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 اقتصاد انرژي ایرانپژوهشنامه 

 61 -90 ، صفحات1393 پاییز، 12سال سوم، شماره 

  دو سازمان انینفت خام م متیق نیینحوه تع یبررس

OPEC  وOECD  

  وسیلیجوس -و روش جوهانسون هایباز ياستفاده از مدل تئور با
 

   4احمد سیفی، 3محمد حسین مهدوي عادلی، 2احمد صباحی، 1رضا فهیمی دوآب

 
  13/11/1393تاریخ پذیرش:           31/01/1393 تاریخ دریافت:

  

  :دهیچک

ـتند  نفـت خـام     یو موثر در بـازار جهـان   یو فروشندگان اصل دارانیبه عنوان خر OECDو  OPECدو سازمان  هس

نحـوه رفتـار دو   بـراي   هايباز يمدل تئور کی یمقاله به بررس نیکنند. در ایبه نفع خود تالش م هامتیق رییتغ يکه برا

ـتفاده از روش جوهانسـون جوسـ     است هپرداخته شد گریکدیدر بازار نفت در مقابل مدنظر  سازمان  ـپس بـا اس  وسیلی. س

نفـت خـام    مـت یاز دو سازمان بر ق کی هر ياثرگذار زانیکه در آن عوامل و مشده است ارائه  یتصادسنجمدل اق کی

 ینفتـ  ریبـا ذخـا   OECDعرضـه نفـت خـام و سـازمان      زانیـ با م OPECدهد سازمان  ینشان م جی. نتاخواهد شد یبررس

ـتر یب OPECنفت خام نسبت به عرضـه   متیق تی. حساسهستندنفت خام موثر  متیقتحت کنترل بر  تحـت   ریاز ذخـا  ش

ـتفاده   یزنـ قـدرت چانـه   شیجهت افـزا  يتواند از آن به عنوان ابزاریم OPECسازمان ، بنابراین است OECDکنترل  اس

و نـرخ ارز   یرشد اقتصـاد جهـان   ردیگیم قرار یمقاله مورد بررس نینفت خام که در ا متیموثر بر ق يرهایمتغ ری. ساکند

ـتق  ياثـر  یشود رشد اقتصاد جهانیم جهیکه نتاست  کایآمر یقیموثر حق معکـوس بـر    ياثـر  یقـ یو نـرخ دالر حق  میمس

  گذارد.ینفت خام م متیق
 

  مشهد/ نویسنده مسئول دانشجوي دکتري اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی -1

Email:fahimidoab@yahoo.com      
 دانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد - 2

Email: sabahi@um.ac.ir 
 استاد اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد -3

Email: madeli_2001@yahoo.com 
 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد -4

Email: seifi23@yahoo.com 
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 JEL :C01, C57, C78 يبند طبقه

 یانباشـتگ هم يها، الگويباز هی، نظرOECD، سازمان OPECسازمان  :ها دواژهیکل

 یزنچانه وس،یلیجوس-جوهانسن

  

  مقدمه -1

مطـرح اسـت،    یدر اقتصـاد جهـان   رگـذار یمهـم و تأث  يکـاال  کیـ با توجه به آنکه نفت به عنوان 

 يهـا نـه یاز زم یکـ یدر خصوص آن و مسائل مبتال به آن صورت گرفته اسـت.   ياریمطالعات بس

  . بـه نظـر   اسـت نفـت خـام    مـت یعوامل مـؤثر بـر ق   یدر حوزه اقتصاد نفت، بررس یاصل یمطالعات

قـرار   ياریبسـ  یالمللـ نیمهم بـ  يهاو سازمان يعوامل اقتصاد رینفت خام تحت تأث متیرسد قیم

نفـت   يبا عرضه و تقاضـا  بیهستند که به ترت OECDو  OPECسازمان ها  نیدارد. دو مورد از ا

 یالمللـ نیدو سـازمان مهـم بـ    نیـ عضـو ا  يدهند. کشـورها  ریینفت خام را تغ متیتوانند قیخام م

دو سـازمان را   نیـ تـوان ا  یاما مـ  هستند،در بازار نفت  یمتفاوت اریبس يهازهیها و انگتفاوت ياراد

از تجـارت   یاز مـازاد رفـاه ناشـ    يبـر سهم زانیم نینفت خام و همچن متیبر ق ياز بابت اثرگذار

و مصـرف   دیارقام تول وبا توجه به آمار  گر،ید يقرار داد. از سو سهیو مقا یابینفت خام مورد ارز

دو نهـاد بـه عنـوان     نیـ تـوان گفـت کـه در بـازار نفـت خـام ا      یمـ مـوردنظر  نفت خام دو سازمان 

تجـارت و مبادلـه نفـت    و  شـوند یشناخته مـ  متیکننده در قنییو تع يبا قدرت انحصار یینهادها

  خام منافعی براي طرفین مبادله دارد.  

و قـادر خواهنـد بـود    کـرده  با فروش نفت خام درآمـدهاي ارزي کسـب    OPECکشورهاي عضو 

ـین بـا درآمـدهاي کسـب شـده بـه امـور             واردات کاالهاي مورد نیـاز کشـور را انجـام دهنـد. همچن

با خرید نفت خام، منـابع انـرژي    OECDگذاري بپردازند. در مقابل کشورهاي عضو سازمان سرمایه

ــراهم  در بخــش ــاي مختلــف اقتصــادي را ف ــکــرده و ه ــواد اولی ــدات و   هم جهــت بســیاري از تولی

 ينفـت و مقـدار آن بـرا    مـت یق نییتوان گفت که نحوه تع یم نی. بنابراکنندمیمحصوالت را تامین 

 تیـ صـادرکننده نفـت درصـدد تثب    يبرخـوردار اسـت. کشـورها    ییبـاال  تیـ از اهماین دو سازمان 
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 يرا بـرا  ینییپـا  داریـ پا مـت یکننـد ق یواردکننده تالش م يد و کشورهانفت هستن يباال يهامتیق

دو جانبـه مـورد    يبـاز  کیـ فرآیند را به عنوان  نیتوان ا یم از این رو خود بپردازند ینفت يدهایخر

بـازار انحصـار    کیـ کرد که بازار نفـت   انیب نیدر خصوص بازار نفت چنو  قرار داد یبحث و بررس

را بـه عنـوان انحصـارگر     OPECتـوان  یها، ميسازساده  یبازار با لحاظ برخ نیدوجانبه است. در ا

 اتیـ نفت خام در نظر گرفت. در ادب دیرا به عنوان انحصارگر خر OECDسازمان  يفروش و اعضا

مطـرح   کـه یحـل  راه کیـ بـازار بـه صـورت     یتعادل متیق نییدر تع يبازار نیحل چنراه ي،اقتصاد

 مـت یبـازار، ق  نیطـرف  یزنـ که بسته بـه قـدرت چانـه    دشویمطرح م متیق يبرا يا، بلکه دامنهنیست

از منـافع   يمنـد بهره نیو همچن نیطرف یزنقدرت چانه یشود. در خصوص چگونگیم نییتع یتعادل

ـی هـا، تع هیـ نظر نیاز ا یکیمطرح است که  یفراوان يتجارت نفت مباحث نظر بـر   یتعـادل  مـت یق نی

 وسیلیجوسـ - و آزمـون جوهانسـن   هايباز هیاز نظر تفادهمقاله با اس نیا ها است. دريباز هینظر يمبنا

  نفت خام و عوامل موثر بر آن پرداخته خواهد شد. متیق نییبه نحوه تع

  

  ينظر یمبان -2

  نفت خام  متیق راتییتغ خچهیتار -2-1

قیمت نفت از بدو اکتشـاف و اسـتخراج آن در زمـان هـاي مختلـف، نوسـانات متفـاوتی را        

هـایی را بـا توجـه بـه     کنون، دورهکـه نفـت کشـف شـد تـا      1860از سال تجربه کرده است. 

بـا  )؛ 1913تـا   1860(دوره اول  .متصـور شـد   تـوان نفـت مـی  شرایط متفاوت اقتصادي براي 

به نفت توجه زیادي نشده است و از نفت فقط بـه عنـوان   ها توجه به استفاده از دیگر سوخت

دو جنـگ   )؛1950تـا   1914(شد. دوره دوم منبعی براي روشنایی و روغن کاري استفاده می

. ایـن دوره بـا   رقـم خـورد  در ایـن دوره   يهاي رونق و رکود اقتصـاد جهانی رخ داده و سال

دالر 36/1طور متوسط ه قیمت نفت بکشف ذخایر عظیم نفت در خاورمیانه نیز همراه بود و 

. اسـت هاي نفـت ارزان  ) سال1973تا 1950( به صورت تحویل در بندر مبدأ بود. دوره سوم

نقـل  وهاي نیـرو و حمـل  ها، ایستگاهمانند پاالیشگاه-در این دوره پیشرفت تکنولوژي انرژي 

شد. دوره چهـارم   ها منجرقه تولید ناخالص داخلی برخی کشورساببه رشد بی بر اساس نفت
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 به دوران نفت گـران معـروف اسـت. ایـن افـزایش قیمـت نفـت در واکـنش         )به بعد 1974(

OPEC کـه در آن برهـه یکـی از بهتـرین ابزارهـا      گردد چرابه جنگ اعراب و اسرائیل برمی

  . )1385نژاد، (ابراهیمبراي مهار جنگ بود 

بـه نفـع خـود دارد.     مـت یق رییـ تغدر  یسـع  نیاز طـرف  کیـ  نفت خام هر متیق نییدر تع

از  یکـ یدارنـد.   هامتیق شیدر افزا یو فروشندگان سع هامتیدر کاهش ق یسع دارانیخر

 نیهر کدام از طـرف  یزنقدرت چانه ،گذار باشداثر متیق نییتواند بر تعیکه م یعوامل مهم

  است.   يباز

خصــوص یکــی از نظریـات مطــرح در  هــا يبـاز  هیــنظر يبـر مبنــا  یتعــادل مــتیق نیـی تع

کـه   یعلمـ : «عبـارت اسـت از   ها يباز  ي هی. نظرزنی طرفین بازي استچگونگی قدرت چانه

 هیـ نظر ،گـر ید ریـ . بـه تعب »پردازد یم گرانیتعامل با د طیافراد در شرا يریگ میبه مطالعه تصم

عاقـل اسـت. هـدف     کنـان یباز نیبـ  هـا  يها (تضاد منافع)، همکار علم مطالعه تعارض ها يباز 

 1عاقالنـه بایـد   کنـان یاست که براسـاس آن باز  دگاهیدادن نگرش و د ها يباز ي هینظر یاصل

است بـه   ها يباز هیاز مباحث مهم در نظر یکی ،یزن که مبحث چانهنیرفتار کنند. با توجه به ا

  شود.یم هو عوامل موثر بر آن پرداخت یزنمسئله چانه یبررس

  

   یزن چانه -2 -2

 )2و  یزنـ مرحلـه چانـه  ) 1د: نشـو یمـ  لیاز دو قسمت مجزا تشک معموالً يهمکار يها مدل

  بـه توافـق    یزنـ  بـا چانـه   يمنـافع همکـار   میبر سـر تقسـ   کنانیمرحله اجرا. در مرحله اول باز

است کـه در مرحلـه اول بـر سـر      يزیشدن آن چ یرسند. مرحله دوم، مرحله اجرا و عملیم

کـه صـبورند قـدرت     یکنـان ی) باز 1982(   2نینشـت یراب لیـ رطبق نظر آ آن توافق شده است.

دهنـد  یبـه خـود اختصـاص مـ     يشـتر یسـهم ب  یزنـ رو در چانه نیدارند از ا يشتریب یزنچانه

 

آن فکـر کنـد و هـدف،    ه دربار قیطور عم بزند به یدست به عمل نکهیاست که انسان قبل از ا نیمنظور از عاقالنه رفتارکردن ا - 1

 منافع او باشد.   يانتخاب کند که در راستا يا بر قاعده یسپس عمل را مبتن ،ردیخود را در نظر بگ ودیو ق حاتیترج

2- A. Robinstein 
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 یکنندگان موجود در بازار به وابسـتگ شود شرکتی. اغلب فرض م)1391(عبدلی و ماجد، 

مـت و مقـدار   یق نـه یتوافق قابل قبول مشـترك در زم  کیبرند و به یم یپ گریکدیمتقابل به 

اوالً  ؛کـرد  میگانـه تقسـ  تـوان بـه دو مرحلـه جدا   یرا مـ  یزنـ کنند. رونـد چانـه  یم دایدست پ

کنند که سود مشـترك آنهـا   یم نییفروش را تع ای دیکنندگان در بازار آن مقدار تولشرکت

 میخـود تقسـ   نیکننـد تـا سـود مشـترك را بـ     یم نییتع متیق کی.دوماً را به حداکثر برساند

  :))1(رابطه ( مشترك آنها برابر است با سودکنند. 

)1(  

[ ( )] [ ( ) ]

( ) ( )

s B p q rH q p h q p q

p h q rH q

  



     

 

2 2 2 1 2 2 2

1 2 2

  

گیـرد (رابطـه   مـی صفر قرار  يحاصل مساوگرفته شده و مشتق  q2از تابع فوق نسبت به 

)2:((  

)2(  

'( ) '( )
d

p h q rH q
dq


  1 2 2

2

0  

  و یا

'( ) '( )p h q rH q1 2 2  

 دیـ رسـد کـه ارزش تول  یبـه حـداکثر مـ    يادر سطح سـتاده  دکنندگانیتول سود مشترك

دسـت آمـده   ه بـ  جهیهمانند نتحاصل  جهی. نتباشدفروشنده  یینها نهیبرابر با هز داریخر یینها

در زمـان   دیـ تول زانیـ هماننـد م  یدر هنگام تبـان  نهیبه دیاست. مقدار تول یرقابتحل شبهاز راه

حل ائتالف در انحصـار دو طرفـه   راهشود، است. اگر از خارج از بازار به آن نگاه  یرقابتشبه

 یحـل تـوأم بـا تبـان    راه کیـ لزوماً از  یرقابتشبه متیرسد. قیبه نظر م یرفتار رقابت کیمثل 

کنـد  یمـ  افـت یرا کـه در  یمتـ یدارد ق لیـ فروشـنده تما  ،نی. در مقدار معردیگیسرچشمه نم

فـرض  اگـر  بپـردازد.   کـاال  يممکن را برا متیق نیاست کمتر لیما داریباشد و خر نیشتریب

آن  ینییو حـد پـا   ابـد ی لیـ بـه صـفر تقل   داریـ باشد که سود خر یمتیق مت،یق ییحد باالشود 

  )): 3(رابطه ( دبای لیباشد که سود فروشنده به صفر تقل ییجا
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)3(  

* *

* *

( ) ( )c c

c c

p h q rH q
p

q q
 2 2

2 2

1

2  

 یتوانـد در سـطح  ینمـ  مـت یشود، قیها از بازار ممنجر به خروج بنگاه یآنجا که سود منف از

 یوضـع  دارانیـ خرشـود  اسـت کـه فـرض    آن  گریحل دراه کی. ردیحدود قرار گ نیخارج از ا

بـدتر از انحصـار در    یتیتوانند مـوقع ینم زیبدتر از انحصار در فروش نداشته باشند و فروشندگان ن

  :) برقرار خواهد بود5) و (4روابط ( طیشرا نیباشند. در ا تهداش دیخر

)4(  

*         در حالت انحصار فروش) دارانی(مقدار سود خر * *( )c c BSp h q p q  
2 21 2  

)5( 

*        )دی(مقدار سود فروشندگان در حالت انحصار خر  * *( )c c SBp q rH q  
2 22 

  ) شکل خواهد گرفت: 6شود، رابطه (حل  p2يبرا يدو نابرابر نیا اگر

)6(  
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c c

p h q rH q
p

q q

  
 2 2

2 2

1

2  

* اگـر  کرد؛ نییمرجع تع يهاحلتوان از راهیحدود را م نیا
BS  و*

SB    ،مثبـت باشـند

دهـد. در هـر   ی) به دست م3چانه زدن را نسبت به رابطه ( يتر برادامنه کوتاه کی) 6رابطه (

بـه قـدرت    یزنـ چانـه  يشـده بـرا   نییمشخص در حدود تع متیق کی نییتع، دواین از  کی

 دارد.   یو فروشنده بستگ داریخر ینزچانه ینسب

افراد،  نیها ب ها و مناقشه حل و فصل تعارض يبرا یروش یزن چانه ،يتئور دگاهیاز د

بـا هـم    )شـتر یب ا(یـ بر سـر یـک مسـئله، دو طـرف      یزن . در چانهاستها  کشورها، گروه

حـل برسـند و آنگـاه بـر اسـاس آن رفتـار       توافق و راه جه،ینت کیتا به  کنند یمذاکره م

 ریـ ها بر سر موضوعات مختلـف نظ  دولت نیالملل، ب در روابط بین ،لکنند. به عنوان مثا

از  ياری. بسـ افتـد  یاتفـاق مـ   یزنـ  تجارت (از جمله تجارت نفـت خـام) مـذاکره و چانـه    
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کاالهـا و خـدمات مختلـف نیـز تـوأم بـا        مـت یمزدهـا، ق  نیـی تع ریـ نظ يتعامالت اقتصاد

خـود   يشـنهادها یپ کـردن  بـدل رد و  قیاز طر نیطرف یزن است. در فرآیند چانه یزن چانه

 هیـ از مباحـث مهـم در نظر   یکـ ی ،یزنـ  مبحـث چانـه   لیدل نیبه هم دهند یآن را ادامه م

 یزنـ  چانـه   جـه یوجود دارند که بـر فرآینـد و نت   یمهم يرهایو متغ . عواملاست ها يباز

  :عبارتند ازعوامل  نیاز ا یگذارند. برخیم ریتأث

  

   کنانیصبر باز 2-2-1

همـراه   نـه یبـا هز  کنـان یباز يبـرا  یزن و مسائل چانه ها تیاز موقع ياریدر بس یزن چانه فرآیند

 يدارا کنـان یباز ياسـت و زمـان بـرا    یزنـ  چانه فرآیند يبرهمان زمان نهیهز نیتراست. مهم

زمان قائـل هسـتند بـه دو     يکه برا یارزش هرا نسبت به درج کنانیاست. باز تیارزش و اهم

 يبـاالتر  یزنـ  قدرت چانـه  ،که صبورتر است یکنیکنند. بازیم میصبور تقس وصبر یگروه ب

زمان قائـل شـود، صـبورتر و     يبرا يارزش کمتر کنیباز کیهر چه  ،گریدارد. به عبارت د

 ریـ کـه فق  یکنـان یباز نیصبرتر است. همچنیب ردیزمان در نظر بگ يبرا يشتریهر چه ارزش ب

سـبب   یمختلفـ  يرهایندارند. متغ ییباال یزنچانه قدرت جهیهستند و در نت زیصبر نیهستند ب

 یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یآنهـا و  نیتـر ارزش باشد که مهـم  يدارا کنانیباز يزمان برا شود یم

  بازار است.    نرخ بهره و فرد، مقدار ثروت، درآمد

و بـه آن   شـود  یدو طـرف مـ   بیوجـود دارد کـه نصـ    يدیعا کی یزن چانه  هر مسئله در

دو طـرف اسـت.    نیمـازاد بـ   میبـر سـر تقسـ    یزنـ  . چانهندیگو یم یزن منافع چانه ایمازاد رفاه 

 دنیرسـ  يبـرا  یکاف زهیباشند، هر دو انگ یکسانی یرجحان زمان يمعامله دارا نیهرگاه طرف

صـبر هسـتند و منـافع    یاندازه بـ  کیبه  کنیهر دو باز نیبنابرا ،را دارند ریبه توافق بدون تأخ

تر از صـبر یبـ  کنـان یاز باز یکـ یشـود امـا اگـر    یمـ  میآنها تقسـ  نیب يبه طور مساو یزنچانه

  .سهم او از مازاد کمتر خواهد بود ،باشد يگرید
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   یزن ترس از شکست چانه -2-2-2

 لیـ احساس کنند که مذاکرات بـه دل  نیممکن است طرف یزن مذاکرات و چانه ياثنا در

 نیـ کـه منجـر بـه ا    ی. عامـل مهمـ  شـود  یمـ  یعوامل برونزا به شکست منتهـ  یبرخ ریتأث

اسـت.  زنـی  طـرفین چانـه  شـدن    و خسته یزن فرآیند چانه شدن یطوالن ،شود یاحساس م

 قیـ و زمـان دق بوده  یتصادف کامالً ردیگ یسرچشمه م یحالت که از رفتار آدم نیبروز ا

 يشـتر یمسـئله تـرس ب   نیاز وقوع ا یکنیاست. هر چقدر باز ینیب شیقابل پریوقوع آن غ

 یاو اثـر منفـ   یزنـ  بـوده و بـر قـدرت چانـه     زیـ گرسـک یر ،داشته باشد يگرینسبت به د

دارد.  يتـر  نییپـا  یزنـ  است قدرت چانـه  زیگرسکیکه ر یکنیبازاز این رو . گذارد یم

مربـوط بـه    ،مذاکرات مطرح است دنیکه به عنوان خطر به شکست انجام يگریعامل د

کل مازاد بالقوه مـذاکره را از   تواند یعامل م نیاست. ا یزن دخالت طرف سوم در چانه

 Aتوسـط بنگـاه    يدیجد يتکنولوژ ،کند. به عنوان مثال مورد یرا ب یزن ببرد و چانه نیب

 ي. در اثناشوند یوارد مذاکره م نهاآ ،آن است دیدرصدد خر Bوارد بازار شده و بنگاه 

وارد بـازار   Cتوسـط بنگـاه    شتریب تیو قابل ییبا کارآ دیجد ي، تکنولوژBو  Aمذاکره 

بــا آمــدن  رایــاسـت ز  هیــفاقــد توج Bو  Aبنگـاه   نیبــ یزنــ صــورت چانـه  نیــشـود. در ا 

بـه   یبسـتگ  یزن همازاد خالص در چان قیدق میوجود ندارد. تقس یمازاد قبل C يتکنولوژ

 زتریگرسکیر فینسبت به حر کنیآنها دارد. هرچقدر باز يزیگرسکیدرجه صبر و ر

  سهم او از مازاد کمتر خواهد بود.  ،باشد

  

   ها نهیداشتن گز -2-2-3

 یرونـ یب نـه ی. گزدیـ آ یبـه حسـاب مـ    دینوع تهد کی یزن در فرآیند چانه یرونیب نهینقش گز

 یآن بـاورکردن  قیـ از طر دیـ که تهد دهد یم شیرا افزا کنیباز کی یزن قدرت چانه یموقع

در فرآینـد   زیـ ن یداخلـ   نـه ینـدارد. گز  یزنـ  بر قـدرت چانـه   يریصورت تأث نیا ریباشد در غ

 ییهـا  نـه یگز کنـان یباز ،یزنـ  چانهخالل که ممکن است در  یمعن، به این دارد ریتأث یزن چانه
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 یرونـ یب نـه یگز کنیبه دست آورنـد. اگـر هـر دو بـاز     تیمطلوب ای امدیداشته باشند و از آن پ

تـر   او جـذاب  یداخلـ  نهیاست که گز شتریب یکنیباز یزن قدرت چانه ،داشته باشند رجذابیغ

هـر دو   یداخلـ  نهیصورت گز نیاز آنها جذاب باشد در ا یکی یخارج نهیاگر گزاما باشد، 

 نـه یکه گز شود یم یکس دیعا شترینخواهد داشت و سهم ب یزن چانه  جهیدر نت يریتأث کنیباز

حالـت   نیـ جـذاب باشـد در ا   کنیهـر دو بـاز   یرونـ یب نـه یتر است. اگر گز او جذاب یرونیب

  .شود ینمحاصل  یو توافق دینخواهد رس ياجهیبه نت یزن چانه

  

  اطالعات نامتقارن -4 -2-2

اطالعـات   یزن مورد چانه يرهاینسبت به متغ کنانیاز باز یکیممکن است  یزن چانه يدر اثنا

اطالعـات نامتقـارن در    نیاثر اسوال این است که داشته باشد. حال  يگرینسبت به د يشتریب

ممکـن   یعنـ ی ؛در معاملـه دارد  یمنفـ  ریاست که تأث نیاثر آن ا نیاول ست؟یچ یزن چانه  جهینت

 ایـ و  یزنـ  اثـر اطالعـات نامتقـارن، شکسـت چانـه      ،گریاست معامله انجام نشود. به عبارت د

  و زمان است. نهیتوافق بعد از تحمل هز

از یک قدرت نسـبتاً بـاالیی در    OECDو  OPECدو سازمان مورد مطالعه در این مقاله یعنی 

ن قـدرت انحصـاري در خریـد و    المللی نفـت خـام برخـوردار هسـتند. ایـ     اثرگذاري بر قیمت بین

هـاي (مشـهود یـا نامشـهود)     زنـی شود بین دو بازیگر عمده ایـن بـازار چانـه   فروش نفت باعث می

متعددي در طول تاریخ مبادلـه نفـت خـام صـورت گرفتـه باشـد. در ادامـه مثـالی از واکـنش دو          

بیانگر وجود کشـاکش  شود. این مثال سازمان مورد بررسی بر سر تعیین قیمت نفت خام مرور می

 سـال  در خـام  نفت تقاضاي افزایش برآورد به توجه بین آنها بر سر تعیین قیمت نفت خام است. با

 دالر 100 از بـیش  بـه  نفـت  قیمت افزایش داد که انرژي هشدار المللیبین آژانس میالدي، 2011

 ایـن  در. کنـد  جـه موا مشـکل  بـا  را جهـان  بهبود اقتصـادي  و بازسازي روند تواندمی بشکه هر در

 خـام،  نفـت  بـازار  ثبـاتی بـی  مهار در OPEC به توان اشاره با انرژي المللیبین رئیس آژانس راستا

 مقابـل،  در. شـد  خواسـتار  را 2011سـال   طـی  تولید هاي سهمیه افزایش ،OPEC اعضاي کمک
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IEA توسـط  شـده  مطـرح  نیز موضـوع  OPEC سازمان
1

 اقتصـاد  افتـادن  مخـاطره  بـه  را در مـورد  

 شـرایط  در اعـالم کـرد کـه    داد و قـرار  انتقـاد  مـورد  نفـت خـام   هايقیمت افزایش پی در جهانی

- سـفته  نفتـی،  در تاسیسـات  شده ایجاد فنی نظیر مشکالت دالیلی به بیشتر خام نفت قیمت حاضر

 حاضـر  حـال  در OPEC بـه نظـر  . افزایش است حال در دالر ارزش کاهش و نفت بازار در بازي

 از برخـی  البتـه . خـام اسـت   نفـت  جهانی بازارهاي نیاز از بیش نفت عرضه بازار، بنیادهاي براساس

 هـاي افـزایش قیمـت   صـورت  در کـه  داشـتند  اظهـار  OPEC سـازمان  عضـو  کشورهاي مقامات

 دور OPEC تولیـد  هـاي سهمیه افزاش احتمال بشکه، هر در دالر 110 از بیش به خام نفت جهانی

 عنـوان  آژانـس  از نقل به FT(2تایمز ( فایننشیال روزنامه این از همچنین پیش .بود نخواهد انتظار از

 دالري میلیـارد  200 افزایشی با  OECDعضو   کشورهاي خام نفت هزینه واردات که بوده کرده

 0,5 دادن دسـت  از بـا  برابر رقم این که رسیده است دالر میلیارد 790 به رقم  2010 سال پایان در

. همانگونـه کـه از ایـن مثـال مشـخص      3است OECD کشورهاي ناخالص داخلی تولید از درصد

پذیرد کـه  هایی بر سر قیمت نفت خام صورت میزنیچانه OECDو  OPECاست میان سازمان 

ها به صورت نامشهود است، اما آنچه مهـم و حـائز اهمیـت بـوده ایـن      زنیالبته بسیاري از این چانه

مبادله با توجه به شرایط اقتصادي، سیاسی و نیـاز بـه حضـور     موضوع است که هر کدام از طرفین

  تواند بر قیمت آن اثرگذار شود.زنی بوده که میدر بازار نفت و سایر عوامل داراي قدرت چانه

  

  مرتبط با آن يهامدل و داده حیتوض -4

   OECDو  OPEC يباز يالگو یطراح -4-1

کننـده در بخـش عرضـه نفـت خـام و      نیـی و تع یاصـل  گریباز کیبه عنوان  OPECسازمان 

 مـت یق نیـی نفت خام بـر سـر تع   يدر طرف تقاضا یاصل گریبه عنوان باز OECD يکشورها

نـوع از بـازار    نیـ ا يکه برا یو رقابت هستند. مدل یزنحالت چانه کینفت خام همواره در 

 

1- International Energy Agency 
2- Financial Times 

 بولتن روزانه بازار جهانی نفت، شرکت ملی نفت ایران -3
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 یمتـ یبـازه ق  کیـ نفت خام در  متیمدل انحصار دوطرفه است که در آن قاست، قابل ارائه 

بـه   یدر نقطـه خاصـ   مـت یمبادلـه ق  نیطـرف  یزنو بسته به قدرت چانهشود یم نییمشخص تع

  شود.  یم میبازار تقس گرانیباز نیرسد و منافع حاصل از تجارت بیتعادل م

نفـت   مـت یق نیـی در تع OECDو  OPEC يبـاز  يو ارائه الگـو  یبخش به طراح نیا در

  . پرداخته شده است هايباز هیخام با استفاده از نظر

بــه عنــوان  OPECعضــو ســازمان  يکشــورها انیــمقالــه م نیــمــورد مطالعــه در ا يبــاز

اسـت.  نفـت خـام    دارانیـ بـه عنـوان خر   OECDسازمان  يفروشندگان نفت خام و کشورها

بـا   OECDعضـو سـازمان    يو کشـورها  S يبـا حـرف اختصـار    OPECسازمان  يکشورها

هر واحد محصول (نفت خـام) را بـا    S کنیشد. بازداده خواهند  شینما  B يحرف اختصار

 ایـ  یدرخواسـت  متیکه نشانگر حداقل قکند یتوجه به تابع عرضه خود استخراج و عرضه م

هر واحد محصـول   يحاضر است به ازا زین B کنیخواهد بود. باز S کنیباز 1افتیبه در لیم

 لیـ م انگریـ تابع تقاضا ب دیگر، عبارت ه. بکند يداریخود خر يحداکثر بر اساس تابع تقاضا

توانـد برابـر بـا    یمقـدار مـ   نیـ . ااسـت نفت خام  دیهر واحد خر يبرا Bبازیکن  2به پرداخت

باشـد. بـه    شیو پـاال  لیتبد يهانهیپس از کسر هز ینفت يهامنافع حاصل از فروش فرآورده

فـروش   مـت یتوانـد شـامل ق  یمـ  داریـ خر يمنافع حاصل از فروش نفت خام بـرا  ،بیان دیگر

  باشد.   ینفت يهاوضع شده بر فرآورده يهااتیو مال ینفت يهافرآورده

 مـت یعرضه و تقاضا در بازار نفت نسبت بـه ق  يهایمنحن تیفرض برابر بودن اندازه حساس با

صـورت نمـودار   ه مرجـع را بـ   يهاحلانواع راه نینفت و همچن متیق راتییتوان دامنه تغیآن، م

 ينفـت خـام در حالـت هـا     دیتول زانیم انگریب بیبه ترت qCو  qS ،qB) 1نمودار (نشان داد. در  ) 1(

نفـت   مـت یق انگریـ ب بیـ بـه ترت  pCو  pS  ،pBو  یرقابتو حالت شبه دیانحصار خر ،شانحصار فرو

. مالحظـه  اسـت  یو حالـت شـبه رقـابت    دیـ انحصار فروش، انحصار خر يبازار يخام در حالت ها

 دیـ لتو رینفت خـام، مقـاد   يعرضه و تقاضا یبودن کشش دو منحن يفرض مساو لیشود به دلیم

در آنها متفـاوت اسـت.    متیهستند و تنها ق کسانی دیانحصار فروش و انحصار خر يهادر حالت

 

1- Willingness to Accept 
2- Willingness to Pay 
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 زیـ ن یرقـابت شـبه  مـت یبوده و ق گرید يهااز حالت شتریب یرقابتدر حالت شبه دیمقدار تول نیهمچن

  قرار دارد. دیانحصار فروش و انحصار خر متیدو ق نیب

  
  نفت خام يعرضه و تقاضا -)1(نمودار 

 
نفـت   مـت یبازار در خصوص ق گرانیباز نیب یزنچانه نیها و همچنيباز هیمطابق با نظر 

داشـته و در   یبسـتگ  يبـاز  نیطـرف  یزنـ ) به قدرت چانهpeبازار( یو واقع یتعادل متیخام، ق

 مـت یمقـدار ق  نکـه ی. ا pS > pe > pB: گـر یقرار خواهد گرفت. به عبارت د pBو  pS نیدامنه ب

مبادلـه   نیطـرف  یزنـ به قدرت چانه ینه، بستگ ایباشد  یرقابتحل شبهراه متیبا ق ربراب یتعادل

 يهـا اسـت یاقدامات و س یبرخ قیاز طر یقدرت چانه زن نیدارد. ا OECDو  OPEC یعنی

 ریچـون حجـم ذخـا    يکه در ادامه  به مـوارد  دیآیدست مه ب يراقتصادیغ یو حت ياقتصاد

 ينفت خام کشورها ریصادرات و ذخا زانیم ایکننده نفت و مصرف يکشورها کیاستراتژ

در بـازار و   گرانیبـاز  یزنـ قـدرت چانـه   شیافـزا  يبـرا  ییکننده نفت به عنوان ابزارهـا دیتول

 نفت خام اشاره خواهد شد.  متیآنها بر ق ياثرگذار

با توجـه   شود.می نییتع Peبرابر  متیق تیدر نها يباز نیطرف یزنتوجه به قدرت چانهبا 

  pS>pe> pBبایـد   Bکنیباز یپرداخت متیو حداکثر ق S کنیباز یدرخواست متیبه حداقل ق

بـا   کنیچنانچه هر دو بـاز  شود،می واحد محصول مبادله Qشود در هر دوره یباشد. فرض م
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صـفر   ياز عـدم همکـار   یناش يهانهیهز ریو سا یمبادالت يهانهیهزکنند  يهمکار گریکدی

  :))8) و (7(روابط ( در هر دوره برابر است با کنیهر باز يدیعا ای امدیبوده و پ

)7(  

    S e BR P P Q    

)8(  

    B eSR P P Q    

SR کنیبــاز يدیــعا؛ S و  دوطرفــه ياز همکــارBR کنیبــاز يدیــعا؛ B دو طرفــه ياز همکــار 

 است.

 انیـ م یمبـادالت  يهـا نـه ینداشته باشند اوالً هز يهمکار گریکدیبا  کنیهر دو باز چنانچه

 رایـ ز ؛شـود یمـ  نهیهز جادیآنها موجب ا يبرا متینوسانات ق اًیو ثان افتهی شیافزا کنیدو باز

برابـر   کنیهـر بـاز   يدیـ حالـت عا  نیگرداند. در ایآنها مشکل م يرا برا يزیرامکان برنامه

  :))10) و (9(روابط ( است با

)9(  

 [     ] T
S e B S pL P P Q C      2  

)10(  

 [     ] T
B s e B pL P P Q C      2 

SL ــعا؛ ــاز يدی ــعا؛ BL، نیطــرف ياز عــدم همکــار S کنیب ــاز يدی از عــدم  B کنیب

T، نیطرف يهمکار
SC کنیباز یمبادالت يها نهیهز؛ S نیطرف يبه علت عدم همکار ،T

BC ؛

pو  نیطرف يبه علت عدم همکار B کنیباز یمبادالت يها نهیهز نفـت   متیق نوسانات؛ 2

 خام است.

از  یکـ ی يدوره از بـاز  کیـ در امـا  دهنـد   يقول همکـار  گریکدی هب کنیدو باز چنانچه

دو  امـد یپ، نمانـد  بنـد یبه نفع خود به قـولش پا  متیق رییتغ زهیبا انگ )S کنیباز(مثالً  کنانیباز

  :کندیم رییتغ) 12) و (11روابط (به صورت  کنیباز

)11(  
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 '    S S BF p P Q    

)12(  

 '   B SSE P p Q    

SF کنیباز امدیپ؛ S    کنیبـاز  يدرصـورت عـدم همکـار S  کنیبـاز  يو همکـار B وBE؛                                                 

  است. Bکنیباز يو همکار S کنیباز يدرصورت عدم همکار B کنیباز امدیپ

'
S ep P  وS SF R  کنیباز صورت نیا ریدر غاست S  از قـولش   یحاضر به تخطـ

دوره ممکـن اسـت اتفـاق افتـد      کیـ فوق تنها در  يخواهد ماند. باز بندینبوده و به قولش پا

 کنیدو بـاز  انیـ همکارانـه م ریغ ينمانده و باز ندبیبه قولش پا B کنیباز يدر دوره بعد رایز

داده باشند  يقول همکار گریکدیبا  کنیشکل چنانچه دو باز نی. به همتشکل خواهد گرف

نمانـد،   بنـد یبه نفع خود به قولش پا متیق رییتغ زهیبا انگ B کنیباز ،يدوره از باز کیدر اما 

  :کندمی رییتغ) 14) و (13روابط (به صورت  کنیدو باز امدیپ

)13(  

 '    S B BE p P Q    

)14(  

 '  S S BF P p Q   

SE کنیباز امدیپ؛ S   کنیبـاز  يدرصـورت همکـار S   کنیبـاز  يو عـدم همکـار B  وSF ؛                                                          

  است.   B کنیباز يو عدم همکار S کنیباز يدرصورت همکار B کنیباز امدیپ

'
B ep P  وB BF R  کنیباز صورت نیا ریدر غاست B از قـولش   یحاضر به تخط

دوره ممکـن اسـت انجـام     کیـ تنهـا در   زیـ فـوق ن  يخواهد ماند. باز بندینبوده و به قولش پا

دو  انیـ همکارانه مریغ ينمانده و باز ندبیبه قولش پا زین S کنیباز يدر دوره بعد رایز ؛ردیگ

 شکل خواهد گرفت.  کنیباز

 یدوره متـوال  n يبـرا  کنیدو باز انیم)) 1(جدول ( ریز يفوق باز حاتیتوجه به توض با

 .ردیگیشکل م
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  دوره متوالی nبراي  Sو  Bجدول بازي دو بازیکن  - )1جدول (

 

 Bبازیکن 

 همکاري  عدم همکاري
ن 

ک
زی

با
S

 

 همکاري RS ,RB  ES ,FB 

 عدم همکاري FS ,EB  LS ,LB 

  

فـوق از   ي. بـاز اسـت  F>R>L>Eبـه صـورت    کنیبـاز  هـر  يبـرا  )1(جدول  يامدهایپ

 کنیتوسـط دو بـاز   يپس از قبول قول همکـار  یعنی کند؛می يرویپ انهیجو یتالف ياستراتژ

 يرعدم همکـا  يو استراتژنکرده به قولش عمل  کنیباز کی يدوره از باز کیچنانچه در 

عـدم   ياسـتراتژ  یخـاط  کنیبـاز  هیـ جهـت تنب  يدر دوره بعـد  گرید کنیبازکند، را انتخاب 

شکل خواهد گرفـت.   کنیدو باز انیهمکارانه مریغ يو بازکرد را انتخاب خواهد  يهمکار

 کیـ تنهـا در   گـر ید کنیباز يهمراه با عدم همکار کنیباز کی يپس امکان وقوع همکار

 گـر ید کنیبه قـولش بـاز   کنیباز کی يبندیدوره وجود خواهد داشت و در صورت عدم پا

شـکل خواهـد گرفـت کـه      کنیدو بـاز  انیـ م رهمکارانهیغ ينمانده و باز بندیبه قولش پا زین

انتخـاب   ،گـر ی. به عبـارت د استهمکارانه  ياز باز يکمتر امدیپ يدارا کنیهر دو باز يبرا

در پاسـخ بـه   . اسـت  داریـ ک تعادل نش پایهر دو طرف بازار  يبرا يعدم همکار ياستراتژ

از عـدم   يشـتر یب امـد یپ يدارا کنیدو بـاز  انیـ م يهمکـار  نکـه یبـا توجـه بـه ا   این سوال که 

و نکـرده  بـه قـول خـود عمـل      کنیبـاز  کیـ ممکـن اسـت    ی، در چه صـورت است يهمکار

در  کنیازهـر دو بـ   يبرا يکل باز امدیالزم است پ ؟کندرا انتخاب  يعدم همکار ياستراتژ

n موضـوع الزم   نیـ ا حیتوضـ  ي. بـرا شود یبررس يعدم همکار ای يدوره با توجه به همکار

 .گیردقرار  یمورد بررس کنانیصبر باز زانیو م لیاست ابتدا عامل تنز

i کنیباز لیتنز عامل

ir
 






 حینـرخ تـرج   ایـ نرخ بهـره   irشود کهیداده م شینما 

iبوده و  i کنیباز یزمان   کـه بـه    يشـتر یارزش ب لیـ صبورتر بـه دل  کنی. بازاست
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تـر دارد. بـا توجـه بـه     عجـول  کنینسبت به باز يباالتر يبه همکار لیقائل است م یمنافع آت

بلندمـدت بـه صـورت     یدر دوره زمـان  کنانیباز يبرا يحاصل از همکار امدیپ ل،یعامل تنز

  :) است15رابطه (

)15(  

  i
i i i i i i

i

R
R δ R δ R      ,         ,  

δ
U iC Bo S    





  

Co است.  يبه همکار يبندیپا  

در آن  کنیپـس آن بـاز   کند یدوره از قول خود تخط کیدر  کنانیاز باز یکی چنانچه

بـه   زیـ ن گـر ید کنیبـه علـت آنکـه بـاز     يبعـد  يهاو در دوره کرده افتیرا در F امدیدوره پ

 يکـل بـاز   امدیپ صورت نی. در اکردخواهد  افتیرا در L امدینخواهد ماند، پ بندیقولش پا

  :)16رابطه ( برابر است با یخاط کنیباز يبرا

)16(  

  i
i i i i

i

L
δ L δ L    ,   ,

δ
i

i i iU No F F i S B


     





 

No است. يبه همکار يندبیعدم پا 

 يمانـده و اسـتراتژ   بندیپا يبلندمدت به قول همکار یدوره زمان کیدر  i کنیباز یزمان

  برقرار باشد:) 17(که رابطه  کندیرا انتخاب م يهمکار

)17(  

   i i

i i i

i i

R δ L
         

δ δ
i i

i i

i i

U U No

F

F

C

R

o

F
L






   

   

 

  

 یدر بـازه زمـان   کنیبـاز  کی يبرا يبه قول همکار يندیبپا يرینشان دهنده امکانپذ ) 17( رابطه

 )17(. با توجـه بـه رابطـه    شودیم ينامگذار »يرابطه همکار«رابطه تحت عنوان  نیا است،بلندمدت 

, ي رهـا یبـه متغ  يبه قـول همکـار   يبندیامکان پا  ,R F   وL  ـتگ بـا نحـوه    رتبـاط دارد. در ا یبس

 .شده استداده  حیتوض ي در ادامه اختصاراًفوق بر رابطه همکار يرهایکدام از متغ هر ياثرگذار
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و  اسـت  کیـ صفر تـا   نیب لی. عامل تنزاست کنیهمان درجه صبر باز ای لیعامل تنز

 کنیباشـد آن بـاز   تـر کیـ نزد کیـ تر بوده و به بزرگ کنیباز کی يبرا لیهرچه عامل تنز

شده  شتریب يباشد طرف چپ رابطه همکار شتریب کنیهرچه صبر باز بنابراین صبورتر است. 

  خواهد بود.  شتریب کنیآن باز يبرا يبه قول همکار يبندیپا يریو امکانپذ

 R يحاصل از همکار امدی. هرچه مقدار پاست کنانیباز انیم يحاصل از همکار امدیپ 

 يبه قول همکار يبندیپا يریکمتر شده و امکانپذ يطرف راست معادله همکارشود،  شتریب

. اسـت    کنانیباز انیم يحاصل از عدم همکار امدیپ Lخواهد بود. شتریب کنیآن باز يبرا

طـرف راسـت    ،تـر باشـد  کوچـک  کنانیباز انیم يحاصل از عدم همکار امدیهرچه مقدار پ

 شـتر یب کنیآن بـاز  يبـرا  يبه قول همکار يبندیپا يریکمتر شده و امکانپذ يمعادله همکار

 يهـا  نـه یهز ،کنانیباز انیم يمکارداده شد که در صورت عدم ه حیتوض پیشترخواهد بود. 

و منـافع حاصـل از عـدم     ابـد ییم شیافزا ياز عدم همکار یناش يها نهیهز ریو سا یمبادالت

 انیـ م ياز عدم همکار یناش یمبادالت يهانهیدهد. پس هرچه هزیرا کاهش م Lيهمکار

 يکـار تر شده و طرف راسـت معادلـه هم  کوچکLباشد شتریب کنیباز کی يبرا کنانیباز

  خواهد بود.  شتریب کنیآن باز يبرا يبه قول همکار يبندیپا يریامکانپذ شود ومیکمتر 

F  کنیبـاز  يبـرا  يبـه قـول همکـار    يندیدوره به علت عدم پا کیمنافع زودگذر در 

کمتر باشد، طـرف راسـت معادلـه     کنیباز کی يمنافع زودگذر برا نی. هرچه ااست یخاط

خواهـد   شـتر یب کنیآن باز يبرا يبه قول همکار يبندیپا يریانپذکمتر شده و امک يهمکار

عامـل   فـوق عوامل  نیاست. از ب يامرحله یزندان يمعما يشده از نوع باز حیتشر يبود. باز

عامـل نقـش    نیـ برخـوردار اسـت. ا   يشـتر یب تیـ از اهم کنیهمان درجـه صـبر بـاز    ای لیتنز

دارد. در خصـوص   يدر بـاز  کنـان یباز يعدم همکـار  ای يدرجه همکار نییدر تع یمیمستق

توانـد نقـش   یعامل م نیا )OECDو  OPEC(در آن  يباز نیالعمل طرفبازار نفت و عکس

 يانـرژ  نیـ بـازار، ا کننـده عمـده نفـت خـام در     بـه عنـوان عرضـه    OPECکنـد.   فایا ییسزاب

موجـود آن   ریخـا ذ زانیـ م نیکند و سطح استخراج آن و همچنیرا استخراج م ریناپذدیتجد

مـؤثر   اریتوانـد بسـ  یمـ  OPEC لیـ هستند که بر درجه صبر و نرخ تنز ییرهایمتغ OPECدر 
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بـه مصـرف نفـت خـام و      OECD یصنعت ياقتصاد کشورها یوابستگ ،گریباشد. از طرف د

 زانیـ و م لیـ نفت در آنها از جمله عوامل مؤثر بر درجه تنز کیاستراتژ ریذخا جادیا نیهمچن

بـر   ییبسزا ریعوامل تأث نیابه همین جهت  بازار نفت خام است يطرف تقاضا کنانیصبر باز

  سازمان در تجارت نفت خام بر عهده دارد. نیا یخواهسهم

  

 رهایمتغ یمعرف -4-2

 تـا  1980 يهـا سـال  يو بـرا  یاسم متیاطالعات مربوط به آن به صورت ق ؛نفت خام متیق - 1

 ) استخراج شده است.IFSپول ( یالملل نیاز منبع آمار و اطالعات صندوق ب 2012

کل نفت خام  دیآمار و ارقام مربوط به تول؛ OPEC(عرضه) نفت خام  دیتول -2

OPEC مرکز اطالعات برگرفته از که بوده  2012 تا 1980 يمربوط به سال هاEIA  .است 

از  ریـ متغ نیـ اطالعـات مربـوط بـه ا     ؛OECD) نفت خـام  يمصرف (تقاضا -3

 استخراج شده است. EIAمرکز آمار 

 ریمتغ نیآمار مربوط به ا ؛OECD يهانفت خام تحت کنترل دولت ریذخا -4

  استخراج شده است.  EIAاز مرکز آمار 

  2012 تـا  1980 يسال هـا  يبرا ریمتغ نیا یزمان يآمار سر ؛یرشد اقتصاد جهان - 5

 ) استخراج شده است.IFSپول ( یالملل نیآمار و اطالعات صندوق ب یاز منبع اطالعات

   يبـرا  ریـ متغ نیـ ا یزمـان  يآمـار سـر   ؛(دالر) کایو مؤثر آمر یقینرخ ارز حق -6

) IFSپـول (  یالمللـ  نیآمار و اطالعات صندوق ب یاز منبع اطالعات  2012 تا 1980 يهاسال

  استخراج شده است.

 

 یاقتصاد سنج جینتا لیبرآورد و تحل -5 

  OECDو  OPECدو سـازمان   یاثربخشـ  يداریکردن و آزمون سطح معنـ  يکاربرد جهت

نفت  متی. قشوده میپرداخت یمدل اقتصاد سنج کی نیبخش به تخم نینفت، در ا متیبر ق
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ــوان   ــه عن ــمتغب ــته  ری ــت.وابس ــ   اس ــه وس ــه ب ــایمتغ لهیک ــدد يره ــأث  يمتع ــت ت ــرار  ریتح   ق

. اسـت عمده بـازار نفـت    گرانیصبر باز درجه ایو  لینرخ تنز ،رهایمتغ نی. از جمله اردیگیم

نفـت   مـت یبـازار نفـت بـر ق    گرانیدرجه صبر باز ینامشهود و ذهن ریبتوان اثر متغ نکهیا يبرا

. شـده اسـت  آن و قابـل احصـا اسـتفاده     نیگزیجا يرهایاز متغ دادقرار  یابیرا مورد ارز خام

تحـت   ریحجم ذخـا  ریخصوص متغ نیدر ا یو خارج یمطالعات داخل یبرخ یپس از بررس

تواند تا حدود یکه م يری) به عنوان متغکیاستراتژ ریذخا( OECDعضو  يکنترل دولت ها

 نیمورد استفاده قـرار گرفـت. همچنـ    ،صبر آن سازمان باشد درجهاز  یمناسب بیتقر ،يادیز

صـاردات نفـت    ایـ (عرضه) نفت خام و  دیتول ،یاثبات شده نفت ریحجم ذخا يرهایمتغ نیاز ب

 ییرات آن همسـو دبا صـا  OPECنفت خام روزانه  دیتول ریعضو اوپک، متغ يخام کشورها

چندان در مـدل   یاثبات شده نفت ریاحجم ذخ ریچون متغ یدارد و از طرف ییباال یو همبستگ

از درجـه صـبر    یبـ ینفت خـام بـه عنـوان تقر    دیتول ریمتغ بنابرایندار نبود، یشده معن حیتصر

OPEC  مـؤثر بـر    یجهـان  يرهـا یمتغ ی. در ادامه بـا وارد کـردن برخـ   شودمیدر مدل لحاظ

 يرهـا یمتغ یو برخـ  کـا ینـرخ ارز مـوثر دالر آمر   ،یرشد اقتصاد جهـان  رینفت خام نظ متیق

 نیو رابطه بلندمدت بـ  ییهمگرا يبردارها نییآنها،  به تع يدار یآزمون معن یررسو ب گرید

 نیـی شـود. بـا تع   یپرداخته م وسیلیجوس -جوهانسن یبا استفاده از روش هم انباشتگ رهایمتغ

نفـت بـه    مـت یق تیحساسـ  لیـ و تحل یکمـ  یابیـ مـدل بـه ارز   يرهـا یمتغ نیرابطه بلندمدت ب

 نیـ ا جیشـود. بـا اسـتفاده از نتـا    یبازار نفت پرداخته م گرانیمعرف درجه صبر باز يرهایمتغ

آن  مـت یبـازار نفـت بـر ق    گرانیباز یزنو قدرت چانه تیتوان در خصوص حساسیبخش م

  . کردرا مطرح  ییهايریگجهینت

  

 قیتحق يرهایمتغ ییستایا یبررس جینتا -5-1

جـدول از   نیـ گـزارش شـده اسـت. در ا    رهـا یمتغ ییسـتا یا هـاي آزمـون  جینتا )2(جدول  در

اسـتفاده   رهـا یسـطح متغ  ییمانـا  یبه منظور بررس ERSو  افتهیمیفولر تعم -یکید هايآزمون

 شـه یمربوطـه ر  یزمان يکه سرآن است  هاآزمون نیهر دو ا يصفر آمار هیشده است. فرض
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 يبـودن سـر   سـتا یراغی هـا آزمون نیهر دو ا يصفر آمار هیفرض گر،یواحد دارد. به عبارت د

ه ب کسانی OPECکل نفت خام  دیتول ریمتغ يدو آزمون برا جی. نتااست یمورد بررس یزمان

 افتـه ی میفولر تعم یکینقاط ضعف آزمون د ERSکه آزمون  ییاست و از آنجا امدهیدست ن

واحـد   شـه یر ينفـت خـام دارا   دیـ ولآزمـون فـوق ت   جـه یطبـق نت  بنـابراین دهـد  یرا پوشش م

 5 يداریآماره آزمون مربوطـه در سـطح معنـ    یمقدار بحران انگریداخل پرانتز ب.(اعداد است

 .)استدرصد 

حجـم   ریـ از دو متغ ریـ به غ قیمورد استفاده در تحق يرهایهمه متغ ) 2(جدول  جیطبق نتا

واحـد   شـه یر يدارا ینرخ رشد اقتصاد جهان ریو متغ OECD يتحت کنترل دولت ها ریذخا

دهـد کـه بعـد از    ینشان مـ  جیاست و نتا یروند زمان يتحت کنترل دارا ریذخا ریهستند. متغ

است. در بخش  ستایو ا نبودهواحد  شهیر يحول روند دارا نوسانات ریمتغ نیاز ا ییروندزدا

نفـت   مـت یق تیو در خصـوص حساسـ   پرداخته شـده  یاقتصادسنج يبعد به برآورد مدل ها

اضـافه   میتقسـ  یچگونگ نیمورد مطالعه و همچنمربوط به دو سازمان  يرهایخام به انواع متغ

  . ارائه شده است ییهالیاز تجارت نفت خام تحل یرفاه ناش

 
  رهایمتغ ییستایا هايآزمون جینتا - )2(جدول 

  متغیر  
فولر -دیکی

  یافتهتعمیم

ERS 
(DFGLS) 

روند 

  زمانی

  فرضیه صفر

(سري زمانی ریشه 

 واحد دارد)

  قیمت نفت خام  1
1,2- 

)3,55-( 

1,26- 

)3,19-(  
  شودرد نمی  دارد

2  
  تولید کل 

  نفت خام

5,24- 

)3,55-(  

2,67- 

)3,19-(  

  دارد

  

فرضیه صفر تحت 

   ERSآزمون 

  شودرد نمی

3  
  مصرف کل 

  نفت خام

1,7- 

)2,96-(  

1,5- 

)1,95-(  
  شودرد نمی  ندارد

4  
 ذخایر تحت کنترل

  OECDهاي دولت

5,29- 

)3,58-( 

5,46- 

)3,19-(  
  شودرد می  دارد
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 رهایمتغ ییستایا هايآزمون جینتا - )2(جدول ادامه 

  متغیر  
فولر -دیکی

  یافتهتعمیم

ERS 
(DFGLS) 

روند 

  زمانی

  فرضیه صفر

(سري زمانی ریشه 

 واحد دارد)

  رشد اقتصاد جهانی  5
4,37- 

)2,96-(  

4,19- 

)1,95-(  
  شودرد می  ندارد

6  
نرخ ارز حقیقی و 

  مؤثر امریکا

1,4- 

)2,96-(  

1,43- 

)1,95-(  
  شودرد نمی  ندارد

  قیتحق يها افتهی :مآخذ

  

    رهایمتغ نیب یهم انباشتگ يالگو نییو تع وسیلیجوس- آزمون جوهانسن - 2- 5

  مدل نهیطول وقفه به نییتع -2-1- 5

معـادالت   سـتم یس کیـ  نیمسـتلزم تخمـ   لسوسیجوس -جوهانسن یمدل هم انباشتگ نیتخم

VAR چراکـه   استها مدل نیا نیاز مقدمات تخم نهیدست آوردن طول وقفه بهه که ب است

کنـد کـه جمـالت خطـا مربـوط بـه       یمـ  نیالگـو تضـم   نیمناسب در ا يهاتعداد وقفه نییتع

) ای ستایا جهیو در نت  دیمعادالت نوفه سف )I  ًمرسوم است که از طـول وقفـه    هستند. معموال

 ی. از آنجـا کـه همبسـتگ   شوداستفاده شود تا حالت تقارن حفظ  ستمیمعادالت س يمشابه برا

 دیشـد  یسمت راست معادالت محتمل بوده و منجـر بـه وقـوع همخطـ     يرهایمتغ نیب یخط

 يداریعـدم معنـ   ایـ  يداریمعنـ  نیـی جهـت تع  tآمـاره   اریـ تـوان از مع ینم بنابراین شودیم

 نیـی تع يکـه بـرا   یمتفـاوت  يارهـا یمع انیـ از م، از این رو بهره جست رهایبا وقفه متغ بیضرا

-)، حنـان SC(نیزیـ ب -)، شـوارتز AIC(کیآکائ یاطالعات اریمع شودیبکار برده م نهیوقفه به

 یروجخ جی. بر اساس نتاگیردمی) مورد استفاده قرار LR(یینسبت درستنما ای) HQ( نیکوئ

 نیزیـ ب -شـوارتز  يارهـا یبـا توجـه بـه مع    نـه یوقفـه به طول ) 3(، در جدول  Eviewsنرم افزار 

)SC( نیکوئ-)، حنانHQ معـادالت   سـتم یس کیـ ابتـدا   جهی. در نتاست کی) برابرVAR   بـا

 يتعـداد بردارهـا   نیـی و تع یو سـپس بـه بررسـ    شـود زده مـی  نیتخمـ  کیـ  نـه یطول وقفه به

  .شودپرداخته می) ی( همجمعییهمگرا
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  نهیطول وقفه به نییتع - )3( جدول

  
 

 رابطه بلندمدت نی) و تخمr) (ی(همجمعییهمگرا يتعداد بردارها نییتع - 2- 2- 5

ــ ــن   نیتخم ــا روش جوهانس ــدت ب ــد م ــه بلن ــوسیجوس - رابط ــک داده  لس ــه کم ــاو ب ــال يه   انهیس

اسـت.   ریحالـت امکانپـذ   نیدتریـ تـا مق  نیدتریدر پنج حالت مختلف از نامق 2012تا  1980 يهاسال

و رابطـه بلنـد    VARرونـد در مـدل    ایـ عدم لحاظ عرض از مبدا  ایحاالت لحاظ و  نیتفاوت عمده ا

 دییـ مـورد تأ  يحالت که هـم از نظـر آمـار    نیدارتریدست آمده معنه ب جیبا توجه به نتااست. مدت 

 ياسـت کـه رابطـه بلندمـدت دارا     یحـالت  اسـت، ب معقـول  یضرا يدارا یبوده و هم به لحاظ تجرب

ـی آزمون تع جیدهنده نتانشان ) 4(. جدول تاسو روند أعرض از مبد  یمعـ همج يتعـداد بردارهـا   نی

وارد شـده در مـدل حاضـر بعـد از انجـام       يرهـا ی. الزم به ذکر است که متغاستمدل  يرهایمتغ نیب

ــا متغ يهــاآزمــون ــ  يرهــایمختلــف ب ــا دو ســازمان مــورد بررس ــاگون مــرتبط ب ــر اســاس  ،یگون  ب

 نیـ انـد. بـر ا  انتخاب شـده  یتجرب يهاافتهیو  ياقتصاد يهاهیو انطباق آنها با نظر بیضرا يداریمعن

(lpoil) نفـت خـام   متیق تمیلگار يرهایمتغ یزمان يمدل شامل سر يرهایمتغ ،اساس
رشـد اقتصـاد   ،  

(growth) یجهان
کـل   (عرضـه) دیتول تمی، لگـار  OECD  (lcons) مصرف کل نفـت خـام   تمی، لگار 

(lsupply) نفـــــت خـــــام اوپـــــک
 تحـــــت کنتـــــرل  ینفتـــــ ریحجـــــم ذخـــــا تمی، لگـــــار 

OECD (lundercontrolي هـا دولت
 
 (دالر)کـا یو مـؤثر آمر  یقـ ینـرخ ارز حق  تمیلگـار و بـاالخره    (

(Lusreer)  لحـاظ   تیـ انـد. مز هبکـار بـرده شـد   ) 2012 تـا  1980(دوره مـورد مطالعـه    يکه برااست
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دست آمده را بـه عنـوان   ه ب بیتوان ضرایحالت م نیاست که در ا نیا یتمیبه صورت لگار رهایمتغ

دسـت آمـده بـه    ه بـ  بیضـرا  ،گـر یکرد. به عبـارت د  لینفت خام تحل متیبه ق یخاص ریکشش متغ

نشـاندهنده   ،بـازار نفـت اسـت    یاصـل  گرانیکه نشاندهنده درجه صبر بـاز  ییرهایمتغ يخصوص برا

تـوان گفـت   یمـ  ،بـاالتر باشـد   تیاسـت. هـر چـه حساسـ     رهاین متغآنفت به  متیق تیدرجه حساس

 ،مربـوط بـه اوسـت    ریکه آن متغ یماندارد و ساز ییباال تیمربوطه حساس رینفت به ابزار و متغ متیق

 مؤثر واقع شود.   شترینفت ب متیتحت کنترل خود بر ق ریدر متغ رییتواند با تغیم

نفـت خـام    مـت یکـه در آن ق  ) است18(رابطه بلندمدت  نیپژوهش حاضر به دنبال تخم

 يرهـا یمتغ یاز بعـد برخـ   نیچه از بعد عرضه و چه از بعد تقاضـا و همچنـ   یبه عوامل مختلف

  وابسته است.  یجهان

)18 (  

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusreer trend

   

  

    

 

   

  

  

  

بـرآورد   وسیلیجوسـ -و آزمـون جوهانسـن   یانباشـتگ با استفاده از روش هم )18( معادله

بـه   بیضـرا  نیـ ا یخط بیاستخراج و ترک رهایمتغ نیب بیبردار ضرا ،روش نی. در اشودیم

 نی. بنـابرا شـود می دینوفه سف تیخاص يدارا )18(معادله  ماندهیکه باقشود یم نییتع یصورت

قابـل بـرآورد اسـت کـه بعـد از جابجـا        )19( یرابطه همجمع Eviews فزارانرم یدر خروج

دسـت آورد. (در بخـش   ه را بـ ) 19(توان معادله ینفت خام م متیبر اساس ق بیکردن ضرا

  .)شودیارائه م دیو نامق دیمق بیهر دو حالت ضرا جینتا

)19(  

@

lpoil growth lcons luspply

lundercontrol lusreer trend
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  یهمجمع يتعداد بردارها نییآزمون تع - )4جدول (

  

  

  

  

    آزمون فرضیه
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47,1 55,2 0,21 26,2  30,8  0,17  
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 قیتحق يهاافتهی :مآخذ

  

بر عدم وجـود رابطـه بلندمـدت در     یصفر مبن هیفرض )،4( براساس اطالعات جدول

 نیرابطــه بلندمــدت بــ کیــحــداقل  نیبنــابرا ،شــود یدرصــد رد مــ 95 نــانیســطح اطم

بـر وجـود حـداکثر     یصفر مبن هیآزمون فرض نیتوان قائل شد. همچنیمدل م  يرهایمتغ

 هیدرصد فرضـ  95 نانیدهد که در سطوح اطمینشان م رهایمتغ نیب یبردار همجمع کی

بـر وجـود حـداکثر دو رابطـه هـم       یمبنـ  يصفر بعـد  هیشود اما فرضیصفر دوباره رد م

بر اساس هر دو آزمون فوق،  نیبنابرا ،ستیمدل قابل رد شدن ن يرهایمتغ نیب یانباشتگ

مـدل را   يرهـا یمتغ نیبـ  یمدل وجود دارد. رابطه همجمع يرهایمتغ نیرابطه بلندمدت ب

  نوشت:  )20( رابطه توان به صورت یم
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 نیبـه رابطـه بلندمـدت بـ     بیتوان با مرتب کردن دوباره ضرایرا م )20( یهمجمع رابطه

توان به  ینفت خام را م متیمعادله ق نینمود. بنابرا لیتبد گرید يرهاینفت خام و متغ متیق
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نفـت   متیاثر مثبت بر ق يزمان دارادهد گذشت ینشان م )21(برآورد شده  معادله

 ریاز سـا  يریاثرپـذ  بـا وجـود  نفت خام در طـول زمـان    متیکه ق یمعن به اینخام است 

مثبـت   يگذارراث ي،است. نکته بعد شیخود در حال افزا يبه خود ياقتصاد يرهایمتغ

- ی. همانطور که مالحظه مـ استنفت خام  متیبر ق یدار نرخ رشد اقتصاد جهانیو معن

 0,2نفت خام به اندازه  متیق تمیلگار ی،رشد اقتصاد جهان يدرصد کی شیبا افزاشود 

 بیکـه ضـر   شـود مـی مالحظه  زینرخ دالر ن یقیحق متی. در خصوص قابدییم شیافزا

 یاقعـ و فیاست که بـا تضـع   این به معناي آندارد يداریو معن یمربوط به آن رقم منف

دسـت آمـده   ه بـ  بیضـر  نکهیا گری. نکته دابدییم شینفت خام افزا متیق کایمرآدالر 

از  یحـاک  جی. نتااستنرخ دالر  راتیینفت خام به تغ متیق تیحساس ایکشش و  انگریب

نفـت خـام بـه     مـت یدالر، ق یقـ یدر نرخ حق يدرصد کیآن است که با کاهش ارزش 

 . ابدییم شیدرصد افزا 2اندازه 
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نفت خام و  دیمصرف نفت خام، تول زانیم یعنیمدل  گرید ریدر خصوص سه متغ اما

اشـاره   یجالـب تـوجه   جیتوان به نتـا یم OECDسازمان  يهاتحت کنترل دولت ریذخا

اثر مثبـت انـدك    ينفت خام دارا متیبر ق OECDکرد. مصرف کل نفت خام سازمان 

مصـرف و   یچسبندگ لیتواند به دلیموضوع م نیاست. ا یمعن یب ياز لحاظ آمار یول

 جینتـا  ،گـر ینفت خام اشاره کرد. به عبارت د متیآن در مقابله با نوسانات ق رییعدم تغ

 یچنـدان  تینفت خام به مصرف آن حساس متیدهد قیبرآورد معادله بلندمدت نشان م

 ورنفـت خـام بطـ    مـت یدر مصرف خود بـر ق  رییتواند با تغینم OECDندارد و سازمان 

بـر   یاثربخشـ  يسـازمان بـرا   نیا گریمؤثر واقع شود. اما در خصوص ابزار د يداریمعن

 يبـرا  يتـر، ابـزار   قیـ طرف عرضه و به عبـارت دق  داتینفت خام و مقابله با تهد متیق

تحـت کنتـرل دولـت     ریذخـا  ریتوان به متغیخود در بازار نفت خام م یچانه زن شیافزا

در رابطـه   ریـ متغ نیـ ا بیشود ضریظه مکه مالح نطورسازمان اشاره کرد. هما نیا يها

توانـد بـا کـاهش در    یمعنا که سازمان فوق م به ایندار است. یو معن یبدست آمده منف

نفـت   مـت یق ،در آن شینفت خام را باال ببـرد و بـا افـزا    متیتحت کنترل خود ق ریذخا

قدرت چانه  جادیا يبرا OECDسازمان  اریابزار در اخت نیا نیبنابرا اوردیب نییپارا خام 

مورد  يداریبطور معن یاستفاده از آن در مواقع بحران نیدر بازار نفت خام و همچن یزن

 ریـ سـازمان اوپـک، متغ   یعنـ ی OECD. در طرف مقابـل سـازمان   ردیقرار گ يبرداربهره

همـان   ایـ  دیـ تول ریـ شـود متغ ینفت خام مؤثر واقع م متیکه بر ق يدار و اثرگذار یمعن

دار  یو معنـ  یمنفـ  ریـ متغ نیا بیدهد ضرینشان م جی. نتااست OPEC امعرضه نفت خ

آن در  مـت یعرضه نفت خام خود بـر ق  قیتواند از طریم OPECکه  به این معنیاست. 

آن را کاهش داده و با کـاهش   متیعرضه نفت خام ق شیبا افزا و بازار مؤثر واقع شود

نفـت   مـت یبر ق ياثرگذار يبرا OPECابزار مؤثر  نیدهد بنابرا شیرا افزا متیعرضه ق

 شود. یم دییتأ زین یخیامر از نظر تار نیکه ا استآن  دیتول زانیخام م

- ینفـت خـام بطـور معنـ     متیبر ق OECDو  OPECکه هر دو سازمان  شد مالحظه

 قیاز طر OECDنفت خام و سازمان  دیتول قیاز طر OPECشوند.  یمؤثر واقع م يدار
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نفـت خـام مـؤثر واقـع شـوند. در       مـت یتواننـد بـر ق  یتحت کنتـرل خـود مـ    ینفت ریذخا

 نیتـوان چنـ  یم ،نفت خام دارد متیبر ق يشتریب یکدام سازمان اثربخش نکهیخصوص ا

بدسـت   بیانـد و ضـرا  شـده  انیب یتمیفوق به صورت لگار يرهایکرد که چون متغ انیب

کـه   یبیپـس هـر ضـر    اسـت نفـت خـام بـه آنهـا      مـت یق تیکشش و حساس انگریآمده ب

دارد. در  ییبـاال  تیحساسـ  بیمربـوط بـه آن ضـر    ریـ نفت به متغ متیق ،تر باشدبزرگ

 شـتر یآن ب دینفت خام به تول متیق تیشود که حساسیم مالحظهبرآورد صورت گرفته 

 زانیدر م رییبا تغ OPECکه  یمعناست به این تحت کنترل  ریبه ذخا متیق تیاز حساس

 OECDسازمان  يگذارد و اندازه اثرگذارینفت خام م متیبر ق يشتریخود اثر ب دیتول

ر نفت خام تحت کنترل خود کمتر از سازمان یدر ذخا ریینفت خام به واسطه تغ متیبر ق

OPEC است .  

 

 شنهاداتیو پ يریگجهینت -6

با کنترل عرضـه نفـت توانسـته اسـت      OPECکه سازمان  شدمشخص  قیتحق يها افتهی طبق

با اسـتفاده از   زین OECDنفت خام مؤثر واقع شود. سازمان  متیرابطه بلندمدت بر ق کیدر 

 ینفـت اثربخشـ   مـت یتوانـد بـر ق  یعضـو مـ   يکشـورها  يهاتحت کنترل دولت ینفت ریذخا

دارد و بـا   مـت یمعکوس بـر ق  ياثر OPECعرضه نفت خام  نیداشته باشد. همچن يداریمعن

آن کـه نشـان    بیدر مدل آورده شده است و ضـر  یتمیبصورت لگار رهایمتغ نکهیتوجه به ا

 بنـابراین بدسـت آمـده و پرکشـش اسـت      کیتر از بزرگاست مربوطه  ریدهنده کشش متغ

قادر خواهد بـود از عرضـه نفـت خـام بـه       کند،بصورت متحد عمل  OPECچنانچه سازمان 

 . ردینفت خام بهره گ متیق شیافزا یقابل باور جهت چانه زن يعنوان ابزار

عضـو سـازمان    يتحـت کنتـرل کشـورها    ریاثر معکوس حجـم ذخـا   ،قیتحق گرید افتهی 

OECD يانـرژ  یالمللـ  نیاسـت کـه سـازمان بـ     ییهـا اسـت یو از س استنفت خام  متیبر ق 

نفت خام بـه   متیجهت کنترل ق OECD. سازمان کرد هینفت خام توص متیجهت کنترل ق

 رمتجـانس یبا توجه به سـاختار غ  دیگر، عبارت. به کندابزار استفاده  نیتواند از اینفع خود م
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بـه تعـادل    کیتوان تعادل نزدینم ،آنها یو کاهش قدرت چانه زن OPECعضو  يکشورها

 یزنـ چانـه  شـتر یاز قـدرت ب  OECDدانست چرا که سازمان  داریتعادل پا کیرا  یشبه رقابت

راسـتا   نیـ و در ادهـد   شیخـود را از تجـارت نفـت افـزا     یکند تا منافع نسبیخود استفاده م

کـه تـوازن    شـود یآن باعـث مـ   يمتفـاوت اعضـا   يهايو استراتژ OPEC يضعف ساختار

 تیوضـع  نیـ از ا OECDو سازمان   ابدی رییدر بلندمدت تغ OPECبه ضرر  یزنقدرت چانه

کـه   ییهایزنو چانه متیق راتییدر تغ OPECسازمان  نی. بنابراکند يبرداربه نفع خود بهره

 OECDابـزار تحـت کنتـرل سـازمان      نیبه ا بایددهد ینامشهود انجام م ایمشهود  تصوره ب

 .کندتوجه 

ــنها در ــ تی ــتدالل  یم ــوان اس ــردت ــه ا  ک ــه ب ــا توج ــهیب ــا نک ــداف و  OPEC ياعض   اه

 یزنقدرت چانه ،کنندیسازمان دنبال ماین را در  گریکدیمتعدد و متفاوت از  يهاياستراتژ

 شیعضـو بـا هـدف افـزا     يتا کشورهاشود می شنهادیشود. پیم فیضع یها در بازار جهانآن

مشـترك در   ياقتصـاد  يهـا يدر بازار نفت خـام بـه همکـار    دخو یزنو توان چانه یاثربخش

 یمنافع شخصـ  يو منافع مجموع سازمان را به جا کننداقدام  یاز منابع نفت يبردارحوزه بهره

قـادر خواهـد بـود     کند،صورت متحد عمل ه ب OPECچنانچه سازمان  نی.  همجنکننددنبال 

نفـت خـام بهـره     متیق شیافزا یزنچانه هتقابل باور ج ياز عرضه نفت خام به عنوان ابزار

در بـازار   يزن قـو چانـه  کیـ قادر خواهد بود به عنـوان   OPECسازمان  ی. البته هنگامردیگ

وجــود ه آن بــ ياعضــا انیــم شــتریب یکپــارچگیو  یکــه همــاهنگ ابــدینفــت خــام حضــور 

کشورمان در سـازمان   یحوزه نفت استگذارانیس يتواند برایم قیتحق نیا جینتا ن،یبنابرا.دیآ

OPEC استمدارانیدانش اقتصاد نفت و بهبود نگاه اقتصاددانان و س شیافزا يبرا نیو همچن 

  .ردیقرار گ يبردارمورد بهره  یدر بازار نفت جهان رانیا
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