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  چکیده:
 يگذارتمیقدرت ق يدارا ي. بنگاه در بازار انحصارشودیبر بازار اطالق م يرگذاریتاث ییبه توانا يقدرت بازار

 متیبر ق ریو تاث دیتول زانیبر م ریتاث ،یمهم رفتار کارتل یژگیها، کارتل است. دو واز انواع انحصار یکیاست. 
اثر بر  نهیو در زم کندیرا کنترل م دیتول زانیم عضاء،ا انیم یکارتل با هماهنگ د،یمقدار تول نهیاست. در زم

 یرسبر يپژوهش برا نی. در اگذاردیم ریبازار تاث متیبر ق د،یتول زانیصورت است که با کنترل م نیبد متیق
رده ککارتل رفتار  کیسازمان اوپک همانند  ایکه آ شودیمساله پرداخته م نیسازمان اوپک، به ا يقدرت بازار

اوپک مطالعه  ياعضا يدیتول ماتیتصم یاوپک، رفتار و هماهنگ يسنجش قدرت بازار يبرا رونیزااست؟ ا
در  یاوپک هماهنگ ياعضا دیکل اوپک و تول دیتول انیصورت است که م نیپژوهش بد يهاهی. فرضشودیم

 یجهان يبازارهانفت در  يهامتیق کنندهنییکل اوپک تع دیتول زیوجود دارد و ن يدیتول ماتیرفتار و تصم
 يها و براو آزمون کرانه ARDLدر قالب مدل  یانباشتگهم کیاول از تکن هیاثبات فرض ينفت است. برا

 دیلپژوهش شامل تو نیمورد استفاده در ا يهااستفاده شده. داده اماموتوی-تودا تیعل دوم از آزمون هیفرض
به  2016-1994 یدر بازه زمان تینترمدیا تگزاسو وست  ینفت برنت و دُب یجهان يهامتیاوپک، ق ياعضا

 نایعدم وجود رابطه بلندمدت م انگریب جی. نتاباشدیصورت ساالنه م به 2016-1980و ماهانه و  یصورت فصل
  اوپک است دینفت به تول يهامتیاز ق تیجهت عل زیکل اوپک بوده و ن دیاوپک و تول ياعضا دیتول

 Q42, Q51, Q21, O13 :JEL  بنديطبقه.
  واحد شهیر ،یانباشتگاوپک، کارتل، هم ها:کلیدواژه
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  مقدمه.1
، از سازمان 1تر مصادیق انحصار چندجانبهدر متون اقتصاد خرد همواره براي درك بهتر و واقعی

. این پژوهش به دنبال بررسی این 4فروش نفت یاد شده است 3به عنوان یک نوع کارتل 2اوپک
ضوع است که در دنیاي واقع و در بازارهاي جهانی نفت، سازمان اوپک چه نوع رفتاري دارد. مو

رو به بررسی رفتار همکارانه و هماهنگی تصمیمات تولیدي اعضاي سازمان اوپک ازاین
پردازیم، که آیا بین اعضاي اوپک هماهنگی در تولید وجود دارد یا خیر. هدف از این پژوهش، می

است. دانستن این مساله براي بسیاري از  بررسی قدرت بازاري اوپکو  یه کارتل بودنبازبینی نظر
هاي پژوهش بدین صورت کشورها، چه تولیدکننده و چه واردکننده، حائز اهمیت است. پرسش

عبارت دیگر آیا میان کند؟ بهاکنون در قالب یک کارتل عمل میاست که آیا سازمان اوپک هم
تک اعضاي اوپک رابطه بلندمدت معنادار وجود دارد؟ همچنین، آیا ولید تکتولید کل اوپک و ت

هاي جهانی نفت رابطه بلندمدت معنادار وجود دارد؟ فرضیه این میان تولید کل اوپک و قیمت
بایست این فرضیه کند. براي اثبات آن، میاست که سازمان اوپک در قالب یک کارتل عمل می

کل اوپک و اعضاي اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدي اثبات شود که میان تولید 
هاي جهانی نفت رابطه معنادار برقرار است و وجود دارد. همچنین، میان تولید کل اوپک و قیمت

هاي نفت در بازارهاي جهانی نفت است. در این پژوهش براي کننده قیمتتولید کل اوپک تعیین
زمانی استفاده خواهد شد که شامل رویکرد هاي سرياز تکنیک هاپاسخ به سواالت و اثبات فرضیه

ها براي بررسی فرضیه اول پژوهش است. و آزمون کرانه 5ARDLانباشتگی در قالب مدل هم
هاي استفاده خواهد شد. داده 6یاماموتو-علیت تودا همچنین براي بررسی فرضیه دوم از آزمون

 

1.Oligopoly  
2.OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
3.Cartel 
4.Salvatore (1986) 
5.Autoregressive Distribution Lag (ARDL) 
6.Toda and Yamamoto (1995) 
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هاي جهانی نفت به اي تولید اعضاي اوپک و نیز قیمتهمورد استفاده در این پژوهش شامل سري
 است.  2016-1994صورت فصلی و ماهانه طی دوره 

  مبانی نظري.2
زرگ که به دنبال ملی شدن صنعت نفت در کشورهاي ب 1960سازمان اوپک از بدو تاسیس در 

حث و بد هاي چندملیتی به کشورهاي میزبان، مورتولیدکننده نفت و انتقال مالکیت از شرکت
هاي نفت در و چهار برابر شدن قیمت 1973بررسی قرار داشت. با وقوع اولین شوك نفتی در 

وجه قرار بازار جهانی، نقش اوپک به عنوان یک بازیکن موثر در بازارهاي جهانی نفت مورد ت
  گرفت.

  
  1چارچوب کلی مبانی نظري): 2-1نمودار (

شامل توانایی یک بنگاه  2نعتی، قدرت بازاريهاي صخصوص در سازماندر علم اقتصاد و به
منظور سودآوري بیشتر است. ) به2000، 3به باال بردن قیمت بازار یک محصول یا خدمات (مَسی

 

  )1388)، شکاري (1389گر (اندیش)، 1986.منبع: سالواتوره (1
2.Market Power 
3.Massey (2000) 
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ساز یا هاي قیمتعنوان بنگاهفعاالن حاضري که در صنعت قدرت بازاري دارند، از آنها به
پذیر اطالق آنها قیمتبازاري ندارند، به  شود، و فعاالن حاضري که قدرتگذار نام برده میقیمت

ها بیش از هزینه نهایی و هزینه گیرد که قیمتشود. قدرت بازاري زمانی مورد توجه قرار میمی
متوسط بلندمدت تعیین شود تا بنگاه سود کسب کند. یک بنگاه با قدرت بازاري، به تنهایی توانایی 

). تاکنون اقتصاددانان 2010. 1ر را دارد (َمسیمیلیانواثرگذاري بر تولید کل یا قیمت عمومی بازا
هاي اقتصادي رفتار اوپک ها به مدلاند. این نظریهنظریات متعددي براي رفتار اوپک ارائه داده

  شوند:شهرت یافت که به دو دسته کلی الگوهاي کارتل و الگوهاي غیرکارتل تقسیم می
  الگوهاي کارتل.1-2

اهم توافق هاي موجود در صنعت بش این است که تعداد زیادي از بنگاهیک نوع بروز انحصار فرو
مگی در منظور حداکثر کردن سود مشترك خود، طوري در بازار رفتار کنند که گویی هکنند به

ها، نگاهبهم رفتار رقابتی ندارند. به چنین گروهی از حکم یک بنگاه فروش هستند و نسبت به
فت ین مثال یک کارتل موفق، سازمان کشورهاي صادرکننده نشود. مشهورترکارتل گفته می

د. اما قیمت نفت را افزایش دا 1979و  1973هاي آمیزي در سالطور موفقت(اوپک) است که به
). مبناي 1388رنگ شد (شاکري، توافق میان اعضا بسیار کم 1990و  1980هاي در دهه
در چهار  الگوهاي رفتاري کارتل). 1389گر، گذاري کارتل بر تبانی استوار است (اندیشسیاست

   شوند:دسته کلی مطرح می
اگر یک کارتل تمام تصمیمات مربوط به اعضاي خود، از قبیل تعیین قیمت انحصاري براي 

کارتل عهده داشته باشد، هاي عضو و تقسیم سود بین آنها را بهکاال، تخصیص تولید بین شرکت
کننده کارتل تقسیمترین شکل یک کارتل است. متمرکز افراطیشود. کارتل نامیده می متمرکز

شود. علت امر این است که در حالت اخیر، مالکیت تجهیزات بندي می، بعد از انحصار ردهسود
باشد، برخالف کارتل متمرکز. بهترین سیاست اي و منابع در دست خود اعضاي کارتل میسرمایه

تر باشد براي تولید ت که از ذخائر منابعی که هزینه آن پایینکننده سود این اسبراي کارتل تقسیم
 

1.Massimiliano (2010) 
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استفاده کند. گروهی از تولیدکنندگان که جهت محدود کردن تولید و توزیع سهام بازار در بین 
شوند. در این نوع کارتل، در نامیده می کننده بازارکارتل تقسیمشوند، اعضاي خود، متحد می

پذیرد تنها کنند و هر بنگاه میچگونگی تسهیم در بازار توافق می هاي عضو تنها رويواقع بنگاه
در یک منطقه فعالیت کند. گروهی از تولیدکنندگان که جهت تثبیت قیمت بازار و فروش کاال 

شود. این نوع کارتل نامیده می کننده قیمتکارتل تثبیتبه همان قیمت ثابت شده گردهم آیند، 
کننده کننده قیمت، روي دیگرِ کارتل تقسیمدر واقع کارتل تثبیتهاست. ترین نوع کارتلرایج

بازار است. با این تفاوت که این کارتل، بر روي قیمت بیش از مقدار تولید تاکید دارد (اصغرزاده، 
1385 .(  

رود یک یابی اوپک با ارائه نظریه کارتل بودن رفتار اوپک مطرح شد. انتظار میمساله قدرت
را میان  ت کنترل درآوردن تولید به منظور باال بردن قیمت، تولید و سهم بازاريکارتل براي تح

اعضاي خود تقسیم کند. مدلی که در این پژوهش براي بررسی نظریه کارتل بودن اوپک مدنظر 
) براي بررسی رفتار کارتلی اوپک استفاده کرده 1996( 1ساختاري است که گولناست، همان 

هایی که شده باشد، اعضایش بر اساس سهمیهارتل موثر با تولید هماهنگاست. اگر اوپک یک ک
رود تولید انفرادي یک توسط سازمان برقرار شده است، تولید خواهند کرد. بنابراین انتظار نمی

طور مجزا از یکدیگر تغییر کنند. این به نوبه خود، عضو و تولید کل اوپک حداقل در بلندمدت به
طه تعادلی بلندمدت میان تولید هر عضو اوپک و تولید کل اوپک خواهد بود؛ داللتی بر یک راب

 انباشته شوند. اگر هر عضو از سهمیههاي زمانی، این دو سري باید باهم همدر اصطالح سري
و تولید هر عضو اوپک با یک بردار  تولیدش تبعیت کند، رابطه بلندمدت بین تولید کل اوپک

د شد. اگر عضو در موارد خاص تقلب کند، یک کارتل موفق باید توصیف خواهانباشتگی هم
مدت رو ممکن است این انحرافات در کوتاهقادر به شناسایی و تنبیه عضو متقلب باشد. ازاین

رابطه بین تولید هر عضو اوپک و تولید کل  مشاهده شود اما باید در بلندمدت رابطه برقرار باشد.
 ود:شاوپک به صورت زیر تشریح می

 

1.Gulen (1996) 
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)1 (                                                                                                      tiit QQ   

دوره زمانی  tتولید کل اوپک است که هر دو در طول  푄و  امiتولید عضو  푄که در آن 
ام از اوپک است، که معموال در طی جلسات اوپک iعضو نیز سهم تولید  훼شوند. بررسی می

انباشتگی بین شود. براي آزمون وجود رفتار کارتلی کافیست به آزمون همبراي اعضا تعیین می
  ).1996تولید کل اوپک و تولید هر عضو پرداخته شود (گولن، 

  

  الگوهاي غیرکارتل.2-2
هاي ستند، اشاره دارند که افزایش قیمتهاي غیرکارتلی مشهور هنظریات مخالف که به نظریه

اند و اوپک مسبب این افزایش نبوده است. این گروه دالیل دیگري داشته 1973نفت در شوك 
برداري از ظرفیت هدف حق مالکیت و رقابتی ها، شامل الگوي محدودیت مالی، بهرهنظریه

هاي عضو اوپک به علت بر این نظریه تاکید دارد که کشور الگوي محدودیت مالیباشد. می
نیافتگی، قدرت جذب درآمديِ محدودي دارند و بر اساس میزان نیازمندي اقتصادشان به توسعه
کنند، که در صورت افزایش درآمد مازاد بر نیاز مالی کشور، هاي ارزي، نفت تولید میدرآمد

راي کسب کند، اوپک بتولید کاهش پیدا خواهد کرد. زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می
شود. در دهد و این امر سبب کاهش بیشتر قیمت میدرآمد مورد نیاز، تولید خود را افزایش می

، میزان تولید بر اساس نسبت تولید به ظرفیت تولید و نزدیکی برداري از ظرفیت هدفمدل بهره
 شود. بنابراین اگر ظرفیتدرصد است، تعیین می 80این نسبت با سطح هدف که براي اوپک 

کند که قیمت را برداري بیشتر از ظرفیت هدف شود، تقاضاي زیاد، اوپک را تحریک میبهره
برداري به شود که تقاضا کاهش پیدا کند و ظرفیت بهرهافزایش دهد. افزایش قیمت منجر می

را  1973، دلیل افزایش قیمت در سال الگوي حق مالکیتظرفیت هدف نزدیک شود و برعکس. 
ها به بیند. بر اساس این مدل، با انتقال مالکیت تولید از شرکتخ تنزیل میدر تفاوت در نر

شود. در دنبال آن عرضه نیز کم مییابد و بهکشورهاي دارنده ذخایر نفتی، نرخ تنزیل کاهش می
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کننده بیان دارد آنچه تعیین الگوي رقابتییابد.  نتیجه با کاهش عرضه نفت، قیمت آن افزایش می
است، اصول اساسی بازار است. این الگو با برآورد تابع عرضه و تقاضاي نفت و برابري قیمت نفت 

آورد. در این الگو، قیمت نفت براي اوپک، داده شده است این دو، تابع قیمت نفت را بدست می
  ).1388پردازند (شکاري؛ و تمامی اعضاي آن، قیمت را داده شده فرض کرده و به تولید می

  

 مطالعات تجربیمروري بر .3

  مطالعات انجام شده در داخل.1-3
هاي سیاسی و اقتصادي را در ترکیبی مناسب بررسی نماید. ) نقش فراسنجه1382فرشادگهر (

یابی اوپک و اینکه چگونه ممکن در پایان با استفاده از یک دیدگاه راهبردي به سناریوي قدرت
مند شوند، اشاره ایش اوپکی قدرمند بهرهاست اعضاي اوپک از همگونی متغیرها در راستاي پید

هاي تابلویی به برآورد الگوي هاي داده) با بکارگیري تکنیک1391شده است. عبدلی، ماجد (
ها و مذاکرات، برخی اعضا براي زنیپژوهش پرداخته است. نتایج حاکی از این است که در چانه

ج دادن و پذیرش این موضوع توسط به سرعت به توافق رسیدن و در نهایت، کوتاه آمدن و با
) با 1392شوند. اعظمی، سهیلی و جلوند (اعضاي دیگر، موجب تداوم عمر سازمان اوپک می

دنبال نمودن نگرش ساختاري، پارامتر رفتاري اوپک را برآورد کرده. نتایج این مدل داللت بر آن 
اس ساختار رقابت کورنواي بر اس 2007تا  1981هاي دارد که به طور کلی اوپک در فاصله سال

) با در نظرگرفتن نگرش 1395با حاشیه رقابتی رفتار کرده است. همچنین اعظمی و همکاران (
حدس و باور اوپک نسبت "و  "درجه توافق اعضاي اوپک"عملکرد، دو پارامتر  -رفتار -ساختار

دهد که اوپک میشان اند. نتایج نبرآورد کرده 2012تا  1974را در فاصله زمانی  "به غیر اوپک
 بر اساس ساختار کورنو با حاشیه رقابتی رفتار کرده است.
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  مطالعات انجام شده در خارج.2-3
هاي رقابتی براي تصمیمات تولیدي براي هر دو تولیدکنندگان اوپک ) فرضیه1991( 1دال و یوسل

هاي استفاده از آزمون را آزمون کرد. او با 1987تا  1971هاي فصلی بین و غیر اوپک با داده
انباشتگی در کشف مدرك رسمی دال بر هماهنگی در قالب رفتار کارتلی محدود یا نوسان هم

با استفاده  1993تا  1965) در دوره زمانی 1996تولید میان کشورهاي اوپک ناتوان ماند. گولن (
ی تولید میان اعضاي هاي علیت، او شواهدي مبنی بر هماهنگانباشتگی و آزمونهاي هماز تحلیل

یابد. عالوه بر این، او نشان داد یک ) می1993-1982بندي تولید (اوپک، بخصوص در دوره جیره
) 2012( 2علیت آماري قابل توجهی از تولید اوپک به قیمت نفت برقرار است. برموند و همکاران

زمانی و پنل، به بررسی هاي انباشتگی و  علیت در هر دو قالب سريهاي همبا استفاده از آزمون
هاي دهد که سازمان اوپک در اکثر دورهپردازد. نتایج نشان مینظریه کارتل بودن اوپک می

هاي فصلی ) با استفاده از داده2013( 3پذیر است. گلومبک و همکاراندرنظر گرفته شده قیمت
اند. نتایج ین زده، پارامترهاي ساختاري مدل بنگاه مسلط را تخم2009تا  1986ها براي قیمت

دهد که اوپک، قدرت بازاري خود را در دوره نمونه بکار گرفته حاصل از این تحقیق نشان می
هاي ) با استفاده از تخمین یک مدل هتلینگ براي بازار جهانی نفت و آزمون2016( 4است. لین

ر چندجانبه هاي غیراوپک رفتار انحصاکنند و آیا کشوراینکه آیا کشورهاي اوپک تبانی می
، به بررسی قدرت بازاري تولیدکنندگان حاضر در بازار جهانی 2004تا  1970دارند، در طول دوره 

دهد کشورهاي اوپک به عنوان تولیدکننده می ها نشانپردازد. نتایج حاصل از این تحلیلنفت می
چندجانبه رفتار کنند و کشورهاي غیراوپک به عنوان یک حاشیه انحصار کارتلی مسلط، تبانی می

تا  1994انباشتگی در دوره هاي همهاي تکنیک) با استفاده از روش2016( 5کیسوانی کنند.می

 

1.Dahl and Yucel (1991) 
2.Bremond et al. (2012) 
3.Golombek et al. (2013) 
4.Lin Lawell (2016) 
2.Kisswani (2016) 
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کند میان تولید به بررسی وجود هماهنگی رفتار میان اعضاي اوپک پرداخته و مالحظه می 2014
هاي علیت نکل اوپک و تولید اعضاي اوپک هماهنگی وجود ندارد. همچنین با استفاده از آزمو

هاي جهانی نفت است و هیچ گواهی بر رسد که تولید کل اوپک متاثر از قیمتبه این نتیجه می
  .1شودرفتار کارتلی سازمان اوپک یافت نمی

ده در مطالعات پیشین از دو جنبه قابل نقد هستند. نخست، روش پژوهش مورد استفاده ش
درت صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی ق اي نبوده و بهها روش کاربرديبسیاري از پژوهش

ه است، هر یک از مطالعات شد اند. این موضوع باعث مغایرت در نتیجهبازاري اوپک پرداخته
لعاتی که گر از منظر خود موضوع را تحلیل کرده است. دوم، آن گروه از مطاچرا که هر پژوهش

هاي اند، طول دورهیت استفاده کردهانباشتگی و علهم هاي تحقیق کاربردي نظیر تکنیکاز روش
تایج این نمدت را براي مطالعه برگزیدند که همین موضوع نیز موجب تفاوت در متفاوت و کوتاه

مان در دوره هاي غیرکارتلی رفتار اقتصادي اوپک، این سازمطالعات شده. چه بسا بر اساس نظریه
ل تلقی ن اوپک را به عنوان یک کارتتوامدت داراي قدرت بازاري باشد ولی نمیزمانی کوتاه

ازاري اوپک بکرد. با توجه به این نکات، در این پژوهش براي بررسی نظریه کارتل بودن و قدرت 
شود و ضروري است در بازه هاي زمانی استفاده میهاي سريهاي کاربردي تکنیکاز روش

  ا خیر.زمانی بلندمدت بررسی شود که آیا سازمان اوپک کارتل بوده است ی

 

انی نظري جدید و نظر از بررسی مبچند نکته در اینجا حائز اهمیت است. نخست، خالد کیسوانی صرفا نظریه گولن را صرف.1
باشد اما در این پژوهش توجه به الگوهاي دیگر رفتار اقتصادي اوپک، بررسی کرده و نیز متمرکز بر کار اقتصادسنجی می

شدند. دوم، طی  هوي به لحاظ مبدا و مبانی نظري صورت گرفته که کلیه الگوهاي رفتاري سازمان اوپک را بررسیتفاوت ما
نفت مورد توجه  ها نسبت به نقش اوپک و تاثیرگذاري این سازمان بر بازار جهانیزنیهاي اخیر سازمان اوپک، گمانهنشست

ش با مقاله کیسوانی، در این پژوهش بکار گرفته شد. تمایز دیگر این پژوه 2016روز شده تا هاي اخیر و بهقرار گرفت ك داده
  به صورت ساالنه است. 2016تا  1980بررسی بازه زمانی 
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  پژوهشروش.4
هاي پژوهش با هاي اقتصادسنجی براي اثبات فرضیهرو با استفاده از تکنیکپژوهش پیش

 ARDLها در قالب مدل آزمون کرانهشود. و علیت انجام می انباشتگیهاي همبکارگیري آزمون

ائه شد. ) ار2001( 1براي تبیین رابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحقیق توسط پسران و همکاران
یاماموتو براي تعیین جهت علیت متغیر مستقل و وابسته، استفاده خواهد شد. -علیت تودا آزمون

) براي 1996) و گولن (1991مدل استفاده شده در اینجا همان ساختاري است که در دال و یوسل (
ده از تست ریشه ) با استفا푒آزمون مانایی پسماندها (بررسی رفتار کارتلی اوپک استفاده شده. 

  شود:) انجام می1979( 2فولر-واحد دیکی

)2 (                                                              
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 푒باشد. فرضیه صفر نامانایی می 3جمله خطا 휉پارامتر سرعت تعدیل، و  ρپسماندها،  푒که 
استفاده  4شود. براي تعیین وقفه بهینه، از معیار اطالعاتی شوارتززمون میدر مقابل مانایی خطی آ

) دائما در حال تکامل و در یک نرخ ثابت، ρشود. براساس این ویژگی، پارامتر سرعت تعدیل (می
  شده از تعادل، است. جداي از اندازه تعیین

)3 (                                                                                           
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) ارائه شد، مبتنی بر تخمین یک مدل 2001که ابتدا توسط پسران و همکاران ( ARDLمدل 
انباشتگی قبلی است. هاي هماست که داراي چند مزیت نسبت به روش 5تصحیح خطاي نامقید

زن ا درونزا باشند، این مدل یک تخمینهها کوچک بوده و بعضی رگرسیوناوال، اگر نمونه
 

1.Pesaran et al. (2001) 
2.Dickey and Fuller (1979) 
3.white noise 
4.SIC 
5.UECM 
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زند: از بین بردن مدت و بلندمدت را همزمان باهم تخمین میهاي کوتاهکاراست. دوم، مولفه
هاي بهینه دهد متغیرها وقفهمشکالت با خودهمبستگی و متغیرهاي حذف شده. سوم، اجازه می

کند، به معنی کمتر از دست دادن میمختلفی داشته باشند، از یک واحد کاهش از معادله استفاده 
ها یک توزیع کرانه استاندارد استفاده شده در آزمون F-درجه آزادي. در نهایت، آماره

انباشتگی بین متغیرهاي بررسی شده دارد، با این وجود غیراستاندارد تحت فرضیه صفر از عدم هم
تواند به صورت می ARDLاند. مدل اشتههستند یا به طور جزئی انب 퐼(1)و  퐼(0)یا متغیرهاي اولیه 
 زیر تشریح شود:
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퐼که  푘ماتریس مشخصه     × 푘  .است훽∗ = ≥ 푖براي  0  푞 .푃 = ≥ iبراي  0  s در این .
εخصوص،تعدیل به هاي زنمستقیم براي تخمین ناهمبسته هستند و نتایج حالت فوق به طور ηو   

، 1مدت و بلندمدت قابل اجرا خواهد بود (پسران و شینحداقل مربعات معمولی پارامترهاي کوتاه
) است. به 3تخمین معادله ( ARDLها در قالب مدل کرانه ). قدم اول در رویکرد آزمون1999

اي معناداراي ضرایب بر F-منظور بررسی وجود یک رابطه بلندمدت میان متغیرها، یک آزمون
شود. فرضیه بهم پیوسته از سطح متغیرهاي وقفه به استفاده از حداقل مربعات معمولی انجام می

دو انباشتگی آزمون شده است. انباشتگی در برابر فرضیه جایگزین آن یعنی همصفر از عدم هم
) تعریف شده 2001توسط پسران و همکاران (  퐹-ها براي آمارهمجموعه مقدار بحرانی کرانه

محاسبه شده زیر کران پایین مقدار بحرانی قرار گیرد، فرضیه صفر عدم   퐹-است. اگر آماره
محاسبه شده فراتر از کران باالي   퐹-تواند رد شود. از سویی دیگر، اگر آمارهانباشتگی نمیهم

انباشتگی بین کند یک رابطه همشود، بیان میمقدار بحرانی قرار گیرد، فرضیه صفر رد می
  ). 2001متغیرهاي این مدل وجود دارد (پسران و همکاران، 

 

1.Pesaran and Shin (1999) 
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یمات تولیدي عالوه بر این، در این پژوهش با استفاده از آزمون کردن این نکته که آیا تصم
تل عمل هاي نفت دارد، بررسی خواهد شد که آیا اوپک به عنوان یک کاراعضا اثري روي قیمت

رود با یافتن می شود، که انتظارهاي علیت انجام میبا استفاده از آزمونکند یا خیر. این مساله می
دن تولید، هاي نفت، به عنوان یک کارتل با کاهش یا قطع کرجهت علیت از تولید اوپک به قیمت

  شود:ها اثر بگذارد. آزمون علیت گرنجر شامل تخمین زدن مدل زیر میتالش کند بر قیمت

)5(                                                              
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titiititt XYY

1 1
  

 1جمله خطا 휀کننده و  دهنده مولفه تعیین نشان 휇معیار قیمت نفت،  푋تولید اوپک،  푌که 
علیت گرنجر سري  دهد که اولین سريشود، که نشان میرد می F-است. فرضیه صفر از آماره

بوده  I(1)ها شرط اساسی در آزمون علیت گرنجر این است که سريو برعکس. پیش دوم است،
صورت نتایج این آزمون قابل ها وجود داشته باشد، در غیراینانباشتگی میان سريو یک رابطه هم

) روشی ساده براي بررسی علیت بین متغیرها ارائه 1992یاماموتو (-رو تودااتکا نیستند. ازاین
یاماموتو احتمال هرگونه سري -شود. آزمون علیت توداکه در این پژوهش استفاده میاند داده

شود. نخست، پیدا کردن بزرگترین مرتبه از هر گیرد، و در سه مرحله انجام مینامانا را نادیده می
وح در سط VARزن با استفاده از یک مدل تخمین )m). دوم، بررسی مرتبه وقفه بهینه (푑سري (

مجدد  푑اضافه  هايبا وقفه VARو انتخاب مرتبه بهینه وقفه بر اساس آن. در نهایت، مدل 
  شود. می m+푑برابر  VARشود، که مرتبه تخمین زده می

هاي زمانی تولید اوپک گیرد، شامل سريهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میداده
کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر،  12و اعضاي آن شامل 

هاي فصلی و براي داده 2016تا  1994عربستان سعودي، امارات متحده عربی و ونزوئال از سال 
اخذ شده  2باشد که از اداره اطالعات انرژي آمریکاهاي ساالنه میبراي داده 2016تا  1980ماهانه، 

 

1.White Noise 
2.U.S. Energy Information Administration (EIA) 
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 3و وِست تگزاس اینترِمدیِت 2، دُبی1هاي جهانی نفت برنتهاي زمانی قیمتن سرياست. همچنی
است  به صورت ساالنه 2016تا  1980به صورت فصلی و ماهانه و  2016تا  1994هاي طی سال

  دریافت شده است. 4المللی پولکه از صندوق بین
  

  هانتایج و یافته.5
هستند یا  I(0)، الزم است که بررسی شود متغیرها ARDLها به روش پیش از انجام آزمون کرانه

I(1) ، همچنین نبایدI(2) فولر از رگرسیون اول تا سوم و همچنین آزمون باشند. آزمون مرسوم دیکی
شده است. همانطور که از  گزارش )1(جدول انجام شده و نتایج در  (ADF)یافته فولر تعمیمدیکی

هاي ماهانه، فصلی و ساالنه در هاي قیمت و تولید براي دادهخص است، تمامی سرينتایج مش
ها مانا شدند. بدین معنا که سري 6گیري در سطح یکبار تفاضلنامانا بوده که با یک 5سطح صفر

  هستند.  I(1)یا همان  1انباشه از مرتبه 
ها به صورت توان آزمون کرانهند، میهست I(1) 1ها انباشته از مرتبه اکنون با توجه به آنکه سري

ARDL ) تولید هر عضو هاي ماهانه و فصلی و ساالنه)، در داده1را انجام داد.  با توجه به رابطه ،
اند. نتایج حاصل از آزمون بر هم برازش شده ARDLاوپک و تولید کل اوپک دو به دو به روش 

هاي ساالنه هیچ آید، در دادهائه شده است. همانطور که از نتایج برمیار )2(جدول ها در کرانه
انباشتگی میان تولید هر عضو اوپک با تولید کل اوپک یافت نشد و فرضیه صفر براي رابطه هم

هاي فصلی شود. در دادهمتغیرها مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت معنادار، رد نمیتمامی جفت
هاي ماهانه براي کشور عربستان و عراق فرضیه صفر رد شده تان و در دادهتنها براي کشور عربس

در  2016تا  1994شود، که بیانگر آن است طی دوره و براي دیگر کشورها فرضیه صفر رد نمی
هاي ماهانه جز براي عراق، رابطه هاي فصلی و ماهانه جز براي کشور عربستان و در دادهداده

 

1.Brent 
2.Dubai 
3.WTI 
4.International Monetary Fund (IMF) 
5.Level 
6.1st difference 
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اي اوپک و تولید کل اوپک برقرار نیست. کارتل به معناي وجود بلندمدت میان تولید اعض
هماهنگی رفتار بین همه اعضاي آن با سازمان است و وجود هماهنگی رفتار تولیدي میان تولید 
تنها یک کشور با تولید سازمان اوپک به معناي برقراري هماهنگی رفتار تولیدي بین تمام اعضا و 

  شود.باشد. بنابراین فرضیه اول رد میکارتل بودن اوپک نمیسازمان اوپک نبوده و دلیل بر
  فولر. : آزمون ریشه واحد دیکی)1جدول (

ري  
س

  ها

  ساالنه  فصلی  ماهانه
I(1)  I(0)  I(1)  I(0)  I(1)  I(0)  

Prob.  value  Prob.  value  Prob
.  value  Prob.  value  Prob.  value  Prob.  value  

  -۰۴۳/۲  ۵۵/۰  -۶۵۴/۵  ۰۰/۰  -۰۲۰/۲  ۵۸/۰  -۸۴۳/۶  ۰۰/۰  -۹۸۴/۱  ۶۰/۰  -۳۳/۱۳  ۰۰/۰ برنت

بی   -۰۲۴/۲  ۵۶/۰  -۷۸۷/۵  ۰۰/۰  -۹۳۱/۱  ۶۳/۰  -۳۰۰/۷  ۰۰/۰  -۱۷۳/۲  ۵۰/۰  -۹۸/۱۱  ۰۰/۰ دُ

  -۱۰۰/۲  ۵۳/۰  -۹۹۹/۵  ۰۰/۰  -۱۲۶/۲  ۵۲/۰  -۴۲۱/۵  ۰۰/۰  -۲۲۹/۲  ۴۷/۰  -۴۲/۱۲  ۰۰/۰ تگزاس

  -۳۰۴/۰  ۹۱/۰  -۸۰۵/۴  ۰۰/۰  -۴۲۰/۳  ۰۵/۰  -۳۹۲/۷  ۰۰/۰  -۳۹۰/۱  ۵۸/۰  -۹۹/۱۶  ۰۰/۰ اوپک

  -۰۸۵/۱  ۹۱/۰  -۰۴۵/۴  ۰۰/۰  -۶۶۹/۰  ۹۷/۰  -۱۲۹/۵  ۰۰/۰  -۱۶۰/۰  ۹۹/۰  -۰۳/۱۹  ۰۰/۰ اجلزاير

  -۱۹۴/۲  ۴۷/۰  -۰۴۵/۵  ۰۰/۰  -۵۳۱/۰  ۹۸/۰  -۸۴۸/۷  ۰۰/۰  -۸۴۹/۰  ۹۵/۰  -۹۳/۱۶  ۰۰/۰ آنگوال

  -۰۰۷/۳  ۱۴/۰  -۱۲۵/۹  ۰۰/۰  -۷۶۸/۲  ۲۱/۰  -۵۶۳/۷  ۰۰/۰  -۵۹۸/۲  ۲۸/۰  -۱۱/۲۱  ۰۰/۰  اکوادور

  -۲۷۹/۲  ۴۳/۰  -۲۸۵/۷  ۰۰/۰  -۰۸۶/۲  ۵۴/۰  -۲۰۷/۷  ۰۰/۰  -۷۸۷/۱  ۷۰/۰  -۳۲/۱۸  ۰۰/۰  ايران

  -۶۴۸/۲  ۲۶/۰  -۵۹۵/۵  ۰۰/۰  ۱۵۹/۱  ۹۳/۰  -۲۱/۱۰  ۰۰/۰  -۴۰۸/۰  ۸۰/۰  -۹۹/۱۴  ۰۰/۰  عراق

  ۰۳۴/۰  ۶۸/۰  -۱۵۰/۷  ۰۰/۰  -۱۷۵/۳  ۰۹/۰  -۵۳۷/۸  ۰۰/۰  -۵۶۷/۲  ۲۹/۰  -۳۲/۱۵  ۰۰/۰  کويت

  ۹۴۸/۰  ۹۹/۰  -۰۵۲/۹  ۰۰/۰  -۴۵۴/۱  ۸۳/۰  -۵۰۰/۴  ۰۰/۰  -۴۷۵/۲  ۳۴/۰  -۸۶۹/۷  ۰۰/۰  ليبی

  -۱۱۸/۳  ۱۲/۰  -۰۲۵/۶  ۰۰/۰  -۱۲۳/۲  ۵۲/۰  -۹۸۴/۸  ۰۰/۰  -۱۹۰/۰  ۶۱/۰  -۸۸/۱۹  ۰۰/۰  نيجريه

  -۹۰۹/۲  ۱۷/۰  -۴۱۲/۶  ۰۰/۰  -۴۲۵/۱  ۸۴/۰  -۱۱۶/۹  ۰۰/۰  -۱۴۸/۲  ۵۱/۰  -۳۹/۱۹  ۰۰/۰  قطر

  -۴۶۲/۱  ۵۴/۰  -۸۳۲/۵  ۰۰/۰  -۹۷۳/۱  ۲۹/۰  -۴۱۴/۷  ۰۰/۰  ۶۵۴/۰  ۸۵/۰  -۸۶/۱۳  ۰۰/۰  عربستان

  -۵۸۹/۲  ۲۸/۰  -۰۰۰/۴  ۰۰/۰  -۶۵۷/۲  ۲۵/۰  -۴۳۳/۸  ۰۰/۰  -۹۵۱/۰  ۷۷/۰  -۶۰/۱۹  ۰۰/۰  امارات

  -۰۲۵/۱  ۹۲/۰  -۸۶۰/۴  ۰۰/۰  -۳۸۰/۰  ۵۴/۰  -۲۶/۱۰  ۰۰/۰  -۲۵۲/۰  ۵۹/۰  -۹۶/۱۲  ۰۰/۰  ونزوئال

  Eviewsافزار ر نرمهاي پژوهش، نتایج حاصل از تخمین دمنبع: یافته

هاي فصلی و نیز وجود رابطه رغم وجود رابطه میان تولید عربستان با تولید اوپک در دادهعلی
توان استدالل کرد که بین تولید هاي ماهانه، نمیمیان تولید عراق و عربستان با تولید اوپک در داده

 ات تولیدي وجود دارد.تک اعضاي اوپک و تولید کل اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمتک
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  براي تولید کل اوپک و اعضاي اوپک ARDLها به روش آزمون کرانه ):2جدول (

  هاسري
 ساالنه  فصلی  ماهانه

F-Statistic (p, q)  F-Statistic (p, q)  F-Statistic (p, q)  

  )2و  2(  79/1  )1و  1(  179/4  )2و  3(  474/4 الجزایر
  )2و  0(  384/3  )2و  0(  640/1  )1و  0(  822/1 آنگوال
  )2و  0(  985/1  )2و  0(  497/2  )4و  0(  744/2 اکوادور

  )1و  4(  828/2  )4و  2(  527/3  )4و  1(  225/2 ایران
  )1و  4(  189/4  )4و  0(  043/4  )1و  3(  * 751/14 عراق

  )3و  3(  851/4  )1و  1(  831/2  )1و  3(  374/3 کویت
  )4و  3(  424/4  )3و  1(  635/3  )4و  1(  696/2 لیبی

  )2و  0(  424/4  )1و  1(  433/2  )3و  1(  044/3 نیجریه
  )1و  3(  587/4  )1و  1(  841/1  )2و  1(  204/2 قطر

  )1و  4(  445/3  )4و  3(  ** 478/6  )2و  3(  ** 860/6 عربستان
 )2و  4(  222/5  )1و  1(  235/2  )3و  2(  813/2 امارات

  )1و  1( 719/0  )3و  4(  599/3  )7و  4(  665/4 ونزوئال
  فرضیه صفر: عدم وجود رابطه بلندمدت

 شودفرضیه صفر رد می ← F-Statistic <مقدار بحرانی 

  (I(1)) کرانه باال   (I(0)) کرانه پایین   هامقدار بحرانی کرانه
  73/5  94/4  %5در سطح 
  84/7  84/6  %1در سطح 

  Eviewsافزار هاي پژوهش، نتایج حاصل از تخمین در نرممنبع: یافته
  شودفرضیه صفر رد می %5در سطح **شود فرضیه صفر رد می %1در سطح *
  

ارائه شده  )3(جدول یاماموتو که در این پژوهش انجام شده، در -نتایج آزمون علیت تودا
هاي ساالنه طی بازه اي دادهآید، بربرمی )3(جدول همانطور که از نتایج گزارش شده در است. 
هاي جهانی نفت وجود ندارد. هیچ رابطه علیت بین تولید کل اوپک و قیمت 2016تا  1980زمانی 

نیز فرضیه صفر براي عدم علیت از  2016تا  1994ماهانه و فصلی طی بازه زمانی  براي هر دو داده
لف آن یعنی عدم علیت از تواند رد شود و فرضیه مخاهاي نفت نمیتولید اوپک به قیمت

 شود.هاي نفت به تولید اوپک رد میقیمت
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  یاماموتو-آزمون علیت تودا ):3جدول(
  ماهانه فصلی ساالنه

 .Lag Prob. Lag Prob. Lag Prob فرضیه صفر
 تولید اوپک علیت گرنجر قیمت نفت برنت نیست 37/0 4 37/0 3 40/0 2

 ت علیت گرنجر تولید اوپک نیستقیمت نفت برن 00/0 4 00/0 3 74/0 2

 تولید اوپک علیت گرنجر قیمت نفت دُبی نیست 38/0 4 46/0 3 40/0 2

 قیمت نفت دُبی علیت گرنجر تولید اوپک نیست 00/0 4 00/0 3 71/0 2

 تولید اوپک علیت گرنجر قیمت نفت تگزاس نیست 58/0 4 61/0 3 44/0 2

 علیت گرنجر تولید اوپک نیستقیمت نفت تگزاس  00/0 4 00/0 3 77/0 2

  Eviewsافزار هاي پژوهش، نتایج حاصل از تخمین در نرممنبع: یافته
  Lag= m+푑طول وقفه بهینه: *

کننده این بدان معناست که در دنیاي واقع و در بازارهاي جهانی نفت، تولید اوپک تعیین
هاي جهانی عکوس برقرار است و قیمتصورت مهاي نفت نیست، بلکه این رابطه علیت بهقیمت

بایست دوم تحقیق، می طور خالصه، بر اساس فرضیهکننده میزان تولید اوپک هستند. بهنفت تعیین
کننده قیمت نفت باشد که هیچ گواهی بر اثبات این فرضیه یافت نشد و تولید کل اوپک تعیین

  فرضیه دوم کارتل بودن اوپک نیز رد شد.
  

  گیرينتیجهبندي و جمع.6
سازمان و دیگري تاثیرگذاري  هماهنگی رفتار تولیدي بین اعضا وکارتل بودن عواقبی دارد: یکی 

اش. در این پژوهش براي بررسی نظریه کارتل تولید سازمان بر قیمت با استفاده از قدرت انحصاري
و نیز ها کرانه به روش آزمون  ARDLانباشتگی در قالب رویکرد بودن سازمان اوپک از آزمون هم

تک اعضاي یاماموتو استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان تولید تک-علیت تودا آزمون
اوپک با سازمان اوپک هماهنگی در رفتار تولیدي وجود ندارد جز بین کشور عربستان با سازمان 

ماهانه. همچنین  هايعراق با سازمان اوپک در داده هاي فصلی و کشور عربستان واوپک در داده
هاي جهانی نفت نبوده، بلکه این رابطه علیت کننده قیمتمشخص گردید تولید اوپک تعیین

از  کننده تولید اوپک هستند. در مجموع با استفادههاي جهانی نفت تعیینمعکوس است و قیمت
کارتل زمانی گواهی بر کارتل بودن رفتار سازمان اوپک یافت نشد و نظریه هاي سريتکنیک
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شود، بنابراین سازمان اوپک داراي قدرت بازاري بودن سازمان اوپک در این پژوهش رد می
پذیر است، لزومی به ادامه همکاري اکنون که مشخص گردید سازمان اوپک قیمتباشد. نمی

توان بر اساس اهداف سیاسی و اقتصادي کشور و بدون باشد و میاعضا در این سازمان نمی
ود کننده سازمان، نفت تولید کرده و در بازار عرضه کند. این مساله به میزان درجه مالحظات محد

هاي هاي فنی و تکنولوژي و نوع سیاستیافتگی و وابستگی به درآمد نفتی، توانمنديتوسعه
پذیر بودن باشد. از طرف دیگر ضعف هماهنگی اعضاي اوپک و قیمتاقتصادي کشور مربوط می

کنندگان و کشورهاي ویژه مصرفخام بهیدي براي فعاالن بازار نفتها این فرصت کلآن
  خام تمرکز کنند.آورد تا بیشتر بر روي جانب تقاضاي بازار نفتکننده را فراهم میوارد

  
  منابع.7

  الف) فارسی
نامه بندي تولید نفت اوپک؛ پایان)؛ الگوي بهینه سهمیه1384اصغرزاده، سحر (

 دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده اقتصاد. ارشد، تهران:کارشناسی

عملکرد در سازمان  –)؛ رابطه ساختار 1395اعظمی، سمیه؛ الماسی، مجتبی؛ سارویی، مهین (
کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک): برآورد درجه توافق اعضاي اوپک و حدس و باور اوپک 

 .142-125؛ صص 48ر؛ ش؛ بها1395؛ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژينسبت به غیر اوپک؛ 

)؛ برآورد پارامتر رفتاري اوپک: 1392اعظمی، سمیه؛ سهیلی، کیومرث؛ جلوند، فاطمه (
 ارشد؛ دانشگاه رازي همدان.نامه کارشناسینگرش ساختاري؛ پایان

)؛ آزمون فرض رفتار تبانی میان اعضاي اوپک با استفاده از مدل 1389گر، علیرضا. (اندیش
 ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده اقتصاد.کارشناسی نامهپورتر؛ پایان

 ؛ نشر نی.هاها و کاربرداقتصاد خرد: نظریه)؛ 1388شاکري، عباس (
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هاي مازاد تولید نفت بر روي رفتار تولیدات اوپک؛ )؛ تاثیر ظرفیت1388شکاري، مهري (
 .86-57؛ صص 20؛ بهار؛ ش1388؛ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي

)؛ بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازي همکارانه؛ 1391عبدلی، قهرمان؛ ماجد، وحید (
 . 50-27؛ صص 7؛ بهار؛ ش1391؛ سازي اقتصاديفصلنامه تحقیقات مدل

پژوهشنامه گیري مجدد اوپک در نقش نهادي نیرومند، )؛ شکل1382فرشادگهر، ناصر (
 .88-67صص ؛11و10؛ پاییز و زمستان؛ ش 1382؛ اقتصادي
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