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چکیده
با تأسیس اوپك در سال  0691میالدی ،عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده
بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان ،تحوالت داخلی اوپك
و بازتابهای بینالمللی آن ،متأثر از رقابتهای شدید میان این دو عضو اوپك است .بررسی و
تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپك از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است .در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپك با استفاده از دادههای ماهانه
 063710-2105102بررسی شده است .بدین منظور ،ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین
گسترش یافته ،سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته
است .نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی
و رژیم تبانی عمدهترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان
بوده است ،به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی ،غالب ًا رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ
با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتلگونه بوده است اما رفتار عربستان برخالف
قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است .همچنین نتایج نشان میدهد که طول مدت ماندن
ایران در رژیم تبانی بهطور متوسط تقریب ًا برابر  203ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی
بهطور متوسط برابر با  07ماه است .اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور
متوسط تقریباً برابر  01ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با  96ماه
است .بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال
ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.
واژههای کلیدی :ایران ،عربستان ،اوپك ،تبانی ،رقابتی ،مارکف سوئیچینگ.
طبقهبندی .C22 ،C32 ،Q31 ،O53 :JEL
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 -1مقدمه
اقدام کارتلهای نفتی در کاهش قیمت نفت ،حرکتهای ملیشدن صنعت نفت در
کشورهای نفتی ،بحران کانال سوئز ،آگاهی کشورهای نفتی به وضعیت نفت و نقش آن در
اقتصاد این کشورها ،همکاری متقابل میان کشورهای نفتخیز در ایجاد قراردادهای نفتی،
سیاستهای تحمیلی نفتی امریکا و شوروی به کشورهای نفتخیز خاورمیانه و ونزوئال که
مجموعه این عوامل در کنار هم نقش مؤثری در پیدایش سازمان اوپك داشت (استقامت،0
0767؛ فرشادگهر.)0730 ،2
سازمان اوپك بین سالهای  0691تا  0635گسترش یافت .قطر ( ،)0690اندونزی
( ،)0692لیبی ( ،)0692امارات ( ،)0693الجزایر ( ،)0696نیجریه ( ،)0630اکوادور
( ،)0637گابن ( )0635به جمع کشورهای اولیه اوپك پیوستند .در سال  2113کشور
آنگوال عضو این سازمان شد .با وجود این ،گابن در سال  0665از سازمان خارج شد اما
در جوالی  2109مجدداً عضو سازمان اوپك گردید .اکوادور از دسامبر  0662تا اکتبر
 2113عضویت خود را به تعلیق درآورد .عضویت اندونزی نیز از ژانویه  2116به حالت
تعلیق درآمده بود ،اما در ژانویه  2109مجدداً به سازمان اوپك پیوست .بدین ترتیب
اکنون اوپك دارای  00عضو است.7
ایران و عربستان از قدرتهای مهم منطقه خاورمیانه و علیالخصوص منطقه خلیجفارس
محسوب میشوند و هر یك در پی افزایش نفوذ خود در این مناطق و نیز در جهان اسالم
میباشند .این خود باعث رقابتی روزافزون بین دو کشور چه قبل و چه بعد از انقالب
اسالمی ایران شده است ،هر چند بعد از انقالب این رقابت در حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در
میان کشورهای اسالمی بیشتر شده ،اما در کل رقابت میان دو کشور بر سیر روابط
فیمابین تأثیر بسزایی داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را طی کرده است .در مسیر این
روابط گاه این دو کشور بر سر مسائل منطقهای ،فرهنگی و مذهبی در مقابل یکدیگر
ایستادهاند و گاه بر سر منافع مشترک باهم همکاری کردهاند (طائفیهمراه.)0760 ،0
در سالهای پس از جنگ تحمیلی هشت ساله نیز فضای رقابت و بعضاً دشمنی میان
ایران و عربستان بویژه در سطح درونی اوپك بخوبی قابل مشاهده بود و در این میان،
1
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مقامات نفتی عربستان همواره کوشیدند تا با پیگیری سیاستها و برنامههای موردنظر
خود در درون اوپك ،جایگاه و تأثیرگذاری ایران در این عرصه را کمرنگ نمایند .بهرغم
تمامی اقدامات صورت گرفته کشور عربستان ،ایران همواره از نقشی اثرگذار و تعیینکننده
در تصمیمات و سیاستهای سازمان اوپك برخوردار بوده و این امر همواره موجب تشدید
دیدگاهها و اقدامات عربستان نسبت به کشورمان شده است که نمود عینی آن در تحوالت
سالهای اخیر منطقه خاورمیانه و چالشهای عمیق میان دو کشور در موضوعات مختلف
منطقهای بخوبی قابل مشاهده است .این روند به عنوان شرایط حاکم بر فضای روابط
میان ایران و عربستان بویژه در چارچوب اوپك ،نیز ادامه یافته است ،تا جایی که در
نتیجه توسعه برنامههای صلحآمیز هستهای ایران ،قدرتهای جهان اعم از آمریکا و اتحادیه
اروپا به سمت اعمال فشار و وضع تحریمهای بیشتر بر بخشهای مختلف اقتصادی
کشورمان حرکت کرده و نهایت ًا موضوع تحریم صادرات نفت ایران به عنوان مرحلهای
جدید از فضای اعمال فشار برای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار گرفته بود .در اینجا
نقش تولیدکنندگان بزرگ نفت همچون عربستان بیش از پیش دارای اهمیت شده است.
با توافق هستهای ایران ،لغو تحریمها و افزایش تولید ایران ،تعامل جدی ایران در مذاکرات
اوپك با دیگر اعضای اوپك از جمله عربستان صورت گرفت و فضای جدیدی برای افزایش
تولید نفت ایران و افزایش سهم در اوپك فراهم گردید.
حال با توجه به مطالب فوق دو سؤال کلیدی برای بررسی رفتار ایران و عربستان به عنوان
کشورهای مؤثر در سازمان اوپك قابل طرح و بررسی در این مقاله است1
 -0چند رژیم تولید مختلف ایران و عربستان در سازمان اوپك طی دوره 0637-2105
وجود دارد؟ به عبارتی آیا دو رژیم تبانی و رقابتی برای رفتار ایران و عربستان در سازمان
اوپك وجود دارد؟
 -2آیا رفتار غالب دو کشور در سازمان اوپك مبتنی بر توافق و همسو با کارتل بوده است؟
هدف این مقاله بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپك با استفاده از روش مارکف
سوئیچینگ با احتمال ثابت است .در بخش دوم مقاله به مبانی نظری مدلهای رفتاری
اوپك پرداخته میشود ،سپس در بخش بعدی مروری بر مطالعات تجربی مورد بررسی
قرار میگیرد .جایگاه ایران و عربستان در سازمان اوپك و ارائه مدل و برازش آن در بخش
بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
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 -2مروری بر ادبیات مدلهای رفتاری اوپک
مطالعات انجامشده برای تبیین رفتار اقتصادی اوپك عمدت ًا پس از اولین تکانه نفتی
در سال  0637آغاز شد .افزایش چشمگیر قیمت نفت خام که در فاصله کوتاه -0630
 0637به مرز چهار برابر شدن رسید( ،شکاری )0766 ،0موجب شد که اقتصاددانان در
پی ساختن مدلهایی برای توضیح این پدیده برآیند .تکیهبر مدلهای متداول در اقتصاد
خرد ایجاب میکرد که اقتصاددانان در دهه  0631بحث خود را در الگوسازی رفتار
اقتصادی اوپك از این نکته آغاز کنند که این سازمان یك کارتل است و ازاینرو اکثر
مطالعات بر محور کارتل بودن اوپك شکل گرفت .طبع ًا دسته دیگری از این مطالعات
در راستای نقد این رویکرد برآمدند و رفتار اوپك را در چارچوب مدلهای غیرکارتلی
توضیح دادند ،هرچند که این دسته از مطالعات نیز به علت عدم توجه به مسائل
مدیریت مخازن ،کاستیهای جدی دارند و لذا نمیتوانند رفتار اوپك را به نحو رضایت
بخشی توضیح دهد (تکلیف .)0766 ،2در اکتبر  0637میالدی در پی جنگ اعراب
(مصر و سوریه) و رژیم اسرائیل ،اولین جهش بزرگ در قیمت نفت خام با تصمیم اعراب
مبنی بر کاهش شدید صادرات به حامیان رژیم اسرائیل (آمریکا و بسیاری از کشورهای
غربی) رخ داد .این واقعه باعث شد تا طرفداران نظریه کارتل دلیل محکمی در توجیه
رفتار تبانی کشورهای عضو اوپك ارائه دهند (جمشیدیرودباری.)0763 ،7
یکی از فروض اصلی در نظریه کارتل انحصاری ،0اتحاد میان اعضای اوپك است ،در
حالی که بر اساس شواهد تاریخی ،در عمل در بسیاری مواقع شاهد چنین اتحاد و
تبانی نمیباشیم .باید به این نکته توجه داشت که کشورهای پرجمعیت اوپك با ذخایر
پایین نفتی تمایل به افزایش قیمت نفت و بهتبع آن افزایش درآمد را داشتند ،حالآنکه
کشورهای کمجمعیتی مانند عربستان و امارات علیرغم سطح باالی ذخایر خواهان
قیمتهای کمتر برای نفت بودند تا مانع ورود بخش غیر اوپك به بازار شوند همچنین
این کشورها منافع بلندمدتی در حفظ قیمت باالتر و آمادگی بیشتری برای کنترل تولید
دارند در واقع نرخ تنزیل کشورها متفاوت است .ازاینرو نظریههای کارتل دوگروهه5
1
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مطرح شد که بر مبنای این نظریه ،اوپك متشکل از دو گروه پسانداز کنندگان 0و
خرجکنندگان 2میباشد .قیمت بهینه بستگی به قدرت چانهزنی دو گروه دارد.
مدل کارتل سه گروهه ،رفتار اوپك را شامل اعضای اصلی (عربستان ،کویت ،قطر ،امارات،
لیبی) ،اعضای حداکثرکننده قیمت (ایران ،الجزایر و ونزوئال) و اعضای حداکثرکننده مقدار
تولید (عراق ،نیجریه و اندونزی) توضیح داد .اما در مدل کارتل چهارگروهه ،اوپك به چهار
گروه ،عربستان ،تولیدکنندگانی با ظرفیت جذب درآمدی باال ،تولیدکنندگانی با ظرفیت
جذب درآمدی پایین و تولیدکنندگان حاشیهای تقسیم میشوند .برخی از مطالعات در
زمینه رفتار اوپك در قالب تئوری بازیها انجام گرفتهاند .در یك تقسیمبندی کلی این
مطالعات به دو گروه مطالعاتی که به بررسی رفتار درونسازمانی اوپك و رفتار اوپك و
تولیدکنندگان غیراوپك قابل تفکیك میباشند .مطالعاتی که به بررسی رفتار درونسازمانی
اوپك پرداختند از بازیهای متعددی در بررسیهای خود استفاده نمودهاند .مدل اوپك
بهعنوان تولیدکننده مسلط و عربستان بهعنوان تنظیمکننده 7نیز در گروه مطالعات
مربوط به کارتل بودن اوپك قرار میگیرد .حضور عربستان در بین اعضای اوپك بهعنوان
دارنده باالترین ذخایر نفتی با حداقل هزینه تولید میتواند دلیلی برای صحت فرضیه
کارتل رهبری قیمت در توجیه رفتار اقتصادی اوپك به شمار آید.
در مدلهای غیرکارتلی فرض بر این است که اوپك یك کارتل نیست و عوامل دیگری
در تعیین قیمت نفت خام و عملکرد این سازمان مؤثر است.
در مدل رقابتی ،تعیین قیمت نفت خام بر اساس عرضه و تقاضای بازار توصیف میکند.
بر اساس این مدل ،قیمت برای اوپك معین بوده و هر یك از اعضا با این فرض که
تغییر تولید آنها بر تولید و قیمت دیگر اعضا اثری ندارد ،فعالیت میکنند.
مدل درآمد هدف فرض میکنند که اعضای اوپك بدنبال سطح درآمد خاصی هستند تا
بودجه الزم برای عمل به تعهدات خود را تأمین کنند .در مدل قیمت هدف فرض میکنند
اوپك تولید را طوری تنظیم میکند تا قیمت نفت در سطح خاصی بماند (القحتانی،0
 .)2116در مدل بهرهبرداری از ظرفیت هدف ،میزان تولید بر اساس نسبت تولید به
ظرفیت تولید و نزدیکی این نسبت با سطح هدف (برای اوپك  61درصد) تعیین میشود.
 :Savers1کشورهایی مانند عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،عراق ،کویت ،قطر و لیبی.
 :Spenders2کشورهایی مانند ایران ،الجزایر ،اندونزی ،نیجریه و ونزوئال.
3
The Dominant Producer Model with Saudi Arabia as Swing Producer
4
Al-Qahtani
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بنابراین اگر ظرفیت بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت هدف شود ،تقاضای زیاد ،اوپك را
تحریك میکند که قیمت را افزایش دهد .افزایش قیمت منجر میشود که تقاضا کاهش
پیدا کند و ظرفیت بهرهبرداری به ظرفیت هدف نزدیك شود .بهعکس ،اگر ظرفیت
بهرهبرداری کمتر از ظرفیت هدف شود ،اوپك قیمت را کاهش میدهد تا با تحریك
تقاضا ظرفیت بهرهبرداری را به ظرفیت هدف نزدیك کند.
بر اساس مدل حق مالکیت ،انتقال مالکیت از شرکتهای نفتی به صاحبان نفت خام،
باعث شد که نرخ تنزیل برای تصمیمگیرنده استخراج ،کاهش یابد .چرا که برخالف
شرکتهای نفتی ،کشورهای صاحب منابع ،عجلهای در تهی کردن منابع نداشتند .بر
اساس این دیدگاه ،انتقال مالکیت و پایین آمدن نرخ تنزیل ،باعث کاهش شدید تولید
و عرضه نفت در بازارها میشود ،لذا قیمتهای نفت سریعاً افزایش مییابد .در جدول
( )0مطالعات تجربی مرتبط با هر مدل دستهبندی شدهاند.
جدول ( :)1مطالعات تجربی انواع مدلهای رفتاری اوپک
مدل

نظریه

کارتل

کارتل
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اوپك چهار گروهه

گروسکی 15و همکاران ()0663

اوپك تولیدکننده مسلط ،عربستان
به عنوان تنظیمکننده09

سیمور ،)0661( 17آلیوسف ()0666
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Monolithic Cartel
Salant
3
Gilbert
4
Pindyck
5
OPEC as a Cartel with Different Groups
6
Tourk
7
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9
Al-yousef
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14
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15
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کارتل انحصار چندجانبه از دیدگاه
تئوری بازیها
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آدلمن ( ،2)0662گریفین ()0665

کارتل سهمیهبندی بازار
رقابتی

مکاوی)0662( 4

7

غیرکارتلی

محدودیت مالی یا درآمد (سرمایه-
گذاری) هدف 5
قیمت

حق

اصفهانی9

(،)0663
صالحی
الحاجی 6و هیوتنر)2111( 9
حموده00

هدف10

بهرهبرداری از ظرفیت

06

و

مدان02

کرمر3

و صالحی اصفهانی (،)0661

( ،)0665حموده (،)0663

تانگ07

و حموده

()2112
سورانویك)0667( 15

هدف00

مابرو ،)0635( 03جهانی 0661( 06و  ،)0636مید)0636( 19

مالکیت09.

منبع 1تنظیم از محققان

 -3مروری بر مطالعات تجربی
میکسون )0662( 21به بررسی و تغییرات وضعیت اوپك و عربستان در بازار جهانی نفت
خام پرداخت .وی تابع تقاضای باقیمانده 20را برای اوپك و به طور مشابه برای عربستان
تعریف میکند و نتیجه میگیرد که قدرت کارتل اوپك در سال  0636نسبت به 0637
کاهش داشته ،ولی قدرت بازاری عربستان طی همین سالها افزایش یافته است .گریفین
( )0665نشان میدهد که قدرت توضیحدهندگی مدل کارتل برای اعضای اوپك ،از مدل
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رقابتی بیشتر است ،در حالی که برای کشورهای غیر اوپك مدل رقابتی توضیح دهی
بیشتری دارد.
الدرر )0665( 0در مقاله خود به آزمون این مسئله میپردازد که آیا قیمتهای باالی نفت
در دهههای  0631و  0661میالدی میتواند ناشی از تبانی تولیدکنندگان آن باشد؟ نتایج
مطالعه وی نشان داد که اعالم عمومی تصمیمات اوپك (در جلسات خود) طی دوره 0630
تا  ،0661بر روی قیمتهای نفت بیتأثیر بوده است .این قضیه نشان میدهد که اوپك
در آن دوران همانند یك کارتل سازگار و کارا عمل نکرده است .همچنین نتایج برای دوره
 0661تا  0667نشان داد که اوپك بر روی سطح قیمتها تأثیرگذار بوده است.
اسپیلیمبرگو )2110( 2به آزمون فرض وجود رفتار تبانی در میان اعضای اوپك بین سال-
های  0667تا  0660میپردازد .نتایج مطالعه وی نشان میدهد که بهجز عربستان ،فرضیه
کارتل سهمیهبندی بازار برای سایر اعضا با اطمینان باالیی رد میشود .همچنین شواهد
ضعیفی در خصوص عدم وجود رفتار تبانی در میان اعضا ارائه میکند.
نتایج مطالعه رامچران )2112( 7با استفاده از دادههای  0667-0663نشان داد که فرضیه-
های رقابتی برای اوپك بهشدت رد میشوند .همچنین برای بیشتر اعضای غیراوپك،
برآوردها ،فرضیه رفتار رقابتی را تأیید میکنند .دابیگو )2113( 0درصدد بررسی رفتار
تقلب در بین اعضای اوپك است .وی نشان میدهد اگر قیمت نفت ثابت نباشد ،تخلف از
سهمیه وجود دارد .مطالعه هیندمن )2116( 5به نحوه تقسیم سهم تولید بین دو عضو از
طریق چانهزنی در موقعیت اطالعات نامتقارن میپردازد .طبق نتیجه این تحقیق ،اگر دو
کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته باشند ،درج توافق بین آنها به وضعیت تقاضا
بستگی دارد .مطالعه کافمن و همکاران )2116( 9نشان میدهد هدف اوپك تأثیرگذاری
روی قیمت از طریق تولید است .پس معیار سهمیهبندی قیمت است .مطالعه فرانز3
( )2116بر آن است که تعامل اعضای اوپك باهم متأثر از منافع سیاسی و اقتصادی است.
وی نشان میدهد موقعی که قیمت نفت باالست ،برای دستیابی به منافع سیاسی در
1
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همکاران0

مقابل غرب ،از طریق تعامل اعضا ،میتوان از ابزار نفت بهره گرفت .آلموگیرا و
( )2100به آزمون کارتل بودن اوپك پرداختند .آنها با استفاده از دادههای 0630-2110
به این نتیجه رسیدند که رقابت کورنو بهترین توصیف برای رفتار اوپك و حاشیه رقابتی
برای کشورهای غیراوپك است.
فاتوح و ماهدیوا )2107( 2به این نتیجه رسیدند که قدرت قیمتگذاری اوپك در طی
زمان تغییر میکند .هاپمن )2107( 7تغییرات درونزا در قدرت بازرسی اوپك را بر اساس
انحصار چندجانبه استاکلبرگ بهصورت دو مرحلهای در بازار نفت بررسی نمود .وی رفتاری
غیرهمکارانه بین بنگاههای مسلط و حاشیهای طی دوره  2117-2100را مورد تجزیه و
تحلیل قرار داد .گولومبك و همکاران )2100( 0به بررسی قدرت بازار اوپك با استفاده از
بنگاه مسلط برای بازار نفت طی دوره  0669-2116پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که طی دوره مورد بررسی اوپك از قدرت بازاری برخوردار بوده است .چانگ و همکاران5
( )2100با استفاده از تئوری بازیها به بررسی عرضه نفت بین دو گروه کشورهای اوپك
و غیراوپك پرداختند .بر اساس نتایج مطالعه آنها در زمان محدود کردن عرضه نفت ،حفظ
قیمت ،بهترین استراتژی برای کشورهای اوپك در سناریوی قیمت پایین است .در حالت
افزایش قیمت ،بهترین استراتژی افزایش عرضه نفت است .اما برای کشورهای غیراوپك
مهم نیست قیمت در چه وضعیتی باشد استراتژی غالب آنها افزایش عرضه نفت است .در
سناریوی قیمت باال اوپك تمایل دارد سهم کشورهای غیراوپك را در بازار عرضه نفت به
نفع خود کاهش دهد.
هوچمن و زیبلبرمن )2105( 9در مقالهای با عنوان اقتصاد سیاسی اوپك به ارائه یك مدل
مفهومی جهت رفتار قیمتگذاری اوپك پرداختند .نتیجه مطالعه آنها نشان داد وقتی
جایگزینهای تولید نفت معرفی میشوند منجر به کاهش صادرات کشورهای اوپك و
افزایش مصرف سوخت داخلی در این کشورها شده است.
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شکاری )0766( 0به بررسی تأثیر ظرفیتهای مازاد تولید نفت بر روی رفتار تولید اوپك
پرداخته است .نتایج مطالعه وی نشان داد که با کاهش ظرفیتهای مازاد تولید ،قدرت
اوپك برای تأثیرگذاری بر بازار در برابر شوکهای ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر
عرضه موجود کاهش خواهد یافت که الزمه جلوگیری از این کاهش تأثیرگذاری اوپك،
جذب سرمایه و استفاده از فناوریهای جدید و افزایش سرمایهگذاری اعضای اوپك برای
توسعه توان تولیدی خود و همچنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد
تولید است .عبدلی و ناخدا )0766( 2پایداری اوپك را بر اساس نظریه فیرون با رویکرد
نظریه بازیهای تکراری مورد بررسی قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که کشورهایی
که آینده را بهشدت تنزیل میکنند ،تمایل به دریافت سهمیه نفت بیشتری دارند .امامی-
میبدی 7و همکاران ( )0766در مطالعهای مدل هتلینگ را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره
و پیشرفت تکنولوژی برای دوره  0661-2119مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد مدل برازش شده با نظریه هتلینگ سازگار است .عبدلی و ماجد )0760( 0به
بررسی رفتار اوپك در قالب بازی همکارانه پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد مقدار
فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپك رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش
دوره قبل دارد .همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در
کشورهای عضو ،رابطه معنیدار منفی وجود دارد .فهیمی دوآب 5و همکاران ( )0767به
بررسی تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان  OPECو  OECDبا استفاده از تئوری
بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که سازمان
 OPECبا میزان عرضه نفت خام و سازمان  OECDبا ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت
نفت خام مؤثر هستند .در مجموع ،اکثر مطالعات تجربی سازمان اوپك و رفتار اعضای
اوپك را با استفاده از مدل گریفین ( )0665و به صورت یك مدل خطی بررسی نمودند.
یکی از نوآوریهای مشخ ص این مطالعه در مقایسه با کارهای مشابه که تحلیل رفتار ایران
و عربستان در سازمان اوپك در دو قالب خطی و غیرخطی است .همچنین استفاده از مدل
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غیرخطی مارکف سوئیچینگ در زمینه انرژی (در حالت احتمال انتقال ثابت) یکی دیگر
از نوآوریهای مهم این مقاله است.

 -4مقایسه جایگاه ایران و عربستان در سازمان اوپک و بازار جهانی نفت
عربستان تا قبل از سال  0665در حکم تولیدکننده شناور 0بود اما بررسی رفتار عربستان
پس از سال  0665نشان میدهد که این کشور همواره به دنبال تأمین سهم بازار خود در
صادرات نفت بوده است .عربستان تا قبل از سال  2112در کنترل انتظارات بازار و حفظ
قیمتها در محدوده بهینه ،عملکرد موفقی داشته است ،اما پس از افزایش تقاضای ناگهانی
نفت خام توسط اقتصادهای چین و هند شاهد آن بودیم که ظرفیت مازاد عربستان روز به
روز کاهش یافت و همواره با آن قیمتهای نفت خام از کنترل عربستان و کشورهای عضو
اوپك خارج گردید (حموده .)2112 ،عربستان در طی سالهای  2112تا  2116تالش
فراوانی را برای افزایش تولید و افزایش ظرفیت مازاد نمود تا بتواند بازار را کنترل کند اما
رشد تقاضای نفت از رشد تولید بهشدت پیشی گرفته بود و همین موضوع باعث گردیده
بود تا همواره با رکوردشکنی قیمت نفت ،شاهد سرمایهگذاری گسترده کشورها در زمینه
توسعه منابع انرژی جایگزین مانند نفت شیل ،ماسههای نفتی و نفت مناطق آبهای فوق
عمیق باشیم .شاید در یك نگاه کوتاهمدت افزایش قیمت نفت یك خبر خوش برای
تولیدکنندگان نفت باشد اما واکنشهای عربستان در این دوره نشان میدهد که این کشور
نگرانی های قابل توجهی را داشته است .این کشور تولید خود را از  3/5میلیون بشکه در
روز در سال  2112به  6/2میلیون بشکه در روز در سال  2117افزایش داد .تولید عربستان
در سال  2116تقریباً برابر با  01میلیون بشکه شده بود .عربستان همچنین در سال 2117
تالش زیادی را نمود تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهد .ظرفیت تولید این کشور در
سال  2112تقریباً برابر  6/5میلیون بشکه در روز بود که تا سال  2101به حدود 02/5
میلیون بشکه افزایش یافت .ظرفیت تولید اوپك در سال  2101برابر با  73میلیون بشکه
در روز اعالن شده بود که  5میلیون بشکه بیش از ظرفیت تولید اوپك در سال 2112
بود ،افزایشی که تا پیش از آن بیسابقه بوده است .بیتردید کاهش ظرفیت مازاد تولید
عربستان در فاصله سالهای  2117تا  2116مهمترین عامل افزایش قیمت نفت بوده است
1

Swing Producer
منظور از تولیدکننده شناور این است که تولید نفت این کشور متناسب با شرایط بازار افزایش یا کاهش یابد تا روند
عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت را تنظیم کند .عربستان در سازمان اوپك این نقش را در دوره 0662-0665
بخوبی اجرا نمود.
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(نادریان .)60 10767 ،0شاید اگر بحران جهانی سال  2116محقق نمیشد و رشد تقاضا
همچنان ادامه مییافت و قیمتها در سطح  001دالر در هر بشکه باقی میماند توسعه
انرژی های جایگزین نفت خام مرسوم و میزان جایگزینی آنها با نفت مرسوم بسیار بیشتر
از آن چیزی بود که در حال حاضر است .تا قبل از سال  2117قیمتهای نفت خام در
یك بازده هدفگذاری شده  22تا  26دالر در بشکه نوسان میکرد و اوپك از طریق دخالت
در بازار تالش میکرد که این انتظارات قیمتی در بازار نفت خام حفظ شود .برای سالهای
قبل از  2117نوسان این قیمتهای نفت خام بلندمدت در بازار نفت خام بسیار محدود
بوده و برای قیمت نفت خام  WTIدر بازده  21تا  22دالر در هر بشکه در نوسان است.
اما پس از سال  2117این الگو دستخوش تغییر شده و قیمتهای نفت خام از بازده
موردنظر به طور کلی خارج شدهاند.
با توجه به توضیحات باال میتوان رفتار جاری عربستان در خصوص عدم کاهش تولید در
واکنش به قیمت های نفت را درک کرد .مقامات عربستان این موضوع را به خوبی درک
کرده اند که اهمیت این کشور در ساختار قدرت جهانی و عضویت این کشور در
سازمانهایی مانند گروه  21درگرو تأمین باثبات عرضه نفت خام به کشورهای مهم صنعتی
است و میزان نقش این کشور با میزان سهم این کشور از بازار نفت خام بهشدت در ارتباط
است .حال در شرایط موجود که قیمت نفت خام عمدتاً به دلیل افزایش عرضه نفت خام
بهویژه آمریکا کاهش یافته و عربستان شاهد آن است که تداوم شرایط موجود باعث کاهش
سهم این کشور از بازار جهانی نفت میگردد واکنشی مناسبتر از تداوم سطح تولید نفت
موجود و حمایت از کاهش قیمت نفت را ندارد .ممکن این مساله مطرح شود که کاهش
تقاضای جهانی نفت و افزایش عرضه نفت شیل از سال  2100به بعد برای بازار نفت قابل
شناسایی بوده است .چرا عربستان زودتر از این اقدام به افزایش تولید و کاهش قیمتها
برای ممانعت در برابر ورود تولیدکنندگان نفت شیل و آبهای فوق عمیق ننمود .پاسخ به
این پرسش در واقع محور اصلی سیاستگذاری نفتی عربستان در بازار نفت را تبیین
می نماید .عربستان در جهت حداکثرسازی منافع ملی عربستان و حفظ حکومت و قدرت
این سلسله با یك مب ادله اساسی میان افزایش قیمت نفت جاری و حفظ سهم بازار
روبروست .عامل تعیینکننده برای این کشور و اهمیت و ارزش مسائل کوتاهمدت در برابر
افقهای بلندمدت است .عربستان از سال  2101درگیر مسائل مربوط به بیداری اسالمی
)Naderyan (2014
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در منطقه خاورمیانه گردید و مجبور شد تا بستههای حمایتی بزرگی را برای جلب رضایت
داخلی و حمایت از دولتهای عربی وابسته به خود تصویب نموده و اجرا بگذارد (جوکار،0
0767؛ نادریان .)0767 ،همین مسائل باعث گردیده که مسائل کوتاهمدت برای عربستان
در طی دوره سالهای  2100تا  2109بر مسائل بلندمدت این کشور سایه انداخته و لذا
ال
علیرغم ژستهای سیاسی در جهت حمایت از افزایش سهمیه اوپك و افزایش تولید عم ً
اقدامی را در این خصوص انجام ندهد.
بر اساس جدول ( )2برگرفته از سالنامه آماری سال  2109اوپك میتوان جایگاه ایران و
عربستان را در سازمان اوپك مشخص کرد .ایران و عربستان به ترتیب حدود  00و 0
درصد کل جمعیت اوپك و  02و  09درصد کل مساحت این سازمان را دارا میباشد .تولید
ناخالص داخلی سرانه ایران کمتر از متوسط اوپك اما عربستان بیش از متوسط اوپك است.
همچنین ایران حدود  6/6درصد و عربستان  09/3درصد کل تولید ناخالص داخلی این
سازمان را به خود اختصاص داده است .بر اساس برآوردهای اوپك ذخایر اثبات شده نفت
ایران و عربستان در سال  2105به ترتیب  056/0و  299055میلیارد بشکه رسیده است.
عربستان و ایران پس از ونزوئال دومین و سومین دارنده بزرگ ذخایر نفتی در جهان
شناخته شده است .ذخایر اثبات شده نفت ایران در سال پیش از آن  053/5میلیارد بشکه
اعالم شده بود که نشان از رشد  1/9درصدی دارد .تعداد دکلهای نفتی فعال در ایران
طی سال  2105نیز  071دکل اعالم شده که نسبت به سال قبل از آن به میزان  5عدد
کاهش داشته است .دکلهای فعال در سال  2100بالغ بر  075دکل اعالم شده بود .بر
اساس این گزارش در سال میالدی گذشته  56حلقه چاه نفتی جدید در ایران فعال شده
است و تعداد چاههای تولیدکننده نفت به  2776حلقه رسیده است .اوپك میزان تولید
نفت ایران و عربستان در سال  2105را به ترتیب  7050و  01062میلیون بشکه در روز
برآورد کرده است .تولید نفت ایران در این سال با رشد  0/0درصدی نسبت به سال قبل
از آن مواجه شده است .ایران پس از عربستان و عراق سومین تولیدکننده نفت اوپك در
این سال شناخته شده است.
ایران در سال  2105بالغ بر  0160میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده که نسبت
به سال  0016( 2100میلیون بشکه در روز)  2/5درصد کاهش داشته است این در حالی
است که صادرات نفت خام عربستان  3097میلیون بشکه بوده است.
)Jokar (2014
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جدول ( :)2جایگاه ایران و عربستان در سازمان اوپک
شاخص

اوپك

ایران

عربستان

سهم ایران از اوپك
(درصد)

سهم عربستان از
اوپك (درصد)

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)
ذخایر نفت خام اثبات شده
(میلیون بشکه)
ذخایر گاز طییعی
تولید نفت خام (هزار بشکه در
روز)
صادرات نفت خام

321031
07399

36723
0906

70109
2051

01/6
02

0/7
09

5022

0606

20190

60/7

766/0

7610323

763900

957206

6/6

09/3

0073121
631176
-66530

33630
93265
0760

215003
093060
-00713

9/6
9/6
-0/0

06/0
03/7
00/5

0200072

056011

299055

07/0

22

63516

77511

6566

70/0

6/6

72705

7050

01062

6/6

70/5

27596

0160

3097

0/9

71/0

0

منبع 1بولتن آماری  2109اوپك و محاسبات تحقیق

-5مدل اقتصادسنجی و روششناسی مارکف سوئیچینگ
آمارهای موردنیاز برای بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپك ،از دادههای بانك
جهانی ،آژانس بینالمللی انرژی ،اداره اطالعات انرژی آمریکا و آمارهای منتشر شده اوپك
طی دوره  0637تا ( 2105دادههای ماهانه) مورد استفاده قرار میگیرد.
گریفین ( ) 0665مدلی ارائه نمود که بر اساس آن کشورهای عضو اوپك تولید خود را با
باقیمانده تقاضای جهانی نفت خام غیر از تولید اعضای غیراوپك ،تعدیل نموده و این مقدار
را بین کشورهای عضو سهمیهبندی میکنند .این مدل یك مدل تجربی و از نظر ساختاری
بسیار ساده محسوب میگردد .مدل پایه بر اساس مطالعه گریفین ( )0665بهصورت زیر
میباشد1
𝑂𝑂
𝑡𝑖𝜀 Ln 𝑄𝑖𝑡 = 𝐿𝑛 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖 Ln 𝑃𝑡 + 𝛽𝑖 𝐿𝑛𝑄𝑖𝑡 +
()0
𝑇 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 , 𝑡 = 1, … ,
این مدل بر اساس سهم بازار نفت تنظیم شده است 𝑄𝑖 .تولید نفت کشور موردنظر𝑃𝑡 ،

قیمت نفت 𝑄𝑖𝑂𝑂 ،تولید سایر کشورهای عضو اوپك (بهجز کشور موردنظر) .براساس

)OPEC (2016
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تخمین این مدل سه نوع سهمیهبندی ثابت بازار ) ،(𝛾𝑖 = 0, 𝛽𝑖 = 1سهمیهبندی نسبی
بازار ) (𝛾𝑖 ><0, 𝛽𝑖 = 1و سهمیهبندی جزئی بازار) (𝛾𝑖 ><0, 𝛽𝑖 > 0قابل تفکیك است
(گریفین )655 10665 ،در سهمیهبندی ثابت بازار ،سهم تولید هر عضو اوپك هیچ ارتباطی
با قیمت نداشته و فقط تابعی مستقیم با ضریب ثابت از مجموع تولید دیگری اعضای اوپك
خواهد بود .در سهمیهبندی نسبی بازار ،سهم هر عضو عالوه بر ارتباط مستقیم با مجموع
تولید دیگر اعضاء با ضریب ناصفر با قیمت نفت نیز ارتباط دارد .در این حالت اصطالحاً،
سیستم سهمیه بندی نسبی بازار حاکم است که در آن سهم هر عضو در طول زمان
متناسب با قیمت تغییر میکند .در نهایت در صورتی که سهم تولید هر عضو ضمن
تأثیرپذیری از قیمت نفت ،نسبتی متغیر با مجموع تولید اعضا داشته باشد ،اصطالح ًا
سهمیهبندی جزئی بر بازار حاکم است.
لذا در مدل گریفین تولید هر کشور اوپك تابعی از قیمت نفت و تولید سایر کشورهای
اوپك) 𝑡𝑖 (𝑄−است .به عبارتی) 𝑡𝑖 𝑄𝑖𝑡 = 𝐹(𝑃𝑡 , 𝑄−است .با در نظر گرفتن مطالعات تجربی،
تابع عرضه گریفین را با افزودن متغیرهای مهم دیگری میتوان به صورت زیر گسترش
داد1
) 𝑡𝑚𝐷 𝑄𝑖𝑡 = 𝐹(𝑃𝑡 , 𝑄−𝑖𝑡 , 𝑅𝑖𝑡 , 𝐼𝑖𝑡 ,
() 2
رابطه ( )2را برای کشور موردنظر به صورت رابطه ( )7بازنویسی میکنیم1
) 𝑡𝑚𝐷 𝑄𝑖𝑡 = 𝐹(𝑂𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑡 , , 𝑄𝑀𝐼𝑁𝑈𝑆𝑖𝑡 , 𝑂𝑅𝑖𝑡 , 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 ,
() 7
𝑡𝐸𝐶𝐼𝑅𝑃𝑂 قیمت نفت 𝑄𝑖𝑡 ،مقدار تولید کشور موردنظر 𝑄𝑀𝐼𝑁𝑈𝑆𝑖𝑡 ،تولید تمام
کشورهای اوپك بهغیراز کشور موردنظر 𝑂𝑅𝑖𝑡 ،ذخایر نفت 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 ،سرمایهگذاری
کشور موردنظر 𝐷𝑚𝑡 ،متغیرهای دامی برای کشور موردنظر (برای ایران  D1979انقالب
و جنگ D2012 ،تحریم بینالمللی ایران) .مدل با ضریب 𝐸𝐶𝐼𝑅𝑃𝑂 و 𝑆𝑈𝑁𝐼𝑀𝑄 بین دو
رژیم تغییر میکند .ضرایب برای ذخایر ،نیازهای سرمایهگذاری و متغیر دامی در طول
زمان ثابت میباشد.
متغیر قیمت نفت از قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت 0گرفته شده است .این
قیمت معموالً نسبت به دو قیمت دیگر یعنی سبد اوپك و برنت دریای شمال به عنوان
قیمت بازاری در نظر گرفته میشود که البته این دو قیمت همبستگی باالیی با وست
West Texas Intermediate

1
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تگزاس اینترمیدیت دارند .همچنین سری زمانی قیمت نفت ماهانه برای کشورهای
خاورمیانه در دهه  31میالدی در دسترس نیست .عالوه بر این سری زمانی دو قیمت نفت
سبد اوپك و برنت دریای شمال دارای شکست ساختاری هستند (گولن0669 ،0؛ هیدمن،2
 )2116تولید کشورهای اوپك بر اساس عضویت کشورها بوده و تا زمانی که عضو بودهاند
جزو تولید سازمان محسوب شدهاند.
مدل مارکف سوئیچینگ برای مطالعه رفتار کارتل مناسب است بویژه زمانی که بنگاهها
رفتارشان را از همکارانه (تبانی) به رفتار غیرهمکارانه (رقابتی) تغییر میدهند (لی و
پورتر )760 10660 ،7بر اساس مدل پایهای گریفین در صورتی که ضریب قیمت مثبت
ب اشد رفتار کشور تولیدکننده نفت رقابتی است .اما اگر ضریب منفی یا معنیدار نباشد
نشانگر وضعیت تبانی است .در صورتی که ضریب قیمت در هر دو رژیم هم عالمت باشد،
قضاوت در خصوص نوع رژیم به ضریب متغیر تولیدکشورهای اوپك غیر از تولیدکننده
موردنظر (در واقع ضریب سهم بازار) دارد .که اگر این ضریب مثبت و نزدیك به یك باشد
نشانگر هماهنگی با تولید کل سازمان اوپك است .بر اساس این ضریب میتوان رژیم تبانی
را از رقابتی تفکیك نمود .رابطه ( )7در سه فرم مختلف در این مقاله برآورد میگردد1
 -0مدل تك رژیمه سهم بازار برای ایران و عربستان(مدل گریفین گسترش یافته تك
رژیمه).
 -2مدل دو رژیمه مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت.0
 -1-5روششناسی مدل مارکف –سوئیچینگ
در این قسمت به بررسی روششناسی مدل مارکف -سوئیچینگ پرداخته میشود .این
مدل برای اولین بار توسط کوانت )0632( 5و کوانت و گلدفلد )0637( 9معرفی شد و
سپس توسط همیلتون )0666( 3برای استخراج ادوار تجاری توسعه داده شد.
چنانچه  y tمتغیر موردنظر در دوره  tباشد .روشهای مختلفی را میتوان بهمنظور مطالعه
رفتار یك سری زمانی استفاده نمود؛ همیلتون ( )0660بیان میکند که"بسیاری از
1

Gülen
Hyndman
3
Lee and Porter
4
Fixed Transition Probability
5
Quandt
6
Goldfeld
7
Hamilton
2
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متغیرها در دورههایی بهطور چشمگیری باهم متفاوت هستند" .این تغییرات (شکستها)
به دالیل مختلفی مانند هراس مالی ،0جنگها ،بحرانهای اقتصادی و تغییرات در
سیاستها (و مقررات) دولتی میتوانند اتفاق بیافتند (همیلتون )933 10660 ،که میتوانند
رژیمها یا وضعیتهایی را برای متغیر ایجاد نمایند .برای این تغییرات رویکردهای متفاوتی
به شرح زیر داریم .به طوریکه تخمین یك مدل در دوره قبل از شکست و مدل دیگری
برای دورههای بعد از شکست امکانپذیر است .اما تاریخ دقیق شکست در بسیاری از
زمانها شناخته شده نیست .رویکرد مارکف-سوئیچینگ راهحلی را در این زمینه ارائه
میدهد .با استفاده از این رویکرد ،میتوان مدلی را برای هر رژیم بدون داشتن دانش اولیه
در رابطه با زمان شکستها یا تغییرات رژیم ،تخمین زد .تابع عرضه بر اساس رابطه ()4
به شکل زیر برآورد میگردد1
𝑡𝑖𝑒 𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡 = 𝛼𝑖1 (𝑆𝑖𝑡 ) + 𝛼𝑖2 (𝑆𝑖𝑡 )𝐿𝑂𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑡 + 𝛼𝑖3 (𝑆𝑖𝑡 )𝐿𝑄𝑀𝐼𝑁𝑈𝑆𝑖𝑡 + 𝛽𝑖 𝑋𝑖𝑡 +

() 0
که 𝑡𝑖𝑆 بیانگر رژیم تولید تولیدکننده iدر زمان  tمیباشد که البته برای محققان اشناخته
است .در واقع 𝑡𝑖𝑆 یك متغیر تصادفی گسسته و غیرقابل مشاهده است و نمیتوان دقیق ًا
مشخص کرد در زمان  tدقیقاً در کدام رژیم یا وضعیت قرار داریم اما میتوان گفت احتمال
اینکه در رژیم تبانی یا رقابتی باشیم چقدر است .متغیر گسسته 𝑡𝑖𝑆 تابعی از مقادیر گذشته
خودش است .ضریب 𝑖𝛽 ،یعنی ضریب ذخایر نفت خام و سرمایهگذاری مورد نیاز و متغیر
دامی ،بدون چرخش برآورد میشود .انتظار بر این است این متغیرها نباید در رژیمهای
مختلف اثر متفاوتی داشته باشند.
الگوهای خودرگرسیون آستانهای ،2الگوی خودرگرسیون با انتقال مالیم 7و الگوی مارکف
سوئیچینگ 0از معروفترین الگوهای غیرخطی و شامل تغییر رژیم هستند .الگوهای
خودرگرسیون آستانهای و مارکف سوئیچینگ ،انتقال ناگهانی بین رژیمها را مشخص
میکنند ،در حالی که پویاییهای الگوی خودرگرسیون با انتقال مالیم ،انتقال مالیم بین
دو رژیم را بررسی میکنند (کیم و بهاتاچاریا .)2116 ،5دو تفاوت مهم نیز بین الگوی
چرخش مارکوف و الگوهای خودرگرسیون آستانهای یا خودرگرسیون با انتقال مالیم
1

Financial panics
)Threshold Autoregressive Model (TAR
3
)Smooth Transition Autoregressive Model (STAR
4
)Markov Switching Model (MS
5
Kim and Bhattacharya
2
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وجود دارد 1نخست اینکه ،الگوی مارکوف سوئیچینگ اطالعات مقدماتی کمتری نسبت
به دو الگوی دیگر وارد میکند .همچنین ،تابع انتقال در الگوی مارکف سوئیچینگ ،به
راحتی با استفاده از دادهها برآورد میشود .اما در دو الگوی دیگر ،تصریح تابع انتقال
مستلزم انتخاب یك متغیر انتقال است که کاری مشکل است .دوم اینکه ،تغییر رژیم در
الگوی مارکف سوئیچینگ ،به طور درونزا تعیین میشود اما در دو الگوی دیگر ،از پیش
تعیین شده است (دشچامﭗ .)075 12116 ،0فرض کنید متغیر نشاندهنده رژیم (تبانی
یا رقابتی) غیرقابل مشاهده باشد که به طور درونزا با استفاده از دادهها برآورد میشود.
بنابراین توزیع مشترک  Stو  Qitبه صورت زیر بیان میشود1
)) ln L = ∑𝑇𝑡=1 ln(𝑓(Q it |St , Ψ𝑡−1
() 5
()9

) 𝑆( −𝜀2

})𝑡𝑆( 𝑒𝑥𝑝 {2𝜎2
𝑡

1
) 𝑡𝑆(𝜎𝜋√2

= ) 𝑓(Q it |St , ψt−1

که  Stبرابر دو رژیم است .رابطه ( )9تابع چگالی نرمال شرطی برای رژیم  Stرا نشان
میدهد که در آن  Qitتولید کشور مورد نظر (ایران و عربستان) است و  ψt−1در برگیرنده
اطالعات در زمان  t − 1است .تابع درستنمایی به صورت زیر بیان میشود که میتوان با
استفاده از روش حداکثر درستنمایی تکراری برآورد شود.
}) ln L = ∑𝑇𝑡=1 ln{∑1𝑖=1 𝑓(𝑄𝑖𝑡 |𝑆𝑡 , 𝜓𝑡−1 )𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝜓𝑡−1
()3
که در آن ) ،Pr(St = i|ψt−1احتمال بودن در وضعیت صفر یا یك در دوره  tرا نشان
میدهد .بنابراین تابع حداکثر درستنمایی ،میانگین وزنی تابع چگالی برای دو رژیم است
که در آن ،وزن ،احتمال بودن در رژیم صفر یا یك است .برای برآورد مدل ،ابتدا باید یك
فرآیند تصادفی را در نظر بگیریم که احتمال ) Pr(St = i|ψt−1را تعیین کند .در اینجا
یك فرآیند مارکف مرتبه اول (همیلتون )791 10666 ،در نظر گرفته میشود که در آن
احتمال بودن در یك وضعیت خاص در زمان  tفقط بستگی به وضعیت قبلی در زمان t-
 1دارد .در این صورت احتمال انتقال به صورت رابطه ( )6تعریف میشود1
)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

() 6
با توجه به اینکه فرض میشود که  Stبستگی به اطالعات دوره قبل دارد .لذا میتوان رابطه
( )6را در قالب ماتریس احتمال انتقال در فرایند مارکف مرتبه اول به صورت زیر نوشت1
Deschamps

1
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] 1 − 𝑃𝑟 00
𝑃𝑟11

() 6
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00
[ 𝑃𝑟 11
𝑟𝑃 1 −

که  Prit00همان  qو  Prit11همان  pاست.
در ابتدای زمان ،احتماالت به صورت زیر محاسبه میشود1
1
)𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝜓𝑡−1 ) = ∑𝑗=0 𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝑆𝑡−1 = 𝑗)𝑃𝑟(𝑆𝑡−1 = 𝑗|𝜓𝑡−1
()01
که در آن )𝑗 =  𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝑆𝑡−1به صورت رابطه ( )01تعریف شده است .در پایان هر
دوره ،احتماالت با استفاده از فیلتر تکراری زیر ،به روز میشود1
()00

= ) 𝑡𝑖𝑄 𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝜓𝑡 ) = 𝑃𝑟(𝑆𝑡 = 𝑖|𝜓𝑡−1 ,
) 𝑓(𝑄𝑡 |𝑆𝑡 , 𝜓𝑡−1 )𝑃𝑟(𝑆𝑡−1 = 𝑖 |𝜓𝑡−1
) ∑1𝑖=0 𝑓(𝑄𝑡 |𝑆𝑡 = 𝑖, 𝜓𝑡−1 )𝑃𝑟(𝑆𝑡−1 = 𝑖 |𝜓𝑡−1

که ) f(Qt|St , ψt−1در رابطه ( )9تعریف شده است.
 -2-5احتمال انتقال ثابت
احتمال انتقال ثابت به این معنی است که احتمال چرخش رژیم ،مستقل از زمان یا هر
متغیر دیگری است که بر وضعیت تابع عرضه نفت مؤثر باشد .در این صورت ،طول مدت

1
𝑃 1−برای رژیم
مورد انتظار یك رژیم در یك نقطه مشخص از زمان ،ثابت است و با فرمول

یك (همان وضعیت صفر یا تبانی) و فرمول

1
𝑞1−

(همان وضعیت یك یا رقابتی) بیان

میشوند.
برای پاسخگویی به سؤال اول این تحقیق ابتدا فرضیه  H0را برای حالتی که مدل تك
رژیمه سهم بازار است ،آزمون میکنیم .سپس براساس آزمونهای ریست رمزی و BDS
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه  H0با مقایسه با مقدار بحرانی تصمیمگیری
می شود اگر فرضیه عدم پذیرش شد دلیلی بر وجود دو رژیمه بودن تابع عرضه نفت یا
همان مدل غیرخطی است .به عبارتی دو رژیم تبانی و رقابتی وجود دارد.
H0 = α0i1 = α1i1 , α0i2 = α1i2 , α0i3 = α1i3
()02
سپس با روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت رابطه ( )0را با وجود دو رژیم
برازش میگردد.

 -6نتایج حاصل از برازش مدل
در مطالعه حاضر به منظور ممانعت از رگرسیون کاذب ،الزم است ابتدا متغیرهای مورد
استفاده از نظر مانایی یا نامانایی مورد بررسی قرار گیرند .برای بررسی فرضیهی وجود یا
عدم وجود ریشهی واحد در سریهای زمانی ،در حال حاضر آزمونهای مختلفی معرفی
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شدهاند که مهمترین آنها آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته ،ADF0آزمون فیلپس
و پرون ،2آزمون 7GLS-DFو آزمون ریشه واحد KPSS0است .با توجه به اینکه آزمون
 KPSSنسبت به آزمونهای دیگر دارای مزیتهایی است ،از جمله اینکه فرضیه صفر در
این آزمون برخالف آزمون دیکی فولر مانایی متغیر مورد بررسی است ،لذا در این مطالعه
از این آزمون برای بررسی وجود یا عدم وجود ریشه واحد در متغیرها استفاده میکنیم.
جدول ( :)3نتایج آزمون ریشه واحد KPSS
مقادیر بحرانی

متغیر

آماره LM

LQIRAN

1/0005

1/2091

LQSAUDI

1/1650

1/2091

1/0091

LQMINUSIRAN

1/0057

1/2091

1/0091

1/0061

LQMINUSSAUDI

1/0065

1/2091

1/0091

1/0061

LOPRICE

1/1630

1/2091

1/0091

1/0061

LORIRAN

1/1315

1/2091

1/0091

1/0061

LORSAUDI

1/0003

1/2091

1/0091

1/0061

LINVESTIRAN

1/2677

1/2091

1/0091

1/0061

)D(LINVESTIRAN

1/0073

1/2091

1/0091

1/0061

LINVESTSAUDI

1/2091

1/2091

1/0091

1/0061

)D(LINVESTSAUDI

1/0520

1/3761

1/0971

1/7031

%1

%5

%11

1/0091

1/0061
1/0061

منبع 1محاسبات تحقیق

نتایج آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای مورد نظر در جدول ( )7نشان میدهد که
هیچ یك از متغیرها در سطح احتمال  5درصد ریشه واحد ندارند .از این رو فرضیه مانایی
متغیرهای مورد بررسی را نمیتوانیم رد کنیم .با این تفسیر استفاده از مدل در سطح
متغیرها بدون اشکال و ثبات در مدلها تأمین شده است.

1

Augment Dickey-fuller
Pilips-Perron
3
GLS-Detrended Dickey-fuller
4
)Kwaitkowski, Philips, Schmidt, and Shin (KPSS
2

97

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /7پاییز 0763
جدول ( :)4نتایج مدل گریفین خطی گسترش یافته (مدل ایران)
متغیر
C

ضریب

آماره t

سطح معنیداری

1/93

0/20

1/2073

LQMINUSIRAN

1/10

0/15

1/2617

LOPRICE

-1/12

-0/62

1/1936

LORIRAN

1/12

1/67

1/0153

)D(LINVESTIRAN
)LQIRAN(-1

1/30

0/59

1/0060

1/67

72/0

1/111

Dum1979

-1/15

-2/09

1/1702

Dum2012

-1/10

-1/66

1/7307

=0/50دوربین واتسون

 =1/61ضریب تعیین
منبع 1محاسبات تحقیق

نتایج تخمین مدل تك رژیمه سهم بازار یا همان مدل گریفین گسترش یافته برای ایران
و عربستان بشرح جداول ( )0و ( )5میباشد .همانطور که قبالً ذکر گردید گریفین در
آزمون نظریه خود سه فرضیه را معرفی و آزمون نمود .بر این اساس رفتار ایران با سیستم
سهمیهبندی جزئی سازگار است .منفی و معنیدار بودن ضریب قیمت نشان میدهد رفتار
ایران طی دوره مورد بررسی مبتنی بر توافق و تبانی بوده است و ایران پایبند به توافق در
سازمان اوپك است .ضریب متغیرهای سرمایهگذاری و ذخایر اثر مثبت و معناداری بر
تولید نفت ایران دارد .در مدل خطی گسترش یافته گریفین مشابه مطالعات یانگ0
( )2117 ،2110با استناد به زمانبر بودن تغییر در رفتار تولیدی نفت ،میزان عرضه در
دوره قبل را به عنوان عامل مؤثر در تابع عرضه نفت خام لحاظ شد .لذا از این متغیر در
مدل خطی استفاده شده و ضریب آن ،مثبت و معنادار بوده و متغیرهای دامی انقالب و
جنگ و تحریم بین المللی بر تولید نفت ،اثری منفی دارد .هر چند متغیر دامی تحریم
بینالمللی معنادار نبوده است.

Yang

1
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جدول ( :)5نتایج مدل گریفین خطی گسترش یافته (مدل عربستان)
متغیر
C

ضریب

آماره t

سطح معنیداری

1/110

1/12

1/6607

LQMINUSSAUDI

1/175

0/96

1/1622

LOPRICE

1/115

0/37

1/1670

LORSAUDI

1/115

1/07

1/9907

)D(LINVESTSAUDI
)LQSAUDI(-1

1/290

02/01

1/1111

1/657

66/65

1/1111

=2/10دوربین واتسون

 =1/65ضریب تعیین
منبع 1محاسبات تحقیق

رفتار عربستان با سیستم سهمیهبندی جزئی سازگار است .مثبت و معنیدار بودن ضریب
قیمت بر اساس مدل گریفین گسترش یافته خطی عربستان طی دوره مورد بررسی مبتنی
بر رفتار رقابتی بوده است و عربستان برخالف ایران پایبند به توافق در سازمان اوپك نبوده
است .البته بخشی از عدم پایبندی عربستان به توافق در سازمان اوپك ناشی از ایفای
محدود نقش تنظیمگری در جهت منافع این کشور است .ضریب متغیرهای سرمایهگذاری
و ذخایر اثر مثبت و معناداری بر تولید نفت عربستان دارد .همچنین ضریب میزان عرضه
در دوره قبل را به عنوان عامل مؤثر در تابع عرضه نفت خام عربستان مثبت و معنادار
است.
جدول ( :)6آزمون غیرخطی مدل بر پایه تست ریست رمزی
مدل عربستان

مدل ایران
آماره

مقدار آماره

p-value

آماره

آماره t

9/50

1/1111

آماره t

آماره F

02/3

1/1111

آماره F

23/10

آماره LR

00/3

1/1111

آماره LR

29/99

منبع 1محاسبات تحقیق

مقدار آماره

p-value

5/21

1/1111
1/1111
1/1111
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جدول ( :)7نتایج آزمون غیرخطی بودن روابط متغیرها بر اساس آماره BDS
مدل عربستان

مدل ایران
متغیر

آماره BDS

p-value

متغیر

آماره BDS

LQIRAN

1/09

1/1111

LQSAUDI

1/09

LQMINUSIRAN

1/06

1/1111

LQMINUSSAUDI

1/06

LOPRICE

1/06

pvalue
1/1111
1/1111

1/1111

LOPRICE

1/06

1/1111

LORIRAN

1/20

1/1111

LORSAUDI

1/20

1/1111

LINVESTIRAN

1/21

1/1111

LINVESTSAUDI

-1/111113

1/6905

منبع 1محاسبات تحقیق
0RESET

2

و BDS

جهت بررسی روابط غیرخطی میان متغیرهای مدل از آزمونهای
استفاده میشود .آزمون  ،RESETتوسط رمزی )0690( 7معرفی شد .مبنای استفاده از
آزمون فوق بر اساس خود رگرسیون مرتب شده 0و پیشبینی اجزای اخالل قرار دارد.
فرضیه صفر این آزمون خطی بودن روابط بین متغیرهاست و آماره آزمون فوق نیز  Fاست.
آزمون  BDSنیز توسط براک و همکاران )0669(5معرفی شده ،و در فرضیه صفر آزمون
فوق ،دادهها به صورت مستقل ( )9IIDتوزیع شدهاند بطوریکه در نمونههای با حجم کمتر
آماره  BDSبه صورت مجانبی دارای توزیع نرمال است .نتایج آزمونهای فوق در جداول
( )9و ( )3حاکی از آن است که روابط بین متغیرهای تحقیق حاضر ،غیرخطی میباشد.
جدول ( )6نتایج برازش مدل مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برای ایران نشان می-
دهد .براساس نتایج حاصل از روش مارکف سوئیچینگ با احتمال ثابت مشخص گردید که
منفی و معنیدار نبودن ضریب قیمت در رژیم اول نشان میدهد رفتار ایران در رژیم اول
مبتنی بر توافق و تبانی بوده است و ایران پایبند به توافق در سازمان اوپك است .اما مثبت
و معنیدار بودن ضریب قیمت در رژیم دوم نشانگر رفتار رقابتی ایران است .لذا رفتار ایران
در سازمان اوپك طی دوره مورد بررسی بر اساس دو رژیم تبانی و رقابتی بوده است.
ضریب سرمایهگذاری اثر مثبت و معناداری بر تولید نفت ایران داشته ،اما ضریب ذخایر
نفت بر خالف انتظار ،اثر منفی و معناداری بر تولید نفت دارد که این متغیر برای برخی
1

Regression Equation Specification Error Test
Brock, Dechert & Scheinkman (BDS) Test
3
Ramsey
4
Arranged autoregression
5
Brock et al
6
Independent and Indentically Distributed
2
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کشورها ن یز در مطالعه یانگ ،ضرایب منفی داشته است .متغیرهای دامی جنگ و انقالب
و تحریمها مطابق انتظار اثر منفی و معناداری بر تولید ایران دارند.
جدول( :)8نتایج برازش مدل مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برای ایران
متغیر

آماره z

ضریب

سطح معنیداری

رژیم ( 0رژیم تبانی یا توافق)

C

0/600

6/702

1/111

LOPRICE

-1/1113

-1/103

1/692

LQMINUSIRAN

1/601

20/56

1/111

رژیم ( 2رژیم رقابتی)
C

0/906

2/076

1/177

LOPRICE

0/096

00/351

1/111

LQMINUSIRAN

1/006

0/620

1/150

متغیرهای بدون چرخش رژیم (با ضرایب ثابت)
LORIRAN

-1/066

-00/267

1/111

)D(LINVESTIRAN

1/056

0/300

1/169

Dum1979

-1/756

-00/707

1/111

Dum2012

-1/006

-5/966

1/111

-0/607

-90/266

1/111

)Log(Sigma
Log Likelihood

251/73
منبع 1محاسبات تحقیق

براساس نتایج حاصل از روش مارکف سوئیچینگ با احتمال ثابت برای عربستان مشخص
گردید که مثبت و معنی دار بودن ضریب قیمت و نزدیك یك بودن ضریب سهم بازار در
رژیم اول نشان می دهد رفتار عربستان در رژیم اول مبتنی بر تبانی بوده است .اما مثبت
و معنی دار بودن ضریب قیمت در رژیم دوم نشانگر رفتار رقابتی عربستان است .لذا رفتار
عربستان در سازما ن اوپك طی دوره مورد بررسی بر اساس دو رژیم تبانی و رقابتی بوده
است .ضریب سرمایهگذاری اثر مثبت و معناداری بر تولید نفت عربستان داشته اما ضریب
ذخایر نفت بر خالف انتظار اثر منفی و معناداری بر تولید نفت دارد که این متغیر برای
برخی کشورها نیز در مطالعه یانگ ضرایب منفی داشته است .لذا در مجموع میتوان گفت
که تابع عرضه نفت ایران و عربستان طی دوره مورد مطالعه ،غیرخطی است و رفتار ایران
و عربستان در سازمان اوپك شامل دو رژیم تبانی و رقابتی است.
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جدول( :)9نتایج برازش مدل مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برای عربستان
متغیر
C
LOPRICE
LQMINUSSAUDI
C
LOPRICE
LQMINUSSAUDI
LORSAUDI
)D(LINVESTSAUDI
)Log(Sigma
Log Likelihood

سطح معنیداری
آماره z
ضریب
رژیم ( 0رژیم تبانی یا توافق)
1/0532
-0/0005
-1/51
1/1111
6/3312
1/1667
1/1111
00/1917
0/226
رژیم ( 2رژیم رقابتی)
1/1111
25/3690
01/110
1/1111
6/9332
1/1603
1/1111
5/9391
1/0675
متغیرهای بدون چرخش رژیم (با ضرایب ثابت)
1/1111
-01/005
-1/2559
1/0632
1/9366
1/1077
1/1111
-32/656
-2/776
001/6229
منبع 1محاسبات تحقیق

ماتریس احتماالت گذار به روش احتمال انتقال ثابت یا  FTPنیز در قالب جداول ()01
و ( )00برای دو کشور ایران و عربستان به دست آمده است1
جدول ( :)11ماتریس احتماالت گذار برای رفتار ایران در سازمان اوپک
رقابتی
1/115
1/62

تبانی
1/665
1/16

رژیم
تبانی
رقابتی

منبع 1محاسبات تحقیق

نتایج ماتریس مدل ایران نشان میدهد احتمال ماندن در رژیم تبانی تقریب ًا  66/5درصد
و احتمال ماندن در رژیم رقابتی برابر  62درصد است .همچنین احتمال گذار از رژیم تبانی
به رقابتی برابر  1/115درصد و احتمال گذار از رژیم رقابتی به رژیم تبانی  6درصد است.
جدول ( :)11ماتریس احتماالت گذار برای رفتار عربستان در سازمان اوپک
رقابتی
1/125
1/665

تبانی
1/635
1/105

رژیم
تبانی
رقابتی

منبع 1محاسبات تحقیق

ماتریس مدل عربستان نشان میدهد احتمال ماندن در رژیم تبانی تقریباً  63/5درصد و
احتمال ماندن در رژیم رقابتی  66/5درصد است .همچنین احتمال گذار از رژیم تبانی به
رقابتی برابر  1/125درصد و احتمال گذار از رژیم رقابتی به رژیم تبانی برابر  1/105درصد
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است .همچنین نتایج نشان میدهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور
متوسط تقریباً برابر  203ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با
 07ماه است .اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریب ًا برابر 01
ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با  96ماه است .بنابراین در
دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در
رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است .در
نتیجه ایران کشوری پایبند به توافق و تبانی در اوپك و تصمیمات اخذ شده این سازمان
است اما کشور عربستان پایبندی کمتری دارد که با واقعیات اوپك نیز همخوانی دارد.

 -7نتیجهگیری
سازمان اوپك تاکنون نقش مهمی در بازار نفت ایفا کرده که در چندین دهه گذشته نفوذ
چشمگیری در تعیین بهای نفت داشته است .کشور ایران از اعضای تأثیرگذار این سازمان
بحساب میآید لذا بررسی رفتار این کشور نقش مهمی دارد .در این مقاله رفتار ایران در
سازمان اوپك با استفاده از دادههای ماهانه  063710-2105102بررسی شده است .دو
حالت مدل خطی گسترش یافته گریفین و مدل غیرخطی مورد برازش قرار گرفت .نتایج
حاصل از مدل خطی بر پیروی ایران و عربستان از سهمیهبندی جزیی تأکید داشت .مدل
غیرخطی با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و در حالت احتمال انتقال ثابت بررسی
شد که نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان
غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای
کشور عربستان بوده است ،به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی ،غالباً رفتار ایران در
سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتلگونه بوده
است اما رفتار عربستان برخالف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است .همچنین نتایج
نشان میدهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 203
ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با  07ماه است .اما طول مدت
ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریب ًا برابر  01ماه و طول مدت ماندن در
رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با  96ماه است .بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال
ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال
ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است .در نتیجه ایران کشوری پایبند به
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توافق و تبانی در اوپك و تصمیمات اخذ شده این سازمان است اما کشور عربستان پایبندی
کمتری دارد که با واقعیات اوپك نیز همخوانی دارد.
با توجه به اینکه اعضای اوپك اهداف و استراتژیهای متعدد و متفاوتی از یکدیگر را در
سازمان مذکور دنبال میکند .لذا پیشنهاد میگردد استراتژیهای این کشورها برای
سیاستگذاران حوزه نفتی کشورمان در بازار نفت جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
علیرغم اینکه رفتار ایران که موافق با رفتار کارتل گونه اوپك است اما پیشنهاد میگردد
که کشور با سرمایهگذاری در میادین مشترک و صادرات نفت به میزان مشخصی که از
سوی اوپك تعیین شده ضمن حفظ سهم خود در بازار نفت زمینه بهرهبرداری الزم از
میادین مشترک را فراهم نماید .در این خصوص بدلیل اینکه ساختار فعلی متمرکز و
دولتی در صنعت نفت توان رقابت را ندارد لذا پیشنهاد میگردد از فضای بعد از برجام
بیشترین بهرهبرداری را جهت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت گرفت.
رفتار کشور عربستان در دهههای اخیر نشان داده است که آنها تحت هر شرایطی حفظ
سهم خود را در بازار نفت مورد توجه قرار دادهاند و به دنبال حفظ رابطه استراتژیك خود
با آمریکا هستند .تا همین اواخر آنها بیش از نفت شیل و سهم بازارشان ،نگران توافق
هستهای ایران با قدرتهای جهان و کاهش قدرتشان در بازار جهانی نفت بودند .لذا جهت
حفظ سهم بازار ،سیاست کاهش قیمت نفت را مدنظر قرار دادند .تبعات آن برای ایران و
برخی کشورهای دیگر اوپك هم فشار مالی با هدف کاهش دادن قدرت چانهزنی آنها است.
لذا پیشنهاد می گردد ایران به عنوان یك کشور بانفوذ در اوپك با دیپلماسی فعال انرژی،
زمینه بازگشت کشورها به توافق و تبانی که ذات یك کارتل است را فراهم کند.
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