داری

15111

953

35521

15111

رژيم ( 1رژيم تبانی يا توافق)
C

9531

:53121

LOPRICE

-151113

-15193

15:921

151113

15193:

15:911

LQMINUSIRAN

15:1

2155:

15111

15:1

19539

15111

رژيم ( 2رژيم رقابتی)
C

9591

25133

151325

9529

15933

151:39

LOPRICE

1519

1535

15111

1513

:51

15111

LQMINUSIRAN

1591

15:2

15159

1595

15:1

15155

-159:

-1952:

15111

-1551

-13593

15111

1595

1531

15139

1599

1599

1511

dum1979

-1535

-19531

15111

-1535

-12532

15111

dum 2012

-1519

-5593

15111

-1519

-5592

15111

متغیرهای بدون چرخش رژيم (با ضرايب ثابت)
LORIRAN
d LINVESTIRAN 

متغیرهای مؤثر بر احتمال انتقال تغییر رژيم

P11  C
P11  LEX

P11  LGDPOENI
P11  DOPRICE

P 21  C
P 21  LEX

P 21  LGDPOENI
P 21  DOPRICE

Likelihood

Log

-

-

-

-2259

59535

15933

-

-

-

9

1591:

15932

-

-

-

1539

15239

15332

-

-

-

-1513

-15339

15339

-

-

-

9355:

19359

15391

-

-

-

-3533

-15219

1532:

-

-

-

-1512

-15213

15323

-

-

-

1513

15533

151195

251533

259539

نتايج حاصل از برآورد الگو به روش  TVTPنشان می دهد كه متغیرهای نرخ ارز ،تقاضای جهانی
و تغییرات قیمت هیچیك نمی تواند بر احتمال باقی ماندن در رژيم تبانی و يا انتقال از رژيم رقابتی
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به تبانی ،تأثیری داشته باشد .نتیجه برآوردها حاكی از آن است كه متغیرهای مذكور نیز بر احتمال
باقی ماندن در رژيم تبانی يا انتقال به رژيم رقابتی ،اثری نداشتند.
به بیان ديگر می توان گفت ،نتايج حاصل از برآورد الگو به دو روش چرخش ماركوف با احتمال
ثابت و متغیر با زمان ،نشان می دهد كه تابع عرضه نفت ايران طی دوره مورد مطالعه ،غیرخطی است
و رفتار ايران در سازمان اوپك شامل دو رژيم تبانی و رقابتی است .از بین اين دو رژيم ،رژيم تبانی
غالب ،و با احتمال زياد در دوره مورد مطالعه ،بر اقتصاد ايران حاكم بوده و ماتريس احتماالت گذار نیز
در قالب جدول ( )3به دست آمده است1
جدول  .7ماتريس احتماالت گذار براي رفتار ايران در سازمان اوپک
رقابتی

تبانی

رژيم

15119

15::

تبانی

15:2

1513

رقابتی

نتايج ماتريس نشان می دهد كه احتمال ماندن در رژيم تبانی تقريبا  ::/5درصد و احتمال ماندن
در رژيم رقابتی برابر  :2درصد است .همچنین احتمال گذار از رژيم تبانی به رقابتی برابر 1/115
درصد و احتمال گذار از رژيم رقابتی به رژيم تبانی برابر  3درصد است .همچنین طول مدت ماندن
ايران در رژيم تبانی به طور متوسط تقريبا برابر  213ماه و طول مدت ماندن در رژيم رقابتی به طور
متوسط برابر با  13ماه است .بنابراين در دوره مورد بررسی ،احتمال ماندن در رژيم تبانی بسیار بیشتر
از احتمال ماندن در رژيم رقابتی بوده و ايران كشوری پايبند به توافق و تبانی در اوپك و تصمیمات
اخذ شده اين سازمان است.
.7جمع بندي و نتيجه گيري
سازمان اوپك تاكنون نقش مهمی در بازار نفت ايفا كرده كه در چندين دهه گذشته ،نفوذ چشمگیری
در تعیین بهای نفت داشته است .كشور ايران از اعضای تأثیرگذار اين سازمان به حساب می آيد ،لذا
بررسی رفتار كشورمان در اين خصو ،قابل توجه بوده و در اين مقاله ،رفتار ايران در سازمان اوپك با
استفاده از داده های ماهانه  1:3311-2115112بررسی شده است .دو حالت مدل خطی گسترش
يافته گريفین و مدل غیرخطی ،مورد برازش قرار گرفت .نتايج حاصل از مدل خطی ،بر پیروی ايران
از سهمیه بندی جزئی تأكید داشت .مدل غیرخطی با استفاده از روش ماركف سوئیچینگ و دو حالت
احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان بررسی شد كه نتايج حاصل از روش احتمال انتقال
ثابت نشان داد كه رفتار ايران غیرخطی و رژيم تبانی عمده ترين حالت رفتاری ايران بوده است ،به
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طوری كه احتمال باقی ماندن در رژيم رقابتی  1/115درصد است .به عبارتی ديگر ،در دوره مورد
بررسی ،غالبا رفتار ايران در سازمان همسو و هماهنگ با ساير اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد
كارتل گونه بوده است .در حالی كه نتايج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته
است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولیدی ايران را مشخص كند.
همچنین نتايج نشان می دهد كه طول مدت ماندن ايران در رژيم تبانی به طور متوسط تقريبا
برابر  213ماه و طول مدت ماندن در رژيم رقابتی به طور متوسط برابر با  13ماه است .بنابراين در
دوره مورد بررسی ،احتمال ماندن در رژيم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژيم رقابتی است
و ايران كشوری پايبند به توافق و تبانی در اوپك و تصمیمات اخذ شده اين سازمان است.
با توجه به اينكه اعضای اوپك ،اهداف و استراتژیهای متعدد و متفاوتی از يكديگر را در سازمان
مذكور دنبال میكند ،لذا پیشنهاد می گردد استراتژی های اين كشورها برای سیاستگذاران حوزه
نفتی كشورمان در بازار نفت جهانی مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد.
علی رغم اينكه رفتار ايران موافق با رفتار كارتل گونه اوپك است ،پیشنهاد می گردد كه كشور با
سرمايه گذاری در میادين مشترك و صادرات نفت به میزان مشخصی كه از سوی اوپك تعیین شده،
ضمن حفظ سهم خود در بازار نفت ،زمینه بهره برداری الزم از میادين مشترك را فراهم نمايد .در
اين خصوص ،به دلیل اينكه ساختار فعلی متمركز و دولتی در صنعت نفت ،توان رقابت را ندارد ،لذا
پیشنهاد می گردد از فضای بعد از برجام ،بیشترين بهره برداری را جهت سرمايه گذاری مستقیم
خارجی در صنعت نفت صورت گیرد.
رفتار كشور عربستان در دهههای اخیر نشان داده است كه آنها تحت هر شرايطی حفظ سهم خود
را در بازار نفت مورد توجه قرار داده اند و به دنبال حفظ رابطه استراتژيك خود با آمريكا هستند .تا
همین اواخر آنها بیش از نفت شیل و سهم بازارشان ،نگران توافق هستهای ايران با قدرتهای جهان
و كاهش قدرتشان در بازار جهانی نفت بودند .لذا جهت حفظ سهم بازار ،سیاست كاهش قیمت نفت
را مدنظر قرار دادند .تبعات آن برای ايران و برخی كشورهای ديگر اوپك هم فشار مالی با هدف كاهش
دادن قدرت چانهزنی آنها است .لذا پیشنهاد می گردد ايران به عنوان يك كشور بانفوذ در اوپك با
ديپلماسی فعال انرژی ،زمینه بازگشت كشورها به توافق و تبانی كه ذات يك كارتل است را فراهم
كند.
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