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 های بیانیه به ایران نفت صادراتی درآمدهای حساسیت تحلیل

 (0292-9102) نفت صادرکننده کشورهای سازمان
 

 1جمالی لیال

 2موسوی اله نعمت سید

 3فرد امینی عباس
 

 34/93/9011 :پذیرش تاریخ   30/34/9011 :دریافت تاریخ
 

  :چکیده

 ثبات و کاهش افزایش،) اوپک اجالس های بیانیه به نسبت ایران نفت صادراتی درآمدهای حساسیت به مطالعه این در

. شد بررسی کوانتیل رهیافت قالب در (SVAR) ساختاری برداری خودرگرسیون مدل از استفاده با تولید( سطح

 دالر(01-01) دالر(، 01 از کمتر) کوانتیل: سه در 1292-2112 های سال طی نیاز مورد های داده منظور، این برای

 نتایج. شد گردآوری ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و اوپک دبیرخانه از ماهانه صورته ب دالر(01 از بیش) و

 دالر(،01)کمتر از  کوانتیل از نفت قیمت افزایش با که داد نشان شده یاد های کوانتیل در حساسیت تحلیل

. یابد می کاهش نفت قیمت به ایران نفت صادراتی درآمدهای حساسیت، دالر(01 از بیش) و دالر(01-01)

 بیانیه از ناشی شوک به ابتدا ایران نفتی درآمدهای حساسیت بیشترین بررسی، مورد های کوانتیل در همچنین،

 ثبات بیانیه از ناشی شوک به نهایت، در و تولید سطح افزایش بیانیه از ناشی شوک به سپس تولید، سطح کاهش

 به ایران نفتی درآمدهای حساسیت از خام، نفت قیمت افزایش با ،بر این عالوه. است شده دیده اوپک تولید سطح

 این حساسیت و نفت صادراتی درآمدهای به کشور اقتصاد وابستگی به توجه با. شود می کاسته شده یاد های بیانیه

 صادراتی درآمدهای نوسانات از ناشی منفی اثرات کاهش منظور به شود می پیشنهاد اوپک، های بیانیه به درآمدها

 ارزش با هایی فرآورده به آن تبدیل و نفت فروشی خام کاهش جهت در کشور انرژی بخش یها سیاست خام، نفت

 . بگیرد قرار باال افزوده
 

JEL: C32 , F51 , O17یبندطبقه
 

 خودرگرسیون مدل اوپک، های بیانیه نفت، صادراتی درآمدهای حساسیت، تحلیل ها: کلیدواژه

 کوانتیل رهیافت ساختاری، برداری

 

 (jamali_leila@yahoo.com)  مرودشت اسالمی آزاد دانشگاه گاز، و نفت اقتصاد دکتری دانشجوی. 1

 )(seyed_1976mo@yahoo.com مرودشت اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد گروه دانشیار. 2

 (aaminifard@yahoo.com) شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد گروه استادیار. 3
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 مقدمه. 1

 سطح دراي  هسته انرژي مانند نو هاي انرژي از استفاده توسعه و رشد به رو روند رغم علي

 تأمين فسيلي هاي سوخت توسط جهان انرژي تقاضاي از بخشترین  عمده هنوز جهان،

 طبيعي لذا. است راهبردي كاالیي نفت. است خام نفت ها آن ترین مهم جمله از كه شود مي

 توليدكنندگان و كنندگان مصرف براي كاال این تقاضاي و عرضه قيمت، تغييرات كه است

 علت انتظار مورد تقاضاي و عرضه به نسبت نفت قيمت شدید حساسيت. دارد اهميت آن

 از متشکل سازماني ایجاد دليل امر، همين. باشد مي خام نفت قيمت هاي نوسان اصلي

 اي مجموعه عنوان به اوپک حاضر، حال در 9.شد اوپک نام به خام نفت مهم توليدكنندگان

. كند مي فعاليت نفت بازار در مؤثر عاملي عنوان به عضو 90 با نفت صادركنندگان از

 جهاني بازار در اوپک سهم تر، كوچک نفتي هاي شركت ایجاد با زمان طول در كه هرچند

 دومين ایران. دارد بازار این در اي عمده سهم اوپک هنوز ولي است، یافته كاهش نفت

 درآمدهاي و نفت قيمت كشور، نفتي اقتصاد به توجه با. است اوپک نفت توليدكننده

 هر ازاي به دالر 12 از اوپک نفتي سبد قيمت مثال طوره ب 2.است اهميت حائز آن از حاصل

 كاهش دالر 00 به سال پایان در و رسيد دالر 949 به ژانویه در 2332 سال آغاز در بشکه

 گزارش طبق و یافت كاهش روز در بشکه ميليون 0/3 ،2332 سال در نفت تقاضاي. یافت

 اوپک البته. یابد افزایش روز در بشکه ميليون 9 به كاهش این رفت مي انتظار اوپک ماهانه

 تالش 2332 دسامبر در الجزایر اجالس در و ننشست بيکار ها قيمت كاهش این مقابل در

 0.دهد كاهش روز در بشکه ميليون 2/4 ،2332 سپتامبر به نسبت را خود نفت عرضه كرد

 كالن اقتصاد هاي شاخص در اي گسترده تغييرات باعث نفت قيمت كاهش تردید، بي

 حال در كشورهاي اوپک، اعضاي بيشتر كه آنجا از. شد خواهد اوپک عضو كشورهاي

 كشورها این اقتصاد نفت، قيمت تغييرات است، نفت به وابسته ها آن اقتصاد و هستند توسعه

 درآمدهاي از اوپک عضو هاي دولت اكثر همچنين،. دهد مي قرار تأثير تحت شدت به را

 

 (1390) رودباری جمشیدی. 1

 (1323) خالقیان و پورفرج. 2

 (1321) همکاران و نظری. 3



 22...  های سازمان تحلیل حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به بیانیه

 نفتي درآمدهاي كاهش. كنند مي استفاده اي بودجه نياز مورد منابع تأمين براي نفت فروش

 ها دولت براي اي عمده مشکالت اوپک، هاي سهميه كاهش نيز و نفت قيمت كاهش اثر در

 دولتي اقتصاد ساختار داراي اوپک عضو كشورهاي ،بر این عالوه 9.ردك خواهد ایجاد

 این كل تقاضاي نتيجه در و شده دولت مخارج كاهش باعث درآمدها كاهش. هستند

 روند كشورها، این در تقاضا كاهش با بحران دیگر، طرف از. دهد مي كاهش را كشورها

 دليل خود، و كرده رو هروب اي عمده مشکالت با را شخصي درآمدهاي و خصوصي مصرف

 و قيمت تغييرات بررسي لذا 2.كشورهاست این در كل تقاضاي كاهش بر دیگري

 از اوپک هاي بندي سهميه چارچوب در ایران عملکرد دليل به اوپک ساجال تصميمات

 براي اوپک هاي سياست نتيجه از توان مي همچنين،. است برخوردار اي ویژه اهميت

 این در رو، این از. كرد استفاده آینده در قيمت شدید هاي كاهش با مقابله در اندوزي تجربه

 طي اوپک هاي بيانيه به نسبت ایران نفت صادراتي درآمدهاي حساسيت تحليل به مطالعه،

 ادبيات مطالعه، دوم بخش در منظور این براي. شد پرداخته 9021-2391 ساله سه دوره

 شده تشریح تحقيق شناسي روش سوم بخش در. است گردیده ارائه تحقيق پيشينه و موضوع

 بخش در نهایتاً. است شده اشاره مدل برآورد از حاصل نتایج ارائه به چهارم بخش در و

 . است گردیده ارائه وپيشنهادات بندي جمع پنجم

 

 تحقیق پیشینه و موضوع ادبیات .2

 نفت قیمت و اوپک های بیانیه .1-2

 اب خود منافع از محافظت هدف با نفت صادركننده كشورهاي 91۹3 سپتامبر 92 در

 سازمان. شد ناميده 0«اوپک» اختصار به كه كردند موافقت واحدي سازمان تأسيس

 كه است نفتي المللي بين سازمان یک اوپک اختصاري نام با نفت صادركننده كشورهاي

 متحده امارات عربستان، قطر، نيجریه، ليبي، عراق، ایران، الجزایر، كشورهاي از متشکل

 

 (1320) همکاران و عسلی. 1

 (1321) همکاران و عشری اثنی. 2
3. Organization of petroleum Exporting Countries (OPEC) 
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 كه آنچنان سازمان، این اصلي هدف. باشد می كنگو و ونزوئال آنگوال، اكوادور، عربي،

 نفت هاي سياست سازي یکپارچه و هماهنگي است: شرح این به شده، بيان اساسنامه در

 طراحي ها، آن فردي یا جمعي منافع تأمين براي راه بهترین تعيين و عضو كشورهاي

 بردن بين از منظور به المللي بين نفت بازار در نفت قيمت ثبات تضمين براي هایي شيوه

 توجه و نفت توليدكننده كشورهاي به ویژه توجه و عنایت ،ضروري غير و مضر نوسانات

 تأمين ،نفت توليدكننده كشورهاي براي ثابت درآمد كردن فراهم ضرورت به خاص

 بازده و ،هميشگي و صرفه به مقرون كارآمد، صورت به كننده مصرف كشورهاي نفت

 به همچنين،. كنند مي گذاري سرمایه نفت صنعت در كههایی  آن براي منصفانه و مناسب

 وزیران نفت، بازار تحوالت و شرایط به توجه با توليد سطح مورد در گيري تصميم منظور

 دفعات به لزوم صورت در یا و سال در بار دو اوپک، عضو كشورهاي انرژي و نفت

 هر پایان در ،بر این عالوه. شود مي ناميده اوپک اجالس كه دهند مي جلسه تشکيل بيشتر،

 ترین مهم. شود مي اطالق بيانيه آن به كه شود مي منتشر متني اعضاء، توافق با اجالس

  9.باشد مي اعضاء توليد سهميه تعيين نيز بيانيه بخش

 خام نفت بازار ثبات باعث هميشه اوپک، هاي گذاري سياست و تصميمات البته

 سازمان این عضو عرب كشورهاي ،9190 نفتي شوک جریان در مثال به طور. است نشده

. گردیدند جهاني تورم ادامه در و خام نفتكننده  مصرف كشورهاي در تورم ایجاد باعث

 مانند نيافتند، تحقق عمل در كه نمود اتخاذ تصميماتي اوپکها  دوره برخي در

 نشده رعایت اوپک اعضاي توسط موارد بيشتر در كه خام نفت توليد در بندي سهميه

 سازمان این اعتبار شدن دار خدشه موجب بعضاً اوپک تصميمات برخي تحقق عدم. است

 اوپک اعضاي 2.است داده قرار تأثير تحت را اوپک بعدي هاي بيانيه اثرگذاري و شد

 و انرژي تقاضاي براساس خام نفت توليد هاي سياست سر بر توافق و گذاري هدف جهت

 اوپک تصميمات. كنند مي برگزار هایي كنفرانس جهاني، اقتصاد رونق یا ركود به توجه با

 غالب در شود، می شامل را اعضا سهميه و سازمان كل توليد ثبات و كاهش افزایش، كه

 

 (1321) همکاران و نظری. 1

 (1320) همکاران و عسلی. 2



 23...  های سازمان تحلیل حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به بیانیه

 توليد سقف مورد در اعضا توافقات به مربوط بيانيه انتشار و گردد می منتشر بيانيه یک

 انتشار و توافق از پيش كه چرا شود، می قيمت تحریک سبب اعضا، توليد سهميه و اوپک

 9.شود می ایجاد گرفت خواهد تصميمي چه اوپک اینک مورد در بازي سفته یک بيانيه،

 گذاري قيمت آغاز، در كه داشت توجه باید خام نفت گذاري قيمت خصوص در

 در نفت صنعت شدن ملي با و ادامه در. گرفت می صورت نفتي خواهران هفت توسط

 كشورهاي و نفتيهای  شركت بين زني چانه و تعامل در خام نفت مختلف، كشورهاي

 نفت ملي شركت پيشنهاد با و 912۹ سال در. گردید گذاري قيمت ذخایر، صاحب

 نفت گذاري قيمت با. شد قبليهای  روش جایگزین بازار، بر مبتني گذاري قيمت مکزیک

 خام نفت تقاضاي و عرضههای  شوک وقوع پيرامونهایی  نگراني بازار، اساس بر خام

 خام نفت) مالي بازارهاي واقعي، خام نفت بازار كنار در ترتيب بدین. گردید ایجاد

 ،2330 سال تا مالي بازارهاي كاركرد 2.گرفت شکل ریسک پوشش جهت كاغذي(

 دارایي یک به كاغذي خام نفت بعد به 2330 سال از. بود ریسک پوشش و قيمت كشف

 كسب هدف با بازان سفته ترتيب بدین و شد تبدیل بهادار( اوراق و ها شركت سهام)

 نفت. نمودند تشدید كاغذي خام نفت معامالت مالي بازارهاي در را خود حضور سود،

 ارزش تورم، بروز با كه شد مي هشناخت دارایي نوعي عنوان به دليل این به كاغذي خام

 كه بودند دارایي نوعي دنبال به مختلف افراد سبب بدین یافت، می كاهشها  دارایي سبد

 رفع راستاي در. شودها  آن زیان و ضرر مانع بتواند و باشد داشت تورم با مثبتي همبستگي

 سبد در و گردید تبدیل دارایي یک به كاغذي خام نفت سرانجام كمبود، این

 اثرگذاري احتمالي تفاوت بنابراین،. گرفت قرار مالي بازارهاي فعاالنهای  دارایي

 متفاوت أمنش دو از تواند می خام نفت قيمت بر 2330 سال از بعد و قبل اوپکهای  بيانيه

 و خام نفت قيمت ماهيت شدن تر پيچيده و مالي بازارهاي به بازان سفته ورود تشدید باشد:

 0.پيشين تصميمات از برخي اجراي عدم سبب به اوپک جایگاه تضعيف یا

 

 (1321) همکاران و اعظمی. 1

 (1321) همکاران و نظری. 2

 (1321) همکاران و طباطبایی. 3



 8331 پاییز ،32 شماره هشتم، سال ایران انرژی اقتصاد پژوهشنامه 33

 تحقیق پیشینه .2-2

 هاي سال طي خام نفت قيمت بر مؤثر عوامل سنجش و تفکيک به (9029) ناصریان و زماني

هاي  تنش وها  ناآرامي جنگ، نظير: عواملي تأثير منظور این براي. پرداختند 233۹ تا 9193

 ظرفيت ،كنندگان مصرف و اوپک تصميمات و هوایي و آب شرایط ها، تحریم سياسي،

 كه داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسي مورد بورس بازار در بازي سفته و اوپک توليد مازاد

 ظرفيت و نفتي هاي فرآورده و خام نفت هاي سازي ذخيره شامل نفت بازار بنيادین عوامل

 . باشند مي نفت قيمت بر گذارتأثير عوامل ترین مهم اوپک توليد مازاد

 در. پرداختند همکارانه بازي قالب در اوپک رفتار بررسي به (9019) ماجد و عبدلي

 براي همکاري نظریه از اوپک، اعضاي بين حاكم وضعيت به توجه باها،  آن مطالعه این

 آثار با مدل كه داد نشان نتایج. كردند استفاده تابلویيهاي  داده تکنيک و اعضا رفتار تحليل

 مقدار مدل، این طبق. است مناسب اوپک كشورهاي رفتاري الگوي توضيح براي ثابت

 فروش و شده اثبات ذخایر با مثبتي رابطه اوپک، عضو كشوهاي توسط خام نفت فروش

 در شده اثبات سرانه ذخيره مجذور و نفت فروش مقدار بين همچنين. دارد قبل دوره

 در كه است این از حاكي نتایج. دارد وجود منفي دار معني رابطه عضو، كشورهاي

 و آمدن كوتاه نهایت، در و اعضا برخي رسيدن توافق به سرعت به ها، مذاكره و ها زني چانه

 كشورهاي سازمان عمر تداوم موجب دیگر، اعضاي توسط موضوع این پذیرش و دادن باج

 قيمت بر اوپک اخبار ثيرأت بررسي به (9014) همکاران و عسلي. شود مي نفت صادركننده

 اثر بررسي جهت منظور این براي. پرداختند مجازي متغيرهاي در مالحظاتي با خام نقت

 چهار از استفاده با مجازي متغيرهاي خام، نفت قيمت انتظارات بـر اوپک اخبار كامل

 كه است آن از حاكي نتایج. شدند تعدیل اثرگذاري تشکيل و تقليل تداوم، تأخير، عملگر

 نتایج مرسوم، مجازي متغيرهاي بـا مقایسه در شـده اصالح مجازي متغيرهاي كارگيري به

 هرچه را خام نفت قيمت انتظارات بـر اوپک اخبار اثرگذاري و شود مي منجر را بهتري

 . كند مي تبيين تر كامل

 و نفتي ذخائر اعالم در اوپک اعضاي رفتار تحليل به (9011) همکاران و ميبدي امامي

 ارتباط عمالً كه داد نشان آنان مطالعه نتایج. پرداختند عضو كشورهاي توليد بر آن تأثير
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 اوپک عضو كشورهاي بيشتر خام نفت توليد تغيير و ذخائر حجم افزایش ميان چنداني

 كشورها، این نفت ذخائر حجم واقعي اندازه از بيش اعالم رسد مي نظر به و ندارد وجود

 آوردن دسته ب نيز و سازمان در باالتر جایگاه كسب در اعضا ميان پنهان رقابت از ناشي

 توليد سهميه تعيين دنبال به سازمان كه است شرایطي در سازمان این از توليد بيشتر سهميه

 . است سازمان كلي توليد سقف یا و اعضا

. پرداختند اوپک سازمان در ایران رفتار تحليل بررسي به (901۹) همکاران و نظري

 یافته گسترش گریفين خطي مدل ،9190 :9 -2391 :92 ماهانههاي  داده از منظور این براي

 زمان با متغير انتقال احتمال و ثابت انتقال احتمال حالت دو در سوئيچينگ ماركف روش و

 غير ایران رفتار كه داد نشان ثابت، انتقال احتمال روش از حاصل نتایج. است شده استفاده

 ماندن باقي احتمال كه طوري  به بوده، ایران رفتاري حالت ترین عمده تباني، رژیم و خطي

 در ایران رفتار غالباً بررسي، مورد دوره در دیگر عبارت به و %،331/3 رقابتي رژیم در

. است بوده كارتل قواعد و تباني و توافق بر مبتني و اعضا سایر با هماهنگ و همسو سازمان

 به است نتوانسته زمان با متغير انتقال احتمال روش از آمده دست به نتایج كه حالي در

 . كند مشخص را ایران نفت توليد رفتار بر خطي غير اثرات بر مؤثر عوامل روشني

 به اوپک، رفتار مفاهيم اوپک: توليد تعيين عنوان تحت اي مطالعه در 9(2332) كافمن

 ءاعضا توليد خصوص در گيري تصميم بر مؤثر سازماني و اقتصادي متغيرهاي شناسایي

 این و بوده اوپک توليد سقف تعيين در مهمي عامل بندي سهميه كه گرفتند نتيجه و پرداخته

 بررسي به اي مطالعه در 2(2393) تامواكيس و لين. دارد را نفت قميت تغيير توانایي سازمان

 هاي قيمت بر اوپک عضو كشورهاي نفت وزرايهاي  نشست وها  كنفرانس اخبار تأثير

 ها آن 2332 تا 9122 هاي سال به مربوط هاي داده از استفاده با. پرداختند خام نفت جهاني

 در اوپک بندي سهميه هاي سياست به بازار هاي واكنش بين معناداري تفاوت كه ددریافتن

هاي  سياست تأثير بين ضعيفي تفاوتي همچنين،. دارد وجود مختلف قيمتيهاي  محدوده

 . دارد وجود سنگين و سبک خام نفت قيمت بر اوپک

 

1. Kaufmann (2008) 

2. Lin and Tamvakis (2010) 
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 عرضه بررسي به ها بازي تئوري از استفاده با اي مطالعه در 9(2394) همکاران و چانگ

 كردن محدود نتایج، اساس بر. پرداختند اوپک غير و اوپک كشورهاي گروه دو بين نفت

 قيمت سناریوي در اوپک كشورهاي براي استراتژي بهترین قيمت، حفظ و نفت عرضه

 نفت عرضه افزایش استراتژي، بهترین قيمت، افزایش حالت در مقابل در و است پایين

 استراتژي باشد، وضعيتي چه در قيمت نيست مهم اوپک غير كشورهاي براي اما ،است

 سهم دارد تمایل اوپک باال، قيمت سناریوي در. است نفت عرضه افزایشها  آن غالب

 . دهد كاهش خود نفع به نفت عرضه بازار در را اوپک غير كشورهاي

 ارائه به اوپک سياسي اقتصاد عنوان با اي مطالعه در (2391) زیبلبرمن و هوچمن

 كارگيري به با ها آن. پرداختند اوپک گذاري قيمت رفتار جهت مفهومي مدل یک

 بررسي به جهان نقاط سایر و اوپک كشورهاي در داخلي سوخت قيمت بين شکاف

 مصرفهاي  یارانه و توليد سهميه ابزار دو از ها آن راستا، این در. پرداختند موضوع

 توليد هاي جایگزین معرفي با داد، نشان كارتلي مدل. كردند استفاده داخلي سوخت

 كشورها، این در داخلي سوخت مصرف و كاهش اوپک، كشورهاي صادرات نفت،

 . است یافته افزایش

 اوپک توليد تصميمات تأثير بررسي به اي مطالعه در (239۹) همکاران و لوتيا

 دریاي برنت و 2اینترمدیت تگزاس وست خام نفت هاي قيمت بر ثبات( و كاهش افزایش،)

 ها آن. پرداختند EGARCH مدل از استفاده با 2391 بهار تا 9119 بهار دوره طي شمال

 براي و زمان طول در الف( خام: نفت قيمت بر اوپک تصميمات تأثير كه دریافتند

 ثبات و كاهش تصميمات براي بيشتري شدت از ب( باشد، مي متفاوت مختلف، تصميمات

 شمال دریاي برنت و اینترمدیت تگزاس وستهاي  قيمت براي ج( باشد، مي برخوردار

 . باشد مي حساس معيار شاخص به د( و باشد مي متفاوت

 قيمت بر نفت ذخایر هاي اعالن تأثير بررسي به اي مطالعه در (2392) همکاران و ميائو

 بازار دو هر بر ذخایر فراواني اعالن كه داد نشان نتایج. پرداختند خام نفت اختيارات و آتي

 

1. Chang (2014)  
2. West Texas Intermediate (WTI) 
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 با معناداراي به طور آتي بازده همچنين،. یابد مي كاهش ها قيمت آن متعاقب و گذاشته اثر

 . یابد مي افزایش و كاهش منفي، و مثبت هاي اعالن

 

 تحقیق شناسی روش .3

 هاي بيانيه  به نسبت ایران نفت صادراتي درآمدهاي حساسيت تحليل منظور به مطالعه این در

 اقتصادسنجي برداري خودرگرسيون مدل از توليد( سطح ثبات و كاهش افزایش،) اوپک

(SVAR) مدل برخالف. شد استفاده كوانتيل رهيافت قالب در VAR شناسایي آن در كه 

 منطق یک داراي SVAR مدل ،گيرد مي صورت اي سليقه طور به ساختاري هاي تکانه

 صادراتي درآمدهاي حساسيت توان مي مدل این استفاده با. است قيود اعمال براي اقتصادي

 این براي. داد قرار ارزیابي مورد اوپک هاي بيانيه از ناشي هاي شوک به نسبت را ایران نفت

IRF یا آني واكنش تابع تا است الزم كار
 توان مي معيار این از استفاده با. گردد محاسبه 9

 از SVAR مدل. نمود مشخص وقوع از پس را آن تأثير حداكثر و شوک تأثير زمان مدت

 :2(2390 ،همکاران و چاتزینتونيو) است زیر صورت به (P) مرتبه

(9) tit

p

i
it εYACYA  




1

00 

 ماتریس Ai ،ثابت جمالت ۹×9 بردار 3C ،زمان هم ضرایب 9×9 ماتریس 3A طوري كهبه 

 كوواریانس شود مي فرض كه ساختاري اختالالت ۹×9 بردار εt ،خودرگرسيون ضرایب ۹×۹

 باشد: مي زیر به صورت سيستم زاي درون متغيرهاي از ۹×9 بردار یک Yt و دارد صفر

(2)  intMaDecrIncrOEXOPROINYt  

 به) خام نفت قيمت OPR دالر(، ميليارد) ایران نفت صادراتي درآمدهاي OIN آن در كه

 قيمت اندک اختالف همچنين، و WTI خام نفت قيمت يها داده فراواني و شفافيت دليل

 از مطالعه این در ،اوپک خام نفت قيمت ميانگين با مذكور شاخص اساس بر خام نفت

 بشکه(، ميليون) ایران خام نفت صادرات ميزان OEX (،شد استفاده WTI خام نفت قيمت

Incr سال در اوپک توليد سطح افزایش هاي بيانيه تعداد t، Decr كاهش هاي بيانيه تعداد 
 

1. Impulse Response Function 

2. Chatziantoniou et al. (2013) 
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 t سال در اوپک توليد سطح ثبات هاي بيانيه تعداد Maint و t سال در اوپک توليد سطح

1 در ۹ رابطه طرفين ،شده تعدیل فرم به ابيدستي براي. باشد مي
0
Aبنابراین. شود مي ضرب 

 داشت: خواهيم

(0) tit

p

i
it eYBaY  




1

0 

00 طوري كهبه 
1

0 aCA ، 00
1

0 aCA ، 00
1

0 aCA ، tt εAe 1
0
 بردار معادله لذا 

  :باشد مي صورت دینب ها شوک

(4) tt eAε 0 

 باشد: مي زیر به صورت حاضر مطالعه ساختاري زمان هم معادالت اساس این بر
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 تأثير تحت ایران نفت صادراتي درآمدهاي كه دهد مي نشان ماتریس اول سطر محدودیت

 سطح افزایش بيانيه ایران، خام نفت صادرات ميزان خام، نفت قيمت متغير، خود هاي شوک

. گيرد مي قرار اوپک توليد سطح ثبات بيانيه و اوپک توليد سطح كاهش بيانيه اوپک، توليد

 تأثير تحت خام نفت قيمت كه دهد مي نشان ماتریس دوم سطر محدودیت همچنين،

 اوپک، توليد سطح افزایش بيانيه ایران، خام نفت صادرات ميزان متغير، خود هاي شوک

 ،بر این عالوه. گيرد مي قرار اوپک توليد سطح ثبات بيانيه و اوپک توليد سطح كاهش بيانيه

 تأثير تحت ایران خام نفت صادرات ميزان كه دهد مي نشان ماتریس سوم سطر محدودیت

 كاهش بيانيه اوپک، توليد سطح افزایش بيانيه متغير، خود خام، نفت قيمت هاي شوک

 محدودیت نهایت، در. گيرد مي قرار اوپک توليد سطح ثبات بيانيه و اوپک توليد سطح

 تأثير تحت اوپک هاي بيانيه كه دهد مي نشان ماتریس ششم و پنجم چهارم، هايسطر

 . گيرند مي رارق متغير خود و خام نفت قيمت هاي شوک
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 مدل این هدف. شد معرفي 9(9192) باست و كوانکر توسط كوانتيل روش همچنين،

 آن روش این مزیت. است توضيحي متغير هاي كوانتيل دیگر یا مشروط ميانگين برآورد

. كند مي پذیر امکان را شرطي توزیع یک در مختلف كوانتيلي توابع برآورد اجازه كه ستا

 شرطي توزیع كه هنگامي ویژه به یکدیگر، با متفاوت كوانتيل هاي رگرسيون دادن قرار

 شرطي هاي كوانتيل براي خطي مشخصه یک كنيد فرض. بود خواهد مفيدتر است، ناهمگن

Et دارد: وجود 

(۹) ttt uβXE  

 و ثابت كه است K×9هاي  كننده رگرس Xt ایران، نفتي درآمدهاي Et آن، در كه

 مدل كه است ضرایبي  باشد، مي مطالعه این در اوپک اجالس از منتجهاي  سياست

 مختلف توابع براي  برآورد كوانتيل رگرسيون مدل هدف و كند برآورد خواهد مي

E، βXXu مشروط ميانگين. باشد مي اخالل جزء ut و كوانتيلي مشروط )( ،روش باشد 

 كند: مي برآورد را زیر رابطه متوسط معمولي مربعات حداقل

(9) 2

1
)(

min
βXE

Ru
t

n

t
tp







 

 سایر براي. شد خواهد ام(1/3 كوانتيل) تابع متوسط برآورد به منجر فوق معادله حل

 به تواند مي مشروط كوانتيلي تابع. شود مي داده قرار  نماد كوانتيلي متغير برايها،  كوانتيل

 شود: نوشته زیر صورت

(2) )()( τβXXτQE  

 شود: حل زیر معادله بایست مي مشروط، كوانتيلي تابع برآورد براي

(1) )(
min

βXEρ
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t
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 زیر: معادله رساندن حداقل به براي
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1. Koenker and Bassett (1978) 
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τt آن در كه βX ˆتقریب  مشروط كوانتيل امين E وقتي. است  صفر به نزدیک 

τt است، یک() βX ˆ رفتار E ساي، تي) است شرطي توزیع راست( سمت) چپ دنباله در 

2392).9  

 سي دوره به مربوط هاي داده از كوانتيل، رهيافت قالب در SVAR مدل برآورد جهت

 ،دالر( 43 از كمتر) دالر 43 از كمتر خام نفت قيمت كوانتيل: سه و 9121-2391 ساله

 دالر( 93 از بيش) دالر 93 از بيش خام نفت قيمت و دالر 93 تا 43 بين خام نفت قيمت

 بانک و اوپک دبيرخانه هاي سایت از ماهانه به صورت نياز مورد هاي داده. شد استفاده

 Microfit افزار نرم نيز، مدل تصریح جهت. شد گردآوري ایران اسالمي جمهوري مركزي

 . شد گرفته كاره ب

 

  بحث و نتایج .4

 كاهش افزایش، هاي بيانيه 9 جدول و WTI متوسط اساس بر خام نفت قيمت روند 9 نمودار

  دهد: مي نشان بررسي مورد دوره طي را اوپک خام نفت توليد سطح ثبات و

 
 WTI متوسط اساس بر خام نفت قیمت روند :(1) نمودار

 

 

1. Tsai (2012) 
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 0292-9102 دوره طی بشکه( دالر/) خام نفت قیمت و اوپک تولید سطح (M) ثبات و (I) افزایش (،D) کاهش های بیانیه اتخاذ روند :1 جدول

 قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ

92/30/9119 D 3۹/23 39/3۹/9121 I 93/91 90/92/9113 M 2۹ .41 91/31/2332 M 41/21 93/31/2331 M 11/99 

29/99/9119 D 02/29 22/31/9121 I 11/91 34/3۹/9119 M 23 .13 99/30/2330 M 29/0۹ 22/92/2331 M 42/90 

99/32/9112 D 42/91 22/99/9121 I 00/91 22/31/9112 M 23 .91 99/3۹/2330 M 99/02 99/30/2393 M 10/22 

9۹/32/9110 D 11/91 29/39/9113 I 39/23 93/3۹/9110 M 91 .29 09/39/2330 M 1۹/03 94/93/2393 M 99/22 

03/30/9112 D 02/9۹ 21/31/9119 I 99/22 24/99/9110 M 91 .90 34/92/2330 M 24/09 99/92/2393 M 29/29 

24/3۹/9112 D 14/94 99/31/9112 I 20/22 22/30/9114 M 94 .91 09/30/2334 M 91/01 32/3۹/2399 M 99/933 

20/30/9111 D 0۹/91 29/99/9112 I 21/23 9۹/3۹/9114 M 91 .20 93/92/2334 M 99/43 94/92/2399 M 12/14 

21/30/2333 D 0۹/2۹ 21/31/9110 I 20/92 22/99/9114 M 99 .93 09/39/2331 M 21/42 94/3۹/2392 M 20/20 

99/39/2339 D 99/21 39/3۹/911۹ I 22/23 23/3۹/9111 M 92 .39 93/93/2331 M 99/۹3 92/92/2392 M 01/2۹ 

91/30/2339 D 99/2۹ 39/92/9119 I 9۹/92 22/99/9111 M 99 .10 92/92/2331 M 0۹/۹9 09/31/2390 M 10/19 

21/39/2339 D 99/2۹ 29/3۹/2333 I ۹4/00 21/99/911۹ M 20 .93 09/39/233۹ M 2۹/۹9 34/92/2390 M 19/1۹ 

94/99/2339 D ۹0/91 99/31/2333 I 94/01 2۹/3۹/9119 M 92 .24 32/30/233۹ M 3۹/۹3 99/3۹/2394 M 34/931 

22/92/2339 D 42/23 92/92/2332 I 23/22 21/99/9112 M 93 .2۹ 39/3۹/233۹ M 99/93 29/99/2394 M 93/90 

24/31/2330 D 91/22 90/39/2330 I 32/02 22/31/9111 M 24 .2۹ 99/31/233۹ M 42/۹1 24/3۹/2391 M 39/۹3 

93/32/2334 D 30/04 24/34/2330 I 12/29 90/99/2333 M 04 .03 91/30/2339 M 12/19 34/92/2391 M 10/01 
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 1جدول ادامه 

 قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ قيمت تصميم تاریخ

23/93/233۹ D 01/19 30/3۹/2334 I 21/01 31/3۹/2339 M 29 .24 31/92/2339 M 41/29 22/31/239۹ M 23/41 

94/92/233۹ D 42/۹2 91/31/2334 I 20/40 30/39/2339 M 2۹ .22 39/32/2332 M 30/21 21/31/2399 M ۹3/42 

24/93/2332 D 04/۹0 9۹/30/2331 I 13/1۹ 29/31/2339 M 2۹ .23 31/30/2332 M 41/934 03/99/2399 M 93/1۹ 

99/92/2332 D 99/43 91/3۹/2331 I 10/11 91/30/2332 M 24 .49 91/30/2331 M 22/4۹ 22/3۹/2392 M 93/۹9 

03/99/239۹ D 93/41 99/31/2339 I 9۹/92 2۹/3۹/2332 M 2۹ .۹9 22/31/2331 M 31/۹1 3۹/92/2392 M 09/12 

   93/31/2332 I           

 2391 ،9اوپک دبيرخانه مأخذ:

 

1. OPEC Secretariat 



 33...  های سازمان تحلیل حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به بیانیه

 منتشر بيانيه 939 مطالعه، مورد زماني فاصله در اوپک وزراي فوق، جدول اساس بر

 و توليد سطح كاهش بر مبني بيانيه 23 توليد، سطح افزایش بر مبني بيانيه 29 كه اند كرده

 هاي بيانيه و خام نفت قيمت روند بررسي از پس. باشد مي توليد سطح ثبات بر مبني بيانيه ۹3

. شد بررسي تحقيق متغيرهاي ایستایي ابتدا منظور این براي. شد تصریح تحقيق مدل اوپک،

 دهد: مي نشان پرون ـ فيليپس آزمون با را تحقيق متغيرهاي ایستایي بررسي نتایج زیر جدول
 پرون ـ فیلیپس آزمون نتایج :2 جدول

 متغير
 اول مرتبه تفاضل سطح

PP بحراني مقدار PP بحراني مقدار 

OIN 431/9- 042/2- ۹99/0- 129/2- 

OPR 129/9- 0۹9/2- ۹29/0- 2۹4/2- 

OEX 49۹/9- 490/2- 119/0- 291/2- 

Incr 344/0- 41۹/2- 93۹/0- 2۹4/2- 

Decr 229/0- 442/2- 4۹9/0- 121/2- 

Maint 0۹1/0- 140/2- ۹90/0- 911/2- 

 تحقيق هاي یافته مأخذ:

 در (Incr, Decr, Maint) اوپک هاي بيانيه متغيرهاي كه دهد مي نشان فوق نتایج

 صادرات ميزان و (OPR) خام نفت قيمت (،OIN) ایران نفت صادراتي درآمدهاي و سطح

 ایستایي، آزمون از پس. باشند مي ایستا گيري تفاضل بار یک از پس (OEX) ایران خام نفت

 شد تعيين كند مي یيجو صرفه وقفه انتخاب در كه  بيزین - شوارتز معيار با بهينه وقفه

  :9(2390 وودریج،)
 بهینه وقفه تعیین نتایج :3 جدول

 2 9 ۹ 1 4 0 2 9 3 وقفه طول

  معيار

 بيزین - شوارتز
909/9- 34۹/91- *210/91- 342/92- 414/99- 223/9۹- 992/9۹- 009/94- 909/99- 

 تحقيق يها افتهی مأخذ:

 وقفه به مربوط بيزن - شوارتز آماره مقدار كمترین كه دهد مي نشان فوق يها افتهی

 وجود بررسي براي ،بر این عالوه. باشد مي 2 الگو بهينه وقفه اساس این بر. باشد مي دوم
 

1. Wooldridge (2013) 
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 این در. شد استفاده جوسيليوس - یوهانسون روش از تحقيق، متغيرهاي بين جمعي هم رابطه

 زیر جدول در آن نتایج كه شود مي استفاده ویژه مقادیر حداكثر و اثر هاي آزمون از روش

 است: شده ارائه
 انباشته هم بردارهای تعداد تعیین برای ویژه مقادیر حداکثر و اثر آزمون نتایج :4 جدول

آزمون 

 اثر

3H 9H آماره 
 مقدار بحراني

11% 

آزمون 

 حداكثر

 مقدار ویژه

3H 9H آماره 
 مقدار بحراني

11% 

3  =r 9 r ≥ 200/23 291/۹1 3  =r 9  =r 414/02 299/20 

9 r ≤ 2 r ≥ 001/42 21۹/49 9 r ≤ 2  =r 912/24 124/99 

2 r ≤ 0 r ≥ 949/24 919/21 2 r ≤ 0  =r ۹31/91 902/99 

0 r ≤ 4 r ≥ 391/29 392/2۹ 0 r ≤ 4  =r 319/99 331/۹ 

4 r ≤ 1 r ≥ 299/92 291/9۹ 4 r ≤ 1  =r 331/2 912/4 

1 r ≤ ۹ r ≥ 11۹/91 ۹29/99 1 r ≤ ۹  =r 291/۹ 291/2 

 تحقيق يها افتهی :مأخذ

 بلندمدت رابطه پنج وجود امکان باشد، مي متغير شش شامل مطالعه مورد الگوي كه آنجا از

 در بحراني مقادیر از آزمون دو هر آماره مقادیر فوق، نتایج مطابق. دارد وجود ها آن بين

. ندارد وجود جمعي هم ارتباط تحقيق متغيرهاي بين درنتيجه. باشد مي تر بزرگ %11 سطح

 آني واكنش توابع برآورد نتایج. شد بررسي حساسيت تحليل جمعي، هم بررسي از پس

 از یک هر و خام نفت قيمت از ناشي شوک به نسبت ایران نفتي درآمدهاي حساسيت یعني

 بين ،دالر( 43 از كمتر) دالر 43 از كمتر خام نفت قيمت كوانتيل: سه در اوپک هاي بيانيه

 است: شده ارائه 90 تا 2 نمودارهاي در دالر( 93 از بيش) دالر 93 از بيش و دالر 93 تا 43

 

 

 

 

 

 
 دوم در کوانتیل OPRبه  OIN واکنش آنی :(3) نمودار اول در کوانتیل OPRبه  OIN واکنش آنی: (2) نمودار
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 اول در کوانتیل Incrبه  OIN : واکنش آنی(5) نمودار سوم لکوانتی در OPR به OIN آنی واکنش :(4) نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ل سومدر کوانتی Maintبه  OINواکنش آنی  :(7) نمودار ل دومدر کوانتی Decrبه  OIN واکنش آنی: (6) نمودار

 

 
 

 

 

 

 
 

 ل دومدر کوانتی Decrبه  OINواکنش آنی  :(9) نمودار اول در کوانتیل Incrبه  OIN واکنش آنی: (8) نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اول در کوانتیل Incrبه  OINواکنش آنی  :(11) نمودار سوم در کوانتیل Maintبه  OIN واکنش آنی: (11) نمودار
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 سوم در کوانتیل Maintبه  OINواکنش آنی  :(13) نمودار دوم در کوانتیل Decrبه  OIN واکنش آنی: (12) نمودار
 

 %11 اطمينان فاصله از استفاده با نتایج داريامعن آزمون ،آني واكنش توابع در

 در. است شده داده شانن نيچ نقطه خطوط با اطمينان فواصل. است گرفته صورت

 اثر ،گيرند قرار افقي محور از تر پایين یا باالتر چين نقطه خطوط دو هر كه صورتي

 بيانگر 4 تا 2 نمودارهاي. باشند مي دارامعن %11 اطمينان درجه با آماري لحاظ از ها شوک

 سه در خام نفت قيمت از ناشي شوک به نسبت ایران نفت صارداتي درآمدهاي حساسيت

. باشند مي دالر 93 از بيش و دالر 93 تا 43 بين دالر، 43 از كمتر خام نفت قيمت كوانتيل

 درآمدهاي بر معناداري تأثير از خام نفت قيمت شوک كه دهد مي نشان 2 نمودار

. باشد مي برخوردار دالر، 43 از كمتر خام نفت قيمت بازه در ایران نفت صادراتي

 وارد خام نفت قيمت به معيار انحراف یک اندازه به مثبت شوک یک اگر همچنين،

 در و 9۹/3 دوم، دوره در ،32/3 اول، دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي شود،

 صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. یابد مي افزایش واحد 21/3 سوم دوره

 بر معناداري تأثير از خام نفت قيمت شوک كه دهد مي نشان 0 نمودار. شود مي نزدیک

 برخوردار دالر، 93 تا 43 بين خام نفت قيمت بازه در ایران نفت صادراتي درآمدهاي

 خام نفت قيمت به معيار انحراف یک اندازه به مثبت شوک یک اگر همچنين،. باشد مي

 در ،99/3 دوم، دوره در ،3۹/3 اول، دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي شود، وارد

 صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. یابد مي افزایش واحد 39/3 سوم دوره

 تأثير از پنجم دوره تا خام نفت قيمت شوک كه دهد مي نشان 4 نمودار. شود مي نزدیک

 دالر، 93 از بيش خام نفت قيمت بازه در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري

 قيمت به معيار انحراف یک اندازه به مثبت شوک یک اگر همچنين،. باشد مي برخوردار
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 دوم، دوره در ،32/3 اول، دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي شود، وارد خام نفت

 به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. یابد مي افزایش واحد 31/3 سوم دوره در ،34/3

 ایران نفت صارداتي درآمدهاي حساسيت بيانگر 9 تا 1 نمودارهاي. شود مي نزدیک صفر

 در خام نفت توليد سطح ثبات و كاهش افزایش، هاي بيانيه از ناشي شوک به نسبت

 شوک كه دهد مي نشان 1 نمودار. باشند مي دالر 43 از كمتر خام نفت قيمت كوانتيل

 درآمدهاي بر معناداري تأثير از چهارم دوره تا اوپک توليد سطح افزایش بيانيه از ناشي

 بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي

 در ،32/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي اوپک، توليد سطح افزایش

 شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 31/3 سوم دوره در و 34/3 دوم، دوره

 بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان ۹ نمودار. شود مي نزدیک صفر به و شده خنثي

 این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از اوپک توليد سطح كاهش

 اوپک، توليد سطح كاهش بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار قيمتي بازه

 دوره در و 32/3 دوم، دوره در ،34/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي

 نزدیک صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 90/3 سوم

 دوره تا اوپک توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان 9 نمودار. شود مي

 برخوردار قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از چهارم

 صادراتي درآمدهاي اوپک، توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي

 افزایش واحد 32/3 سوم دوره در و 31/3 دوم، دوره در ،30/3 را اول دوره در ایران نفت

 93 تا 2 نمودارهاي. شود مي نزدیک صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي

 افزایش، هاي بيانيه از ناشي شوک به نسبت ایران نفت صارداتي درآمدهاي حساسيت بيانگر

 دالر 93 تا 43 بين خام نفت قيمت كوانتيل در خام نفت توليد سطح ثبات و كاهش

 دوره تا اوپک توليد سطح افزایش بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان 2 نمودار. باشند مي

 برخوردار قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از م چهار

 صادراتي درآمدهاي اوپک، توليد سطح افزایش بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي

 افزایش واحد 34/3 سوم دوره در و 30/3 دوم، دوره در ،39/3 را اول دوره در ایران نفت
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 نشان 1 نمودار. شود مي نزدیک صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي

 معناداري تأثير از ششم دوره تا اوپک توليد سطح كاهش بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي

 شوک همچنين،. باشد مي برخوردار قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر

 را اول دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي اوپک، توليد سطح كاهش بيانيه از ناشي

 این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 31/3 سوم دوره در و 31/3 دوم، دوره در ،30/3

 از ناشي شوک كه دهد مي نشان 93 نمودار. شود مي نزدیک صفر به و شده خنثي شوک

 نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از چهارم دوره تا اوپک توليد سطح ثبات بيانيه

 توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار قيمتي بازه این در ایران

 در و 30/3 دوم، دوره در ،39/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي اوپک،

 صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 34/3 سوم دوره

 ایران نفت صارداتي درآمدهاي آني واكنش بيانگر 90 تا 99 نمودارهاي. شود مي نزدیک

 كوانتيل در خام نفت توليد سطح ثبات و كاهش افزایش، هاي بيانيه از ناشي شوک به نسبت

 بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان 99 نمودار. باشند مي دالر 93 از بيش خام نفت قيمت

 نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از چهارم دوره تا اوپک توليد سطح افزایش

 سطح افزایش بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار قيمتي بازه این در ایران

 و 32/3 دوم، دوره در ،39/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي درآمدهاي اوپک، توليد

 صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 30/3 سوم دوره در

 توليد سطح كاهش بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان 92 نمودار. شود مي نزدیک

 قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از ششم دوره تا اوپک

 درآمدهاي اوپک، توليد سطح كاهش بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار

 در و 3۹/3 سوم دوره در ،34/3 دوم، دوره در ،32/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي

 صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد 39/3 چهارم، دوره

 اوپک توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک كه دهد مي نشان 90 نمودار. شود مي نزدیک

 قيمتي بازه این در ایران نفت صادراتي درآمدهاي بر معناداري تأثير از چهارم دوره تا

 درآمدهاي اوپک، توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک همچنين،. باشد مي برخوردار
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 32/3 سوم دوره در و 391/3 دوم، دوره در ،331/3 را اول دوره در ایران نفت صادراتي

  .شود مي نزدیک صفر به و شده خنثي شوک این اثرات سپس. دهد مي افزایش واحد

 

 پیشنهادات و بندی جمع .5

 به نسبت ایران نفت صادراتي درآمدهاي حساسيت تحليل و بررسي به مطالعه این در

 مدل از استفاده با توليد( سطح ثبات و كاهش افزایش،) اوپک اجالس هاي بيانيه

 این براي. شد پرداخته كوانتيل رهيافت قالب در (SVAR) ساختاري برداري خودرگرسيون

 ،دالر( 43 از كمتر) كوانتيل: سه در 9121-2391 هاي سال طي نياز مورد هاي داده منظور،

 مركزي بانک و اوپک دبيرخانه از ماهانه به صورت دالر( 93 از بيش) و دالر(93-43)

 وزراي كه داد نشان اوپک اجالس پيشينه بررسي. شد گردآوري ایران اسالمي جمهوري

 افزایش بر مبني بيانيه 29 كه اند كرده منتشر بيانيه 939 مطالعه، مورد زماني فاصله در اوپک

 بوده توليد سطح ثبات بر مبني بيانيه ۹3 و توليد سطح كاهش بر مبني بيانيه 23 توليد، سطح

 از نفت قيمت افزایش با كه داد نشان شده یاد هاي كوانتيل در حساسيت تحليل نتایج. است

 درآمدهاي حساسيت دالر، 93 از بيش سپس و دالر 93 تا 43 بين به دالر 43 از كمتر بازه

 حساسيت بيشترین دیگر، طرف از. یابد مي كاهش نفت قيمت به ایران نفت صادراتي

 93 تا 43 بين دالر، 43 از كمتر خام نفت قيمت هاي بازه در ایران نفت صادراتي درآمدهاي

 بيانيه از ناشي شوک به سپس كاهش، بيانيه از ناشي شوک به ابتدا دالر، 93 از بيش و دالر

 با همچنين،. باشند مي اوپک توليد سطح ثبات بيانيه از ناشي شوک به نهایت، در و افزایش

 كاسته شده یاد هاي بيانيه بر ایران نفتي درآمدهاي حساسيت از خام، نفت قيمت افزایش

 درآمدهاي (،2334 از پيش) دالر 43 از كمتر خام نفت قيمت بازه در زیرا. شود مي

 هاي بيانيه و داشته قرار صادرات ميزان و قيمت عامل دو هر تأثير تحت ایران نفت صادراتي

 2334 سال از پس ليکن،. بودند برخوردار خام نفت بازار بر بيشتري اثرگذاري از اوپک

 كاهش سبب خام، نفت قيمت ماهيت شدن تر پيچيده و مالي بازارهاي در بازان سفته ورود

 ویژهه ب و سياسي عوامل نيز، بعد به 2399 دوره در. شد اوپک هاي بيانيه اثرگذاري

 یاد هاي بيانيه به ایران نفت صادراتي درآمدهاي حساسيت شدت از مجدداً نفتي، هاي تحریم
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 و نفت صادراتي درآمدهاي به كشور اقتصاد وابستگي به توجه با نهایت، در. كاست شده

 نوسانات از ناشي منفي اثرات منظوركاهش به  اوپک، هاي بيانيه به درآمدها این حساسيت

 انرژي بخش هاي گذاري سياست در شود مي پيشنهاد خام، نفت صادراتي درآمدهاي

 باال افزوده  ارزش با هایي فرآورده به آن تبدیل و نفت فروشي خام رویکردكاهش، كشور

 . بگيرد قرار نظر مد

 

 منابع. 7

 فارسی الف(

 بابــایي و نــادر مهرگــان، و اصــغر ابوالحســني، و كــامران نــدري، و ابوالقاســم عشــري، اثنــي

 مطالعـه  پـول،  و رشد تورم، بر نفت قيمت هاي تکانه تأثير »(،9011) محمدرضا سميرمي،

  .21 -932 صفحات  (،22) ۹ شماره ،اقتصادي توسعه و رشدهاي  پژوهش ،«ایران موردي

 در عملکـرد  - سـاختار  رابطـه » (،9011) مهـين  سـارویي،  و مجتبـي  الماسي، و سميه اعظمي،

 و اوپـک  اعضـاي  توافـق  درجـه  بـرآورد  اوپـک(: ) نفت صادركننده كشورهاي سازمان

 42 شـماره  ،انـرژي  اقتصـاد  مطالعات فصلنامه ،«اوپک غير به نسبت اوپک باور و حدس

 . 921-942 صفحات، (9)

 مرتضـي  فـر،  بهـروزي  و محمـدباقر  زاده، حشمت و عبدالرسول قاسمي، و علي ميبدي، امامي

ــار تحليــل» (،9011) ــأثير و نفتــي ذخــایر اعــالم در اوپــک اعضــاي رفت ــر آن ت ــد ب  تولي

 . 221-214 صفحات (،41) 92 شماره ،انرژي اقتصاد مطالعات ،«عضو كشورهاي

 /https://www. cbi. ir ایران، اسالمي جمهوري مركزي بانک

 اقتصـادي  رشـد  بـر  نفـت  صـادرات  تمركـز  اثر» (،9014) عادله خالقيان، و عليرضا پورفرج،

 صفحات (،94) 4 شماره ،اقتصادي توسعه و رشدهاي  پژوهش ،«اوپک عضو كشورهاي

992-10 . 

 رفتـار  اقتصـادي هـاي   مـدل  نيـافتن  تطـابق  علل بررسي» (،9029) ستانهم رودباري، جمشيدي

 فصـلنامه  ،«سـازمان  اینهاي  ویژگي و نفت بازار تحوالت دیدگاه از بلندمدت در اوپک

 . 21-۹0 صفحات ،49 شماره ،اقتصادي هاي سياست و ها پژوهش
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 نفـت  قيمـت  بـر  مـؤثر  عوامـل  سـنجش  و تفکيـک » ،(9029) مينا ،ناصریان و مهرزاد ،زماني

 . 991-902 صفحات ،2 شماره ،انرژي اقتصاد مسائل هاي بررسي ،«خام

ــائي،  قــدرت (،901۹) مرتضــي خورســندي، و تيمــور محمــدي، و سيدمحمدشــهاب طباطب

 ،ARDL رویکـرد  بـا  اوپـک  اعضـاي  همکارانـه  رفتـار  وجـود  آزمـون  اوپـک:  بازاري

 . 900-919 صفحات (،22) ۹ شماره ایران، انرژي اقتصاد پژوهشنامه

 همکارانـه،  بـازي  یک قالب در اوپک رفتار بررسي  (،9019) ماجد،وحيد و  عبدلي،قهرمان

 . 29-13 صفحات (،9) 9 شماره اقتصادي، مدلسازي تحقيقات فصلنامه

 اخبـار  ثيرأتـ » (،9014) سـعيد  مـددي،  و عاطفه تکليف، و عبدالرسول قاسمي، مهدي عسلي،

 اقتصـاد  مطالعـات  فصـلنامه  ،مجازي متغيرهاي در مالحظاتي با خام نقت قيمت بر اوپک

 . 9-94 صفحات (،44) 93 شماره ،«انرژي

 در ایران رفتار تحليل» (،901۹) احمد سيفي، و مهدي مشهدي، خداپرست و اله روح نظري،

 ،پایـدار  توسـعه  و رشـد  ،«سـوئيچينگ  مـاركف هـاي   مـدل  از كـاربردي  اوپک، سازمان

 . 941-991 صفحات (،2) 99 شماره
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Abstract 
In this study, the sensitivity of Iranian oil export revenue to the OPEC 

summit statements (increase, decrease, and stability of production level) was 

investigated and analyzed using the structural self-regression model (SVAR) 

in the form of a Quantile approach. For this purpose, the required data were 

collected in three quanta during the years 2019-1989: ($ 40>), ($ 70-40) and 

($ 70<) on a monthly basis from the OPEC Secretariat and the Central Bank 

of the Islamic Republic of Iran. The results of the sensitivity analysis in the 

mentioned quantiles showed that with the increase of the oil price from the 

quantile ($ 40) to ($ 70-40) and ($ 70 <), the sensitivity of the Iranian oil 

export revenues to the oil price decreases. Also, in the quantiles studied, the 

most sensitivity of Iran's oil revenues has been seen first to the shock caused 

by the decrease statement, then to the shock caused by the increase 

statement, and finally, to the shock caused by the stability statement of the 

OPEC production level. In addition, with the rise in crude oil prices, the 

sensitivity of Iran's oil revenues to these statements is declining. According 

to the high economic dependency on oil export revenue and the sensitivity of 

these revenues to the OPEC statements, it is suggested to energy 

policymakers to implement the policies in order to increase producing high 

value-added oil products instead of selling crude oil.  
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