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چکيده
تحلیل مسائل پیچیده راهبردی و مدیریتی بدون توجه به ابزارهای نووین و کارآمود ،مجرور بوه ف و
نادرست مسائل شده و راهکارهای عملیاتی برای تصمی گیران ایراد نمینماید .نفت بیتردید از م ترین
ن اده های تولیدی است که هرگونه تغییر در شاخص های بازاری آن نظیر قیمت یا بیثباتی ،تقریباً تموامی
کشورای تولیدکججده و صادرکججده نفت ازجمله کشور ما که وابسته به درآمدهای نفتی است را تحت تأثیر
قرار می دهد .هدف اصلی این پژوهش تحلیل تعارض راهبوردی ذی نفعوان بوازار نفوت اسوت .تعوارض
راهبردی ،یک مسئله تصمی گیری مشترک یا تعاملی است که دو یا چجد تصمی گیرنده وجود دارد که هر
تصمی گیرنده دارای یک انتخاب است و دغدغه تصمی گیرنده ،انتخاب دیگران است .در این پژوهش از
الگوی گراف برای حل تعارضات که ذیل تئوری بازیها قرار می گیرد اسوتفاده شوده اسوت .یافتوه هوای
پژوهش نشان میدهد که نگه داشتن قیمت در محدوده خاص اولویت اوپک است و هرچقودر اوپوک از
س

خود ک می کجد ،تولیدکججدگان شرکتی مستقل و تولیدکججدگان آمریکایی شیل ،تولید خود را افزایش

خواهجد داد و جای خالی آنها را پر میکججد.
کليد واژهها :تعارض راهبردی ،عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت ،نظریه بازیها ،الگوی گراف.
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مقدمه
تحلیل مسائل پیچیده راهبردی و مدیریتی بدون توجه به ابزارهای نوین و کارآمد ،مجرر
به ف

نادرست مسائل شده و بجوابراین راهکارهوای عملیواتی بورای تصومی گیوران ایرواد

نمینماید .نفت بیتردیود از م و تورین ن وادههوای تولیودی اسوت کوه هرگونوه تغییور در
شاخص های بازاری آن نظیر قیمت یوا بویثبواتی 1،تقریبواً تموامی کشوورهای تولیدکججوده و
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صادرکججده نفت را تحت تأثیر قورار موی دهود .بورای کشوور موا کوه یکوی از بوزر تورین
تولیدکججدگان و صادرکججدگان نفت است ،درآمدهای حاصل از فورو

نفوت ،مجبوس بسویار

م می از درآمدهای مالی و ارزی دولت را تشکیل میدهد.
م ترین ارتباط بین نفت و تولید ناخالص داخلی ،زمانی وجود دارد کوه افوزایش در قیموت
نفت مجرر به افزایش تولید ناخالص داخلی (برای کشورهای صادرکججده نفت) و کواهش قیموت
نفت ه به همان اندازه میتواند سبب کواهش در تولیود ناخوالص داخلوی شوود ،بجوابراین اگور
کاهش در قیمت نفت ،فعالیتهای اقتصادی را مختل مویکجود ،افوزایش در آن بایسوتی موجوب
رونق فعالیتهای اقتصادی شود .گرچه انتظار میرود افزایش درآمدهای نفتی اثر مثبتی بور رشود
تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکججده نفت داشوته باشود .ولوی غالوب مطالعوات ترربوی
انرامگرفته در این زمیجه نشان میدهد کشورهایی که از نظر مجابس طبیعی غجی هستجد ،در مقایسوه
با کشورهایی که از این نظر محروماند ،رشد تولید ناخالص داخلی پایینتری دارنود .بجوابر آنچوه
بیان شد ،میتوان گفت درآمدهای نفتی در کشورهای صاحب مجابس طبیعی میتواند اثر مثبوت یوا
مجفی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد (.)Carollo, 2012
توضیح رفتار قیمت در فرآیجدهای بوازخوردی ن فتوه اسوت کوه عرضوه و تقاضوا را در
بازارهای ج انی نفت متعادل میسازد .دورههای ثبات قیمت ،مجطبوق بوا زموانی اسوت کوه
عرضه و تقاضا ک و بیش در تعادل با یکدیگر هستجد .افزایش شودید قیموت در دهوههوای
 1860و  1970میالدی مطابق با زمانی است که تقاضا بهشدت بیش از عرضه بوود .افوزایش
و کاهش مالی قیمت نفت در اوایل دهه  1900میالدی مجطبق بوا دورهای اسوت کوه در آن
عرضه گاهی اوقات بیش از تقاضا و گاهی اوقات کمتر از تقاضا بود ،اما نه به میوزان زیواد.
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ثبات قیمت قابل توجه در دهه  1960میالدی مجطبق با دوره طالیی مدیریت کامول عرضوه
بود (مورکرافت .)2015 ،دسوت نوامرئی بوازخورد تعوادلی ،بوهتج وایی نمویتوانود قیموتهوای
کجترلنشده دهههای  1860و  1970میالدی و یوا افوزایش قیموتهوای قابول توجوه اوایول
سالهای  2010میالدی و سپس سقوط قیمت از  2015مویالدی بوه بعود را توضویح دهود.
تصمی گیریهای سرمایهگذاری تراری مستدل نمیتواند باعث کمبوود و یوا زیوادهروی در
نفت ،روندهای بازخوردی دیگری ه وجود دارند .بعضی از این روندها برای جلوگیری از
عدم تعادل موقت و کوتاه شدن تأخیر زمانی سرمایهگذاری ،مورد استفاده قورار مویگیرنود.
دیگر روندها ،باید برای تحمل عدم تعادل تال

کججد ،با این حال باید به قودر کوافی قووی

باشجد تا گرایش متعادلسازی نیروهای بازار و دست نامرئی را باطل سازند.
بسیاری از ناظران اذعان دارند که بوازار ج وانی نفوت یوک معموای پیچیوده اسوت کوه
نیروهای مختلف در آن مجاقشه دارند .به این صورت که نفس حداکثری آنها در تعوارض بوا
مجافس یکودیگر قورار دارد

(2009

 .)Smith,کشوورهای خاورمیانوه ،کشوورهای عضوو اتحواد

جماهیر شوروی سوابق و آفریقوا و اخیوراً آمریکوا بخوش عموده صوادرکججدگان را تشوکیل
می دهجد ،از سوی دیگر ایاالتمتحده ،اروپا ،چین و ژاپن تقریباً عمده واردات نفت را انرام
میدهجد .درجههای زیادی از نفت خام وجود دارد ،اموا هموه آنهوا در یوک بوازار ج وانی
یکپارچه با اختالف قیموتهوایی کوه نشواندهجوده مطلوبیوت نسوبی آنهوا اسوت ،رقابوت
میکججد(2017
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مصرف نفت با چجین روندهای شدیدی در قیمت شود .بدی ی است در نظام ج وانی بوازار

 .)Benzen,مجاقشه میان عرضه کججدگان در بازار نفت ،تأثیر بهشدت زیادی بر

اقتصاد ج انی دارد و ف

این تعارضات راهبردی میان عرضه کججدگان و بوازار ،مویتوانود

یاری رسان تصمی گیرندگان در اقتصادهای م حلی و ج انی باشد .این مقالوه در پوی ارائوه
روشووی بوورای ف و ب توور مجاقشووات راهبووردی در بووازار ج ووانی نفووت و بووهخصوووص
عرضه کججدگان نفت است .در این پژوهش ،مقصود از تعارض راهبردی  ،عبوارت اسوت
از :تعامل یا تقابل دو یا چجد تصمی گیرنده مستقل که هرکدام از آنها نحوه تعامل باه را
انتخاب میکججد که تعیین کججده چگونگی تغییور وضوعیت کول سوامانه اسوت و همچجوین
ممکن است برخی از بازیگران قدرت بیشتری در تعیین وضعیت ن ایی سامانه یا تعارض
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داشووته باشووجد

(et al., 2016

 .)O’Brienبووه بیووان دیگوور تعووارض راهبووردی ،یووک مسووئله

تصوومی گیووری مشووترک یووا تعوواملی اسووت دو یووا چجوود تصوومی گیرنووده وجووود دارد ،هوور
تصمی گیرنده دارای یک انتخاب اسوت (از میوان چجود گزیجوه) و دغدغوه تصومی گیرنوده،
انتخاب دیگران است .بهطور خاص ،انتخاب هر تصمی گیرنده بایود بوا توجوه بوه انتخواب
حداقل یک تصمی گیرنده دیگر ،ب تر یا بدتر باشد ،به ایون معجوی کوه انتخوابهوای دیگور
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

تصمی گیرنده مجرر به این میشود که توافق بیشتر یا کمتر ،مورد ترجیح طرفین قرار گیورد.
واضح است که تعارضات راهبردی در انواع تعامالت و در همه سوطو ازجملوه شخصوی،
خانوادگی ،کسبوکار ،ملی و بینالمللی بسیار رایج است (.)Kilgour & Hipel, 2010
بهطور قطس نفت یکی از م ترین عجاصر برونزای اقتصاد ایران است و آیجودهپژوهوی و
بررسی سجاریوهای آن در افق بلجدمدت ،میتواند یاریرسان تصمی گیرنودگان عرصوههوای
مختلف اع از اقتصادی ،فرهجگی و سیاسی در کشور باشد و در نگاهی حوداقلی ،شوجاخت
ب تر از متغیرهای برونزای اقتصاد نیز سیاست گذاری ب تر در اقتصاد را مجرر خواهد شد که
در این پژوهش ،نفت بهعجوان یک متغیر برون زای م

در اقتصاد ج انی مورد مطالعه قورار

گرفته است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
بازار بينالمللي نفت
از آنرا که در یکصد سال گذشته ،نفت و قیمت آن بر بسیاری از ابعاد زندگی انسانهوا
اع از اقتصادی ،سیاسی و فرهجگی ،اثر گذاشته است ،همواره در مرکوز توجوه قورار داشوته
است .قسمتی از پژوهشهای ترزیه وتحلیل نفت ،مربوط به عوامل طبیعی بوازار اسوت کوه
مبتجی بر بررسی عرضه و تقاضا در بازار و هزیجههای تولید و در نتیره پیشبیجوی قیموت بوا
این عوامل است .اما قسمت دیگری از تحقیقات در ارتباط با عوامل مختص به بوازار نفوت
است که معموالً وجوه پج انتری از عوامل طبیعی دارد .ایون بخوش از مطالعوات در حووزه
نفت در ارتباط با اثرپذیری و اثرگذاری قیمت نفت بر روی ججبوههوای م و اقتصواد بووده
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است .زمانی که سازوکار کلی بازار نفت در بلجدمدت و همچجین دیگر عوامل م و همانجود


سفته بازی1در بازارهای مالی در نظر گرفته میشود ،سطح پیچیدگی بسیار افزایش پیدا موی-
کجد یا چجانچه بازارهای نقدی2در نظر گرفته شوند ،این پیچیدگی بهشدت افزایش موییابود.
در چجین شرایطی نمیتوانی از الگو انتظار پیشبیجی داشته باشی  .لذا نیاز به ابزاری میباشود
که اول ایجکه توانمجدی نمایش عوامل مختلف با توجوه بوه بازخوردهوا ،تأخیرهوا و درهو
کجش عوامل را داشته باشد و دوم ایجکه ،بتواند روندهای کلی را در آیجده به ما نشوان دهود.
ابزار باشد ،یک رو شجاسی است .پژوهشهای بسیار کمی بوا ایون رو

صوورت گرفتوه

است .یکی از نخستین پژوهشها در این زمیجه توسط گوریجمن1994(3م) صوورت پذیرفتوه
است .وی رابطه قیمت نفت را با تقاضای نفت و همچجین  GDPکشورهای اقتصاد آزاد را با
در نظر گرفتن میزان تولید اوپک مورد بررسی قرار داده است .این پژوهش تج ا قیمت نفوت
را کجش و واکجش عرضه و تقاضای نفت دانسته و بر همین اساس با رویکرد پویایی سوامانه
به آن پرداختوه اسوت .الرا 2014(4م) در پژوهشوی پویواییهوای قیموت نفوت را در قالوب
الگ ویی به تصویر کشیده است .وی به دنبال آن بوده است که ویژگیهای ثابوت و متغیور را
در تابس قیمت انرژی دخیل کجد.
سامی و تیکاساپ 2009( 5م) سیاستهای انورژی و قیموت نفوت را براسواس دو گوروه
تولیدکججدگان اوپک و غیر اوپک تحلیل کردهاند .بور اسواس تحقیوق ایون دو ،تعامول میوان
عرضه و تقاضا موجب ایراد قیمت واقعی میشود و این قیمت مویتوانود بور روی توسوعه
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یکی از ابزارهای مجاسب پویایی سامانه است .البته پویاییشجاسی سامانه ،بیش از آنکوه یوک

انرژیهای جایگزین مؤثر باشد.
مورکرافت )2015 2007(6از رو شجاسی پویایی سوامانه بورای تحلیول صوجعت نفوت
استفاده کرده است .وی معتقد است کوه در مسوائل پیچیوده و پویوا بایود از سجاریونویسوی
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بهجای پیش بیجی استفاده شود .برنامهریزی سجاریو راهی است برای کشف ایدههای جدید و
ابزار زبانی برای مجعطف ساختن مسائل در ج ت کارکردهای زیر:
-

شجاسایی و ف

-

تعریف و روشنسازی مسائل و مشکالت نوظ ور

-

آمادهسازی اذهان مدیران ارشد و سیاستگذاران بورای برخوورد بوا پیچیودگیهوای

روندهای م

در صجعت

فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

مسائل.
برنامهریزی سجاریو رو

پیشبیجی آیجده نیست .در عوض به ارائه داستانهایی «مجسر

و سازگار» درباره گزیجههای محتمل آیجده میپردازد .این داستانها بهعجوان مبجای بررسیهوا
و تفکر «اگر -آنگاه» در سازمان مورد استفاده قرار خواهجد گرفت.
فرضیه دیجامیکی اصلی مورکرافت به صورت شکل  1نشان داده شده است .اگور تقاضوا
(در ایجرا به شکل یک عامل بیرونی) از عرضه بیشتر شود ،آنگاه فاصله بین عرضه و تقاضوا
افزایش پیدا میکجد .افزایش شکاف موجب افزایش قیمت نفت میشود .افزایش قیمت نفت
موجب تشویق در سرمایهگذاری در پروژههای حفواری و اسوتخرا از میودانهوای جدیود
میگردد .پس از چجد سال تأخیر ،پروژهها به ب رهبرداری رسیده و عرضه نفت زیاد میشود.
عرضه نف ت

تقاضای نف ت

شکاف تقاضا و عرضه

B

سرمایه گ ذاری

قیم ت نف ت

شکل :1رابطه متغیرهای اصلی بازار نفت ()Morecroft, 2015

استیونس 1995(1م) در پژوهشی ،به راهبردهای عرضه و تقاضا در بازار پرداخته اسوت.
یک چارچوب نظری بر مبجای تقاطس مجحجیهای عرضه و تقاضا ایرواد شوده اسوت و از آن
برای توضیح دلیل رفتار باال و نوسان قیمت نفت استفاده شده است.
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روماست و همکاران 1983(1م) در تحقیق دیگری از نظریه مجابس انبساطی برای تخموین
نقطه تعادل قیمت نفت استفاده کردند و نشان دادند که قیموت نفوت در سوالهوای  1974و
 1980میالدی واکجشی به تغییرات سمت عرضه است.
چویلون و ریفالرت 2009(2م) در تحلیل بازار نفت اسوتدالل کردنود کوه همکواری دو
گروه بر پویایی قیمتهای نفت مؤثر است اولین گروه ،رفتوار کشوورهای عضوو «سوازمان
پوشش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی4است که تقاضای مورد انتظار آیجوده بور اسواس
رفتار آنها سجریده میشود .ترزیهوتحلیل رفتار اوپک با اسوتفاده از رو

تحلیلوی رویوداد

براساس اطالعات موجود در مورد آیجده قیمت ج انی نفت در بازار انرام میشود.
در پژوهش لین و تامواکیس 2010(5م) نتایج حاکی از آن است که بین سوطح اطالعوات
و دانش کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیور اوپوک در موورد انتظوارات قیموت نفوت،
اختالف معجیداری وجود ندارد.
در یکی دیگر از تحقیقات که شمیدبائور و روچ 2012(6م) انروام دادنود ،بوا اسوتفاده از
رو های اقتصادسجری ،بررسوی توأثیرات اطالعیوههوای اوپوک بور انتظوارات و نوسوانات
تغییرات قیمت روزانه نفت بررسی شده است.
عبدلی و ماجد ( )1390به بررسی رفتار اوپک در قالب یک بوازی همکارانوه پرداختجود.
در این پژوهش ،از الگوهای کمی نظریه بازیهوا بورای تحلیول رفتوار و همکواری اعضوای
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کشورهای صادرکججده نفت»3که بر اساس قدرت آنها در بازار است و دومین گوروه ،میوزان

اوپک استفاده شد.
از نظر حسیجی و همکاران 2014(7م) چرخه حیوات حوضوههوای نفوت در کشوورهای
عرضهکججده و همچجین پیک تولید تأمینکججدگان اصلی باید مورد توجه قرار گیورد .عوالوه
بر این ،دلیل اصلی کاهش شدید اخیر نفت ،در بخش عرضه بازاری وجوود دارد کوه در آن

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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2
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عرضهکججدگان نفت به سطو تقاضا واکجش نشان ندادهاند .از سوی دیگر ،کشورهای اصلی
صادرکججده سعی داشتجد تولیدکججدگان رقیب (تولیدکججدگان متعارف و غیرمتعوارف جدیود)
را از بین ببرند و از سوی دیگر ،اعضای کوچکتر اوپک و تولیدکججدگان غیر اوپوک سوعی
میکردند تا س

بازار خود را از طریق رقابت صادرات نفت خود حفظ و حتی در صورت

امکان افزایش دهجد.
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

کائوفمان و همکاران 2008(1م) نشان دادنود کوه روابوط بوین قیموت نفوت و عملکورد
پاالیشگاهها (تولید ظرفیت ،تقاضا و  )...است .بهعجوان مثال ،نشان داده شده است که بخش
پاالیشگاه ،نقش م می در افزایش قیمت نفت بین سالهوای  2004و  2006مویالدی داشوته
است.
الگوي گراف براي تحليل تعارضات

2

مجاقشات با ذی نفعوان متفواوت در یوک مسوئله ،دارای ماهیوت چجودمعیاره و چجود
تصمی گیرنده هستجد به عبارت دیگور ،ایون مسوائل ،دارای چجودین فورد ذینفوس بوا
مطلوبیت های متضاد هستجد که بایستی در تعامل با یکدیگر اقدام به اتخواذ تصومیمات
مدیریتی نمایجد .رهیافتهای متفاوتی در چارچوب پژوهش عملیاتی برای حل چجوین
مسائلی پیشج اد گردیده است .رو های تصمی گیری چجدمعیاره3و رو هایی همانجود
تئوری درام از این نوع رو ها میباشوجد کوه هرکودام کواربرد خواص خوود را دارنود
( .)Saberi & Niksokhan 2016نظریه بازی نیز یکی از رهیافتهای گوناگون پیشج ا گردیده
ج ت حل چجین مسائلی است.
نیاز به الگوهایی که بهطور واقسگرایانه طراحی شده باشجد و ترزیوهوتحلیول سوادهتور و
عمل ویتوور ارائووه دهجوود ،مجروور بووه تووال

بوورای توسووعه الگوهووای جووایگزین شوود .رو

ترزیهوتحلیل فرابازی ،بعضی از نقاط ضعف نظریه بازی کالسیک را حذف کرد .بوهعجووان
مثال ،تصمی گیرنده میتواند در هر زمانی ،به هر صورت ،رفتار کجد .عالوه بر این ،فرابازی-
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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3
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ها بهگونهای طراحی شدهاند که الگوسازی و ترزیهوتحلیل را ساده مویکججود و بوا اسوتفاده از
عالئ گزیجه ،هر تعداد از تصمی گیرنده و گزیجه را میتواند نشان دهود .فرابوازیهوا همچجوین
هیچ محدودیتی برای ترجیحات عددی ،مانجد مقوادیر ابزارهوا ندارنود آنهوا فقوط اطالعوات
مربوط به ترجیحات مورتبط بوه هور تصومی گیرنوده را نیواز دارنود (.)Kilgour & Hipel, 2010
الگوی گراف برای حل تعارضات ،یکی از الگوهای شجاختهشده برای تحلیل ذینفعان است
رو

توسط فرزیر و هایپل (1984م) معرفی شد که در آن مف وم حل پایداری متووالی نیوز

معرفی شد .در این رو

از گزیجهها استفاده مویشوود .ایون الگوو مزایوای زیوادی از قبیول

انتخاب ه زمان چجد راهبرد بهوسیله یک بازیکن ،حذف وضوعیتهوای نشودنی و بررسوی
مفاهی حل گوناگون را دارد .در این رو  ،دیگر نیازی به به دست آوردن مطلوبیوت افوراد
بهصورت عددی نبوده و تعدد بازیکجان نیز مشکل چجدانی در ترزیهوتحلیل مجاقشوه ایرواد
نمیکجد (.)Fraser & Hipel 1984
همانطور که در شکل  2نشان داده شده اسوت ،رو هوای مبتجوی بور تئووری بوازی را
میتوان به دو دسته اصلی تقسی کورد کوه اسواس ارتبواط آنهوا بور ترجیحوات نسوبی یوا
ترجیحات عددی است .سمت راست نمودار ،شامل رو های کمی میشود.

شکل  :2تکنيکهاي تحليل تعارض ()Hipel and Fang, 2005
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که بر مبجای نظریه بازیها و فرابازیها توسعه داده شده است (فالحتوی و همکواران .)1396 ،ایون
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بهمجظور به دست آوردن نقطه تعادل در یک حالت برای تصمی گیرنده ،ترزیوهوتحلیول
فرابازی ،نهتج ا تعادل نش ،بلکه تعاریف جدید ،فراعقالنیت عمومی1و فراعقالنیوت متقوارن

2

نیز مورد استفاده قرار میگیرد .ازجمله ایجکه تصمی گیرنده ممکن است قادر به ب بود باشود،
اما انرام این کار ممکن است در تقابل با دیگر تصمی گیرندگان قابل تحقق نباشد .بجوابراین
تصمی گیرنده اولیه ممکن است قادر به ایراد یک ضد حرکت مبتجی بر فراعقالنیت عمومی
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

یا فراعقالنیت متقارن باشد .هاوارد (1971م) ثابوت کورد هور فرابوازی دارای حوداقل یوک
حالت است که از مجظر فراعقالنیت عمومی بورای تموام تصومی گیرنودگان پایودار اسوت و
موجب عدم نیاز به راهبوردهوای ترکیبوی بورای اطمیجوان از حوداقل حصوول تعوادل اسوت
(.)Kilgour & Hipel, 2010
کارایی الگوی گراف زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که بیان مطلوبیوت بوازیگران بوا
مقادیر کمی ممکن نباشد .این الگو نسبت به الگوهای کالسیک نظریه بازیها دارای مزایایی
به شر زیر است (شیخ محمدی و عباسی:)1395 ،
-

نمایش بازیهایی که تعداد بازیگران بیش از دو نفر باشد ،بهراحتی صوورت موی-
گیرد.

-

هر بازیگر میتواند هر تعداد از گزیجههای خود را ه زمان انتخاب کجد (راهبرد هر
بازیگر مجحصر به یک اقدام نیست).

-

وضعیت نشدنی در مسائل دنیای واقعی بهراحتی از وضوعیتهوای ممکون حوذف
میگردد.

-

تعیین ارز های عددی بهعجوان مطلوبیوت بوازیگران در وضوعیتهوای مختلوف،
ضرورتی ندارد (تج وا بیوان ترجیحوات هور بوازیگر روی وضوعیتهوای مختلوف
بهصورت ترتیبی کفایت میکجد).

-
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از مفاهی حل متفاوت برای تعیین وضعیت تعادل استفاده میشود.
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). General Meta-Rationality (GMR
2
). Symmetric Meta-rationality (SMR


پژوهشهای زیادی در رشتههای مختلف ازجمله حوزه آب و رشتههای فجی شده است،
چراکه عمده توسعهدهجدگان رو  ،در این زمیجهها فعالیت داشتهاند .با این وجود ،پژوهشی
در ارتباط با تحلیل راهبردی بازار نفت با رویکرد الگوی گراف یافت نشد .به نظر میرسود
یکی از دالیل عدم استفاده از الگوی گراف ،غلبه رویکورد اقتصادسوجری در اقتصواد انورژی
است.
سمی خطرناک در مجبس آب ش ر المیرای کانادا ایراد گردیده بود .آنها در این پژوهش ،بوا
نگرشی راهبردی ،به الگوسازی مذاکراتی پرداختجد که بوه دنبوال بوروز ایون معضول ،بوین
وزارت محیطزیست و کارخانه تولیدکججده پساب ،برای اعمال استانداردها و نظوارتهوای
محیطزیستی ویژه ،جریان یافته بود.
عبیدی و همکاران ( 2002م) مجاقشهای را تحلیل نمودند که بر سر ب رهبرداری از یوک
مجطقه آبی ،بین شرکت ب رهبردار آمریکایی و دولتهای محلی و فدرال کانادا ایرواد شوده
بود .این مجاقشه بازتوابی از تضواد مطلوبیوتهوای تصومی گیرنودگان و نیوز تضواد قووانین
ب رهبرداری آزاد ترارت ج انی با قوانین محیطزیستی و اجتمواعی مصووب کشوورها بوود.
پژوهشگران با استفاده از  GMCRبه الگوسازی و تحلیل نحوه تکامل بازی در خالل زمان و
در شش بازه زمانی پرداخته و بیجشهای راهبردی در مورد روند تحوول مجاقشوه و ب تورین
تصمیماتی که بازیکجان در هر مرحله میتوانجد اتخاذ نمایجد را ارائه نمودند.
کاساب و همکاران ( 2006م) در پژوهشی ،برای حل مجاقشات ساختوسواز از
و نرمافزار

II
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هیپل و همکاران ( 1993م) به تحلیل مجاقشهای پرداختجد که بر سر پیدا شدن یک مواده

GMCR

 GMCRاستفاده نمودند .در این تحقیق ،به تعوامالت راهبوردی میوان مالوک و

پیمانکار در رابطه با تأمین مالی پروژه عمرانی پرداخته شده است (.)Kassab et al., 2006
یکی از م ترین پژوهشهایی که با رویکرد الگو گراف صورت گرفته اسوت ،پوژوهش
هیپل و همکاران ( 2013م) است که با استفاده از نظریه بازی به بررسی مجاقشوه رودخانوه
فرات که در سالهای  1990 ،1975و  1998میالدی به وجود آمد ،پرداختهاند .این مجاقشوه
در سال 1975میالدی بین کشورهای سوریه و عورا و در اثور نودادن حوق آب رودخانوه
فرات به کشور عرا رخ داد .این مجاقشه در دو حالت مورد بررسوی قورار گرفوت ،بودون

189




حضور شخص ثالث و دیگری با حضور شخص ثالث (کشور عربستان سعودی) .هایپول و
همکاران (2016م) در مطالعه بعدی خود ،تأثیر راهبردی شخص ثالوث در موذاکرات بورای
حل و فصل یک مجاقشه م

تخصیص مجابس آب را با استفاده از  GMCRبررسی نمودنود .در

این مطالعه ،اختالف بین بجگالد

و هجد در رابطه با جریان باالدست رودخانه گجو

بررسوی

شد و نشان داده شد که  GMCRمیتواند یک مجاقشه را در شرایطی که مجافس مشترکی در بوین
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

همه بازیگران وجود دارد ،به راهحل بهوضو عقالنیتر هدایت کجد(.)Hipel et al., 2016
ابراین و همکاران (2016م) در پژوهشی به مجاقشه راهبردی بین السی پوگتا

و دولوت

استانی نیوبرانزویک در کانادا با تکجیک  GMCRپرداختجود .درن ایوت راهحول پیشوج ادی بوا
استفاده از سامانه پشتیبان تصمی  GMCRموفقیتآمیز بود (.)O’Brien et al., 2016
خرمی و شیخ محمدی ( 2015م) در پژوهشی بوه مجاقشوه انورژی بوین روسویه و اروپوا
پرداختجد .در این پژوهش از  GMCRبرای حل مجاقشه دو طرف استفاده شد .نتوایج در ایون
پژوهش نشان داد که روسیه و اتحادیه اروپا به دنبال کاهش وابستگی به یکودیگر هسوتجد و
 LNGنقش بسیار زیادی در امجیت انرژی اروپا خواهد داشت .افزایش تجوع سبد محصوالت
انرژی و تجوع خرید از فروشجدگان مختلف ازجمله راهکارهوای اروپوا بورای حفوظ امجیوت
انرژی خواهد بود (.)Khorammi & Sheikh, 2015
دو نرمافزار اصلی برای سامانه پشتیبان تصمی در الگوهوای  GMCRوجوود دارد کوه بوا
نامهای

GMCR II

و  GMCR+شجاخته میشوند .روند تحلیل مجاقشه در الگوی  GMCR IIو

الگوهای پیشین مرتبط با نظریه بازی به این صوورت اسوت کوه ابتودا بوا مشوخص شودن
تصمی گیرندگان و سجاریوهای آنان ،حالتهای ممکن برای بازی را تعریف کرده و سپس با
مشخص کردن اولویتهای موجود برای هر بازیکن ،نقاط تعادل بازی را به دست میآورد.
نرمافزار  GMCR+که در سال  2014میالدی توسوط کجسوارا و همکواران ارائوه شود ،دارای
ابزار جدیدی با نام  Inverse GMCRاست ( .)Kinsara et al 2014این نرمافزار عالوه بر ایجکه
میتواند مانجد الگوهای پیشین مجاقشه را تحلیل کرده و نقاط تعادل را مشوخص کجود ،قوادر
است با مشخص کردن بازیکجان و سجاریوهای آنان و همچجین با معرفی نقطه تعوادل موورد
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نظر برای بازی ،اولویتهای بازیکجان را برای دستیابی به نقطه تعوادل موورد نظور مشوخص


میکجد ( )Inverse GMCRو به این ترتیب میتواند به واسطهگران کمک کجد تا با تأثیری که
بر روی تصمی گیرندگان میگذارند به اهداف خود در مجاقشه دست یابجد.
روششناسي تحقيق
تحلیل مسائل پیچیده سیاستگذاری و مدیریتی بدون توجه به ابزارهای نوین و کارآمد،
نمینماید .برای این مجظور این تحقیق به دنبال ارائه یک رو

تحلیلی برای ف

ب تر بوازار

نفت است .لذا این تحقیق از مجظر هدف تحقیقی ،بجیادی میباشد .اما ایون تحقیوق از مجظور
گردآوری اطالعات ،تحقیقی توصیفی و از مجظر نوع دادهها کیفوی مویباشود ،چراکوه بورای
استخرا از دادههای ادبیات و پیشیجه پژوهش استفاده مینماید .محققین در این پژوهش بوه
دنبال ساختاردهی مسئله با استفاده از الگوی گراف در حل تعارضات هسوتجد .سواختاردهی
مسئله ،مرموعه رو هایی هستجد که ف

و تعیین ماهیت مسئله را هدف قرار مویدهجود و

برای مسائل چجدوج ی و پیچیده طراحی شدهاند که به فرآیجد تصمی گیری کمک میکججود.
در این مسائل اغلب چجدین ذینفس یا بازیگر وجود دارد که رفتارهای آنها در تعوارض بوا
یکدیگر قرار میگیرد (آذر و همکاران.)1392 ،
الگوی گراف در حل تعارضوات ،شوامل دو مرحلوه اصولی اسوت )1 :الگووسوازی )2
ترزیهوتحلیل ( .)Kilgour & Hipel, 2010در مرحلوه اول بوا مورور تاریخچوه مجاقشوه و در
صوورت لوزوم مصواحبه بوا خبرگوان ،بوا اسوتفاده از رو

مقاله پژوهشی :تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف

مجرر به ف

نادرست مسائل شده و لذا راهکارهوای عملیواتی بورای تصومی گیوران ایرواد

تحلیول محتووا ،بوازیگران

(تصمی گیرندگان) و گزیجههای پیش روی آنها (مرموعه انتخابها یا راهبرد یوا حرکوات
در دسترس بازیکجان) تعریف میشود ( .)Fang et al, 2003پس از مشخص شدن بازیگران و
گزیجههای پیش رو ،وضعیتهای ممکن مجاقشه تعیین خواهد شد .تعداد کل وضعیتهوای
مجاقشه از رابطه  2nبه دست میآید که در این رابطه  ،nتعداد کل گزیجههای ممکون مرمووع
بازیگران است (ایازی و همکاران .)1397 ،همه وضعیتهای ممکن ،وضعیتهای شدنی نیسوتجد.
برای دسترسی به وضعیت شدنی ،وضعیتهایی که رخ دادن آنها در واقعیت ممکن نیست،
از مرموعه کل وضعیتها حذف میشوند .این وضعیتها با استفاده از چ ار رو

انتخاب
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دو به دو ناسازگار یا مانعه الرمس ،انتخاب حوداقل یکوی ،انتخوابهوای وابسوته و الزاموات
صریح قابل تشخیص میباشجد .بعد از مشخص شودن وضوعیتهوای شودنی مجاقشوه ،ایون
وضعیتها با استفاده از رو های مختلف همچون وزن دادن بوه گزیجوههوا ،اولویوتبجودی
گزیجهها و رتبهبجدی مستقی اولویتبجدی میشوند ( .)Kilgour & Hipel, 2010شوکل  3و ،4
دو مرحله اصلی الگوی گراف را نشان میدهد.
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

شکل  :3فرآيند الگوسازي الگوي گراف

شکل  :4فرآيند تجزيهوتحليل الگوي گراف

مرحله دوم در الگوهای گراف ،تعیین وضعیتهای تعادل و تحلیل نتایج بهدستآمده اسوت.
وضعیتهای تعادلی ،محتملترین نتایج ممکن مجاقشه را نشان میدهد و به معجای عادالنه بوودن
یا ب یجه بودن نتایج برای تمامی بازیگران نیست .به عبارت دیگر الزاماً تعوادل جوایی نیسوت کوه
برای همه بازیگران ب ترین باشد ،بلکه وضعیتی است که اگر بازیگر در آن قرار بگیرد ،انگیوزهای
برای خرو از آن ندارد (فالحتی و همکاران .)1396 ،ایجکه یک بازیگر در یک وضعیت باقی میمانود
یا بهصورت یکجانبه آنرا را ترک میکجد ،بسته به عوامول مختلفوی همچوون خطورپوذیری یوا
خطرگریزی فرد ،عمق بیجش و درک او از سایر کجشگران دارد (.)Fraser & Hipel, 1984
یک حالت برای تصمی گیرنده پایدار است ،اگر تصمی گیرنده هیچ انگیوزهای بورای مجحورف
کردن یکطرفه از آن نداشته باشد .مفاهی حول1ارائوهکججوده تعواریفی از پایوداری هسوتجد کوه از
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رفتارهای جامعهشجاختی در تعارضات راهبردی الگوبرداری میشود( .)Kinsara et al., 2015برای
بررسی پایداری هر بازیگر ،راهحلهای مختلفی موسوم به مفاهی
همکاران1396 ،

حل ارائه شوده اسوت (فالحتوی و

 )Mandani & Hipel 2011که م ترین آنها به شر زیر است:

 .1تعادل نش :معرف وضعیتی است که یک بازیگر خاص نمیتواند با حرکتی یکجانبه بوا
فرض ثابت بودن راهبرد سایر بازیگران به وضعیت ب تری دست یابد (.)Nash, 1951
خود ،سایر کجشگران را ه به حساب آورده و تج ا در صورتی تصمی به تغییر وضعیت میگیرد
که بعد از حرکت خود ،رقیب نتواند او را به وضعیت بدتری مجتقل نماید (.)Howard, 1971
 .3فراعقالنيت متقارن :در ایجرا فرض بر ایون اسوت کوه بوازیگر پوس از پاسوخ رقبوا
میتواند حرکت دیگری ه داشته باشد .پایداری با مف وم عقالنیت متقارن معرف شورایطی
است که یک بازیگر از هیچیک از ب بودهای یکجانبه خود ب رهمجد نمیشوود زیورا تموام
حرکتهای او توسط رقبا مورد مرازات قرار میگیرد و حرکت ثانویه او نیز شرایط را برای
او ب تر نمیکجد (.)Fraser & Hipel, 1984
 .4تعادل متوالي :در این تعریف ،بازیگر در زمان تغییر وضعیت ،عالوه بر بررسی ب بود
یکطرفه خود ،رقیب را ه بهعجوان بازیگر عاقل در نظر میگیورد .تعوادل متووالی معورف
وضعیتی است که در آن تمام ب بودهای یکجانبه فرد بهوسیله حوداقل یکوی از ب بودهوای
یکجانبه سایر رقبا مورد مرازات قرار میگیرد (.)Kinsara et al., 2015

مقاله پژوهشی :تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف

 .2فراعقالنيت عمومي :در این رو  ،بازیگر عالوه بر بررسی وضعیتهای ب بود یکطرفه

 .5تعادل حرکت محدودشده :یک بازیگر بهاندازه  nقدم جلوتر از خود را میبیجد.
 .6تعادل دورانديش :حالت خاصی از تعادل حرکت محدود است کوه در آن پوارامتر n
به سمت بین ایت میل میکجد .در واقس ،بازیگری که با مف وم تعوادل دورانودیش تصومی
میگیرد که در یک وضعیت بماند یا به وضعیت دیگری برود ،دارای افق دید بسیار وسویس
است (.)Howard, 1971
جدول  1هر یک از تعاریف پایداری ،یوک نووع ویژگوی رفتواری خواص را توصویف
مینمایجد بجابراین هر بازیگر با توجه به ویژگیهای رفتاری خاص خود ممکن است در هر
وضعیت بر اساس یک یا چجد نوع مفاهی حل ،پایدار باشد.
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جدول  :1مقایسه ویژگیهای مفاهی حل ()Guan & Ling, 2016
آیندهنگری

عقبنشيني
راهبردی

ویژگيهای رفتاری

نش Nash

ک

هرگز

فراعقالنیت عمومی GMR

متوسط

فراعقالنیت متقارن SEQ

متوسط

تعادل متوالی SIM
تعادل محدودشده SEQ & SIM
تعادل دوراندیشSMR

متوسط
متوسط
زیاد

مفاهيم حل

فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399
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توسط سایر
بازیگران
توسط سایر
بازیگران
هرگز
راهبردی
راهبردی

آگاهي از
ترجيحات

خطر
پذیری

فقط خود

در نظر
نمیگیرد

فقط خود

خطرگریز

فقط خود

خطرگریز

همه
همه
همه

در شکل  ،5روابط متقابل بین مفاهی راهحل تا بوازیهوای ترتیبوی

دارای n

واقسبیجانه
خطرپذیر
خطرپذیر

بوازیگر را

نشوان مویدهود .تعوادل نوش دارای بیوجش کو و تعوداد حرکوات محودودی اسوت کوه
زیرمرموعهای از  SMR ،SEQو  GMRاست SMR .و  SEQنیوز هور دو زیرمرموعوه
هسوتجد .تعوادل محدودشوده نیوز زیرمرموعوه

SEQ

و

GMR

اسوت.

تعوادلSIM

زیرمرموعهای از  GMRهستجد.

شکل  :5روابط متقابل بين تعاريف تعادل غير همکارانه ()Mandani & Hipel 2011

GMR

نیوز


یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقيق
قیمت به عدم تعادل در عرضه و تقاضا پاسخ میدهد و سپس هو در تقاضوا و هو در
رفتار تولیدکججدگان تأثیر میگذارد .در یک ج ان نفتی تراری ،تج وا دو بخوش وجوود دارد:
تولیدکججدگان مستقل و بازار .عرضهکججودگان نفوت و همچجوین تقاضوای مصورفکججودگان،
میکجد و درن ایت مجرر به تغییر در تولید میشود که پس از آن به بوازار بوازمیگوردد اموا
تولیدکججدگان نفت ج انی را می تووان بوه چ وار گوروه اصولی تقسوی نموود .از یوکسوو،
تولیدکججدگان مستقل قرار دارند که تصمیمات سرمایه گذاری تراری را با توجه به نیاز بازار
و مصرفکججدگان نفت میگیرند .در سوی دیگر ماجرا ،تولیدکججده نوسانی و فرصتطلبوانی
قرار دارند که سازمان تولیدکججدگان نفت ،اوپک را تشکیل میدهجد .ویژگی اصولی اعضوای
اوپک این است که به ذخایر بسویار زیواد نفوت بوا هزیجوه اسوتخرا کو دسترسوی دارنود.
تصمیمات آنها در زمیجه تولید به طور عمده توسط فشارهای سیاسی و اجتمواعی بورخالف
مجطق تراری تولیدکججدگان مستقل ،ترغیب میشود .آنهوا تولیود خوود را از طریوق تعیوین
س میه در مذاکرات ،هماهج

میکججد ( .)Morecroft, 2015این مذاکرات گاهی از اوقوات بوا

طرفی دیگر نیز صورت میگیرد ،به صورتی که تولیدکججدگان مستقل با تولیدکججدگان اوپوک
همکاری میکججد .برای مثال پس از افوت شودید قیموتهوا ،از اواخور سوال 2016مویالدی،

مقاله پژوهشی :تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف

اغلب تعیینکججده قیمت هستجد .قیمت نفت ،سرمایه گذاری تولیدکججدگان مستقل را هودایت

همکاری اوپک با برخی کشورها از قبیل روسیه ،قزاقستان و مکزیک مجرر به تصمیماتی بوا
عجوان اوپک پالس1گردید

(2019

 .)Denning,فرصتطلبان با س میهبجدی موافق هستجد ،اموا

گاهی اوقات با تولید س میه باالتر ،به مجظوور توأمین درآمود نفتوی بیشوتر تقلوب مویکججود.
خروجی ترکیبی از سه گروه تولیدکججده ،بازاری را عرضه میکجد که در آن قیمت و تقاضوا
تجظی شده است .بهعجوان نمونه کویت و عورا در ایون سوالهوا بوه صوورت متجواق
ناپایدار عمل کردهاند ،درحالیکه امارات از سیاستها پیوروی کورده

اسوت (2017

و

.)Kazim,

تقسی بجدی اعضای اوپک پیش از این به این صورت بوده است که برخوی از اعضوای ایون
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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سازمان دارای جمعیت به نسبت زیاد و مجابس نفتی محدودی هستجد کوه نیرریوه ،الرزایور و
ایران در این گروه قرار میگیرند .در مقابل کشورهایی نیز وجود دارند که ک جمعیتانود و
مجابس نفتی قابل مالحظهای دارند که عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی را می-
توان در این گروه قرار داد (شکاری .)1389 ،بهطورکلی اعضوای اوپوک بوه دو ججوا بازهوا و
کبوترها تقسی میشوند .کشورهای دارای جمعیوت زیواد ،اغلوب بوهعجووان بازهوا ،هووادار
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

افزایش قیمت نفتاند در مقابل ،کشورهایی ه چون عربستان و کویت با ذخوایر عظوی و
جمعیت ک  ،به سبب نگرانی از پیامد افزایش قیمت که میتواند مجرور بوه تغییورات فجوی و
توسعهای ذخایر جدید همانجد نفت شیل شود و کاهش س

بوازار را در پوی داشوته باشود،

خواهان قیمت پایینترند (.)Carollo, 2012
نقشآفریجی کارتل اوپک با تجظی س میه شروع میشود .کشوورهای عضوو اوپوک بایود
بهطور جمعی برای س میه تولید مجاسب تصمی بگیرنود .آنهوا ایون کوار را بوا نظوارت بور
تقاضووای نفووت از بووازار (تقاضووای کوول مصوورفکججوودگان) و ک و کووردن بوورآورد خووود از
تولیدکججدگان مستقل انرام میدهجد ( .)Alhajji & Hunttner, 2000این مابهالتفاوت بوهعجووان
تقاضای نفت اوپک شجاخته میشود و معیاری است که براسواس آن سو میه جوامس ،تعیوین
میشود ( .)Asker et al., 2017سو

توافوقشوده سوپس در میوان کشوورهای عضوو توزیوس

می شود .بخشی به نام س میه نوسانی به تولیدکججده نوسانی اختصواص موییابود و بقیوه بوه
دیگر اعضوای اوپوک مویرسود ( .)Morecroft, 2015اگور اوپوک متحود باشود ،هموه اعضوا
س میهبجدی را دنبال میکججد ،بهاستثجای تولیدکججده نوسانی کوه تجظیموات تواکتیکی را بورای
تولید انرام میدهد ،تا اطمیجان حاصل کجد که قیمت نفوت نزدیوک بوه هودف اوپوک بواقی
میماند ( .)Fattouh & Sen, 2016بهمجظور کجترل قیموت نفوت ،تولیدکججوده نوسوانی بایود از
نزدیک بر قیموت و تقاضوای نفوت نظوارت کجود .تولیود از هور دو تولیدکججوده نوسوانی و
فرصتطلبها ،پس از آن به بازار برمیگردد و به همین ترتیوب عرضوه تکمیول مویشوود.
اگرچه هر یک از این بخشها را میتوان به صورت یک زیرسیست موورد مطالعوه قورار داد
که هرکدام از این زیرسیست ها ،جزئیات بسویار زیوادی دارنود
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وجود برآیجد هر یک از زیرسیست ها تقریباً فرض شدهاند.

(2015

 ،)Morecroft,بوا ایون


نقش تولیدکججده نوسانی این است که فقط نفت کافی را برای دفاع از قیمت موورد نظور
اوپک تأمین کجد که در صجعت بهعجوان قیمت بازار شجاخته میشود .تولیدکججده در این نقش
باید ظرفیت فیزیکی و اقتصادی برای افزایش یا کاهش سریس تولید توا دو میلیوون بشوکه را
در روز یا بیشتر در عرض چجد هفته یا چجد مواه داشوته باشود ،بوهمجظوور جوذب تغییورات
غیرمجتظره در تقاضا یا بهمجظور جبران کواهش در عرضوه تولیدکججودگان دیگور .تولیدکججوده
مازاد ظرفیت باالی عربستان سعودی ،حدود پجج میلیوون بشوکه در روز در شورایط عرضوه
طبیعی ،این کشور معموالً چجین نقشی را بر ع ده میگیرد .تولیدکججده نوسانی در دو حالوت
نوسان یا تجبی ی عمول موی کجود .بیشوتر عربسوتان سوعودی در حالوت نوسوانی اسوت و بوا
شکلگیری اوپک پالس ،روسیه نیز همین نقش را بر ع ده دارد و س میه مقررشوده توسوط
اوپک را رعایت میکججد و از آن حمایت مویکججود .بعضویاوقوات ،تولیدکججوده نوسوانی در
حالت تجبی ی تغییر قرار میگیرد و س میه توافقشده را نادیده میگیرد و بهسرعت تولیود را
افزایش میدهد (.)Morecroft, 2015
در کجار تولیدکججدگان نوسانی ،دیگر تولیدکججدگان اوپک (بازها) قرار دارند .ف رسوت ایون
کشورها بهطور معمول شامل الرزایر ،ایوران ،کویوت ،عورا  ،نیرریوه و ونوزوئال اسوت .ایون
کشورها به س میهبجدی وابستهاند ،بجابراین سیاست تولید آنها ساده و با سو میه موذاکرهشوده
برابر است .با این حال ،کشورهای دیگر ،بهمجظوور حمایوت از جمعیوتهوای رو بوه رشود و
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نوسانی همیشه دارای ظرفیت کافی برای پاسخگویی به هرگونه تقاضایی است .با توجوه بوه

توسعه اقتصادی خود ،اشت ای زیادی برای درآمد نفت دارند .ایون نیواز بوه درآمود هموراه بوا
ظرفیت تولید کمتر از حد ،به آنها انگیزهای میدهد که از مقدار س میهبجدی خود فراتور رفتوه
وس

خود را از طریق افزایش ظرفیوت تعیوینشوده قبلوی ،افوزایش دهجود (.)Carollo, 2012

هجگامیکه این اعضای اوپک در چارچوب کارتل و سو میه ،همکواری کامول دارنود ،آنهوا
برابر با س میه تعیینشده تولید میکججد اما همیشه برای ایون کشوورها وسوسوه ترواوز از
س میه و استفاده کامل از ظرفیت وجود دارد .انسرام ظواهری کارتول عامول م موی اسوت.
انسرام باال زمانی است که قیمت نفت بازار نزدیک به قیمت مورد نظور اسوت .بوه عبوارت
دیگر ،زمانی که اوپک با موفقیت از قیمت مورد نظر

دفاع مویکجود .تحوت ایون شورایط
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تخطی از س میه ممکن صورت نپذیرد .انسرام زمانی ک است که قیمت مورد نظور بیشوتر
از قیمت بازار است .در این شرایط ،تراوز از سو میهبجودی را مویتووان مشواهده کورد کوه
موجب خش سایر کشورهای عضو ،بهخصوص تولیدکججده نوسانی میشود.
تولیدکججدگان مستقل همه تولیدکججدگانی هستجد که بخشی از اوپک نیستجد و تولید نفت
خام را بر اساس معیارهای تراری گستر

میدهجد که شوامل شورکتهوای نفتوی دولتوی،

فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

تولیدکججدگان اصلی و دیگر تولیدکججدگان خصوصی میشود .این دسته شامل شورکتهوای
نفتی بینالمللی مانجد

Amoco

 ExxonMobil ،BPو  Shellو کشورهای غیر اوپک مانجد نوروژ

اسووت .پایووه و اسوواس توسووعه ظرفیووت در ایوون شوورکت بوور اسوواس عواموول تروواری
است( .)Morecroft, 2015تولیدکججدگان مستقل ،هزیجههوای توسوعه مجواطق جدیود و قیموت
نفت مورد انتظار در طول عمور مجطقوه را بورآورد مویکججود .تحلیلگوران موالی بوا دانسوتن
هزیجه های آیجده ،قیمت نفت ،اندازه احتمالی یک مجطقه جدید و رژیو مالیواتی ،مویتوانجود
جریان سود آیجده را محاسبه کججد و نرخ بازدهی مبجا را برای شجاسایی پروژههای قابل قبول
مورد استفاده قرار دهجد .در حقیقت ،هر پوروژه تحوت بررسوی دقیوق قورار مویگیورد و از
رو های ارزیابی سرمایهگذاری استفاده میشود .هرچقدر سودآوری تخمین زدهشده بیشتر
باشد ،پروژههای بیشتری از حد نرخ بازدهی مبجا عبور میکججد و ظرفیوت بیشوتری افوزایش
مییابد .خو بیجی سرمایه گذاری هزیجه سورمایهای نیوز محاسوبه مویگوردد کوه انحرافوات
سرمایه گذاری جمعوی را در میوان توی هوای مودیریت ارشود کوه مسوئول سورمایهگوذاری
تولیدکججدگان مستقل هستجد را در پی خواهد داشت (.)Morecroft, 2015
با توجه به الیگارشی که نفت روسیه را کجترل میکجد کوه بیشوتر ماهیوت ترواری دارد توا
سیاسی ،نفت روسیه را باید در زمره تولیدکججدگان مستقل در نظور

گرفوت (2015

.)Morecroft,

اما از سال  2016میالدی با همکاری روسیه با کشورهای اوپک در تجظوی سو میه و کجتورل
قیمت نفت ،معادالت بازار نفت تغییر کرد .روسها ترجیح میدهجد ذخایر خود را با توجوه
به نیروهای بازار توسعه دهجد تا فشارهای سیاسی اوپک اما در زمان افت قیمت ،حاضر بوه
همکاری با اوپک هستجد .با این حال ،آنچه که اهمیت دارد سود است (.)Denning, 2019
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وجود ذخایر نفت شیل که در سج های شیل نفتی قرار دارند ،برای قرنها شجاخته شده
بود .صجایس استخرا طی قرن نوزده گستر
کشف ذخایر بزر

یافت .بوا ایون حوال ،ایون صوجعت پوس از

نفت متعارف که ارزانتر بودند و به آسانی استخرا میشدند ،در قورن

بیست و یک کوچک و تقریباً ناپدید شد .چراکه نفت شیل دیگر به صرفه نبود.
نفت شیل از طریق ترکیبی از تغییرات فجاوری اساسی و قیمت باالی نفت ،بازگشوت قابول
شروع به تطبیق فجاوریهای جدید شکست هیودرولیکی و حفواری افقوی کوه در ابتودا بورای
استخرا گاز شیل استفاده میشد ،نمودند .این پیشورفت فجاورانوه باعوث کواهش هزیجوههوای
ناشی از نفت شیل به زیر  70دالر بهازای هر بشکه شد و باعث رقابت با نفوتهوای متعوارف
گرانتر در میدانهای دریایی1شد .نفت شویل ،ذخوایر ترواری زیوادی را بورای تولیدکججودگان
مستقل فراه میکجد ،تقریباً مانجد نفت روسیه در اواسط دهه 1990میالدی ،اما با ایون تفواوت
که نفت روسیه دارای تأخیر بازدهی است که ناشی از خطر سیاسی و عدم اطمیجوان اقتصوادی
است .ذخایر توسعهنیافته تولیدکججدگان مستقل بالغ بر  300میلیوارد بشوکه نفوت کشوفشوده
میباشد که نفت شیل را نیز شامل میشوود .ظرفیوت تولیود ایون شورکتهوا ،در سوال 2019
میالدی به میزان  56میلیون بشکه در روز ،یعجی بیش از  54درصود از تقاضوای ج وانی نفوت
آغاز میشود و انتظار میرود که همچجان ادامه یابد ،زیرا بسیاری از پروژههای جدیود ترواری
با ظرفیت باال برای نفت شیل مورد تأیید و توسعه قرار میگیرند (.)OPEC, 2019

مقاله پژوهشی :تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف

توج ی داشته است .در حدود سال  2008مویالدی ،تولیدکججودگان متخصوص نفوت ترواری،

«تقاضا» به قیمت بازار نفت ،تأثیر اقتصاد ج وانی ،تغییورات اقلیموی و محویطزیسوتی و
سطح عرضه عکس العمل نشان میدهد .در بلجدمدت ،فشارهای ج انی و اجتماعی وسویعی
بر کاهش تقاضای نفت وجود خواهد داشت که تحت تأثیر اقتصاد و محویطزیسوت اسوت.
این اثر بهعجوان یک ج تگیری شکل میگیرد ،بهگونهای کوه نشواندهجوده ایون اسوت کوه
تقاضای نفت نسبت به تقاضای فعلی افزایش یا کاهش مییابد.
تا زمانی که افزایش تقاضا همچجان ادامه یابد ،قیموت بوهطوور پیوسوته افوزایش خواهود
یافت .برعکس ،اگر تولید بیش از تقاضا باشد ،فشار پایوداری بورای کواهش قیموت وجوود
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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دارد .باید توجه شود که هیچ سقف و یا کف از پیش تعیینشدهای برای قیمت نفت وجوود
ندارد و هزیجه توسعه نفت بهطور مستقی بر تغییر قیمت تأثیر نمویگوذارد .تج وا زموانی کوه
تقاضا و تولید دقیقاً باه برابر باشجد ،تغییر در قیمت صفر اسوت .از ایون رو ،قیموت نفوت
میتواند در طیف گستردهای از قیمت ها قورار گیورد کوه خیلوی متفواوت از هزیجوه توسوعه
زیربجایی است که توسط تولیدکججدگان تراری تحمیل شده است .بوا توجوه بوه توضویحات
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

دادهشده ،بازیگران عرضه نفت و گزیجههای پیش روی آنها ،بهصورت جدول  2است.
جدول  :2بازيگران عرضه نفت و گزينههاي آنها
بازیگران
تولیدکججدگان مستقل تراری ()A1
روسیه()A2
تولیدکججدگان اوپک (بازها) ()A3
تولیدکججده نوسانی ()A4
متقاضیان عمده بازار نفت ()A5
آمریکا ()A6

گزینهها
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1

توسعه میدانها ()O11
تبعیت از تولیدکججدگان تراری ()O21
همکاری با اوپک ()O22
رعایت س میه اوپک ()O31
تخلف از س میه()O32
رعایت س میه اوپک ()O41
تولید تجبی ی ()O42
تولید جبرانی ()O43
جایگزیجی کردن نفت با دیگر مجابس انرژی ()O51
توسعه نفت شیل ()O61

بدی ی است که برخی از گزیجهها با یکدیگر در تجاق

هستجد و هر دو هو زموان قابول

جمس و قابل نفی نیستجد .عمده این وضعیتها در صورتهایی است که یکوی از بوازیگران
قادر نیست ه زمان دو حالت متجاق

را رفتار نمایود .پوس از اعموال ایون وضوعیتهوای

نشدنی ،تعداد وضعیتهای شدنی به  20حالت میرسد .به عبارت دیگر 10 ،گزیجوه وجوود
دارد که با در نظر گرفتن انتخاب یا عودم انتخواب آن ،درمرمووع  210وضوعیت بوه وجوود
میآید 12 .حالت وجود دارد که گزیجههای غیر قابل جمس وجود نودارد کوه پوس از اعموال
آنها  1004وضعیت حذف میگردد و  20وضعیت باقی مویمانود .جودول  3نشواندهجوده
وضعیتهای شدنی در این بازی است .همانطور که مشاهده میگردد ،هر سوتون نمایشوگر
یکی از وضعیتها است که اگر چجانچه یک بازیگر گزیجه مورد نظر را عملی کجد ،با حورف
 Yو در غیر این صورت با حرف  Nنمایش داده شده است .بهعجوان مثال ،در وضوعیت ،1

200



تولیدکججدگان مستقل تراری ( )A1به توسعه میدانها نمیپردازنود و روسویه ( )A2همانجود


یک تولیدکججده مستقل عمل میکجد و با کارتل اوپک همکاری نمیکجد .تولیدکججدگان اوپک
( )A3از س میه اوپک تبعیت کرده و از میزانی که برای آنها مشخص شوده اسوت تخلوف
نمیکججد .تولیدکججده نوسانی ( )A4در چجین حالتی نیز به س میه تعیوینشوده اوپوک پایبجود
است و تولید تجبی ی و یا جبرانی ندارد .متقاضیان عمده بوازار نفوت ( )A5بوا ثبواتی کوه در
بازار به وجود آمده است ،به سمت انرژیهای تردیدپذیر نخواهجد رفت .نفت شیل آمریکوا
اول خواهد بود .این توصیف را نسبت به  20وضعیت دیگر نیز میتوان ارائه داد .در مرحله
بعد ،ترجیحات نسبی هر یک از بازیگران مشخص میگردد.
جدول  :3وضعيتهاي قابل تصور در تعارض بازار نفت
بازیگر

گزینه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

A5

O51

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

A6

A1

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

N

N

O61

O11

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

O21

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

A2
O22
O31
A3
O32
O41
A4

O42
O43

در مرحله بعد ترجیحات هر یک از بازیگران رتبهبجودی مویگوردد .بورای ایون مجظوور،
ترجیح هر یک از بازیگران نسبت به گزیجههای خود و گزیجههای دیگران مدنظر قورار موی-
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( )A6نیز توسعه پیدا نمیکجد .مرموع این بازیها توسط بازیگران ،تشکیلدهجوده وضوعیت
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گیرد و سپس بر همین مبجا ،وضعیتها درجهبجدی میشوند .جودول  4تورجیح هور یوک از
بازیگران نسبت به وضعیتها را نشان میدهد .بهعجوان مثال ،اولویت بازیگر اول ،به ترتیوب
وضعیت  5 ... ،14 ،18 ،20و  1میباشد.
جدول  :4ترجيحات بازيگران نسبت به وضعيتها

فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

بازیگران

ترجيحات

A1

][20,18,14,12,8,4,16,10,6,2,17,19,13,11,7,3,15,9,5,1

A2

][2,16,14,8,10,6,4,18,20,12,19,15,13,7,9,5,3,1,17,11

A3

][18,12,20,16,14,17,10,8,11,6,2,19,4,15,13,9,7,5,1,3

A4

][20,14,8,4,19,13,7,3,16,18,10,6,12,2,15,9,17,11,5,1

A5

][18,16,17,20,6,12,15,8,19,10,14,5,11,7,2,4,9,13,1,3

A6

][20,19,14,16,13,15,10,9,8,7,4,6,3,5,2,1,18,17,12,11

ب .تجزيهوتحليل يافتهها
پس از این مرحله ،برای شبیهسازی نتایج ن ایی بازی ،ترزیوهوتحلیول الگوو بور اسواس
تحلیلهای پایداری ،حرکت بازیگران ،وضعیت موجود و ائتالفی ارائه مویگوردد .وضوعیت
(هایی) که دارای بیشترین حالت تعادل میباشجد ،بهعجوان وضعیت پایه مورد بررسوی قورار
میگیرند .بر اساس خروجی نرمافزار  GMCR+که در شکل  6نموایش داده شوده اسوت ،دو
وضعیت  18و  20در تمامی مجطقها دارای پایداری میشوند .به بیان دیگر ،وضوعیت  18و
 20وضعیت هایی هستجد که در آن هیچ بازیگری نمیتواند با یک حرکت یکسویه با فرض
ثابت بودن راهبرد سایر بازیگران به وضعیت ب تری دست یابد (تعوادل  ،)Nashبوازیگران از
هیچیک از رفتارهای یکجانبه خود ب رهمجد نمیشوند (تعادل  ،)SEQهیچیوک از بوازیگران
در صورت تصمی به تغییر وضعیت ،توسط رقبا به وضعیت بدتری رانده نمیشوند (تعوادل
 ،)GMRهیچیک از بازیگران بهوسیله بازی رقبا محدود نمیشود (تعوادل  ،)SIMرفتارهوای
آتی بازیگران در مقابل رقبا قابل پیشبیجی اسوت (تعوادل

& SIM

 )SEQو ایون رفتارهوا در

بلجدمدت ثابت هستجد (تعادل  .)SMRدر وضعیت  ،18تولیدکججدگان مستقل به دنبال توسعه
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میدانهای نفتی خود و طبیعتاً افزایش نسبت تولید به ذخایر هستجد .روسیه بوه همکواری بوا


کشورهای اوپک در تجظی بوازار مویپوردازد و اول ایجکوه ،نقوش تولیدکججوده نوسوانی را از
عربستان میگیرد و نقش کلیدی در کجترل بازار را میکجد .همچجین کشوورهای تولیدکججوده
باز به دنبال استفاده از شکافهای تقاضا در بازار نفت نیستجد ،به این دلیل که حفظ مجفعوت
خود را در انسرام اوپک میبیججد و از س میههای تعیینشده پیروی میکججود .تولیدکججودگان
نوسانی در چجین حالتی ،روسیه و عربستان هستجد و با همکاری روسیه با اوپک ،عمده ایون
تولید جبرانی در صورت نیاز صورت میگیرد که عمده مجوافس آن بوا توجوه بوه توضویحات
قبلی عاید روسیه خواهد شد ،چراکه عربستان نقش نوسانگیر خود را از دست میدهد.

شکل  :6پايداري هر يک از وضعيتها

از سوی دیگر متقاضیان نفت به دنبال توسعه فجاوریها برای ب رهبرداری از انورژیهوای
تردیدپذیر هستجد و تا زمانی که صرفه اقتصادی اجازه نداده است ،از نفت بهعجووان انورژی
اولیه استفاده میکججد .آمریکا نیز برای استقالل بیشتر نسبت به بازارهای نفوت خوارجی ،بوه
دنبال توسعه نفت شیل برای تأمین نیاز داخلوی و حتوی صوادرات اسوت .در چجوین حوالتی
همچجان س

مقاله پژوهشی :تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف

نقش توسط روسیه انرام میپذیرد و در این حالت تولید تجبی ی صورت نمویپوذیرد و تج وا

اوپک کوچکتر مویشوود .چراکوه نگوهداشوتن قیموت در حودود خواص در

کوتاهمدت ،اولویت کارتل است و هرچقدر اوپک از س

خود ک مویکجود ،تولیدکججودگان

شرکتی مستقل و تولیدکججدگان آمریکایی شیل ،تولید خود را افوزایش خواهجود داد و جوای
خالی آنها را پر میکججد .این پایداری ،محتملترین وضس میباشد.
در وضعیت  20نیز که مشابه وضعیت  18است ،تولیدکججدگان مستقل همانجود وضوعیت
توضیح دادهشده ،به توسعه میدانهای نفتی خود میپردازند ولی روسیه با اوپوک همکواری
نمیکجد .از سوی دیگر اوپک بهتج ایی مربور به کجترل افزایشی قیمتهوا اسوت و لوذا هو
تولیدکججده نوسانی (عربستان و متحودانش در کشوورهای خلویجفوارس) و هو کشوورهای
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پرجمعیت اوپک تابس سیاستهای کارتل هستجد .از طرف دیگر انورژیهوای تردیدپوذیر و
نفت شیل همچجان س

خود را از بازار انرژی افزایش میدهجد.

نتيجهگيری و پيشنهاد
هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تحلیل راهبردی ذینفعان بازار نفت است .برای ایون
مجظور ،پس از بررسی و مرور ادبیات ،شش بازیگر اصلی و  10گزیجوه راهبوردی بورای هور یوک از
بازیگران در نظر گرفته شد که با حذف حالتهای نشدنی 20 ،وضعیت شجاسایی گردید و درن ایوت
فصلجامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال ده  ،شماره  ،39تابستان 1399

دو وضعیت  18و  20مطوابق جودول  6کوه خروجوی نورمافوزار  GMCR+اسوت ،دارای بیشوترین
انتخاب از میان تعادلهای نش ،فراعقالنیت عمومی ،فراعقالنیت متقارن ،تعادل محدودشده و تعوادل
دواندیش میباشجد .بر اساس این یافتهها ،میتوان گفت که آنچوه در اوپوک اتفوا مویافتود ،عموالً
مطلوب آمریکا خواهد بود ،چراکه کاهش تولید اوپک پالس یا اوپک عموالً مجرور بوه رشود تولیود
نفت در آمریکا میشود .تصمی سازان کشورهای صادرکججده نفت و متحدانشان برای تشدید کواهش
تولید و حفظ قیمتها در حد مورد انتظار ،سوبب رشود نسوبتاً متعوادل تولیود در مجواطق نفوتخیوز
ایاالتمتحده آمریکا شدهاند و برای مثال این موضوع در ایالت داکوتای شومالی بسویار قابول توجوه
بوده است .نفت شیل نیز که دارای هزیجه استخرا نسوبتاً بواال مویباشود ،تموامی رکوردهوای تولیود
آمریکا در دهههوای اخیور را مویشوکجد  .ایون موضووع از طریوق افوزایش سورمایه قابول دسوترس
تولیدکججدگان در آمریکا در حال رشد میباشد .یافتههای این پژوهش با یافتههوای دیگور محققوان و
گزار های تحلیلی بازار نفت همانجد پژوهش مورکرافت ( 2015م) ،گزار
آمریکا ( 2019م) ،گزار

اداره اطالعات انورژی

تحلیلی اکسون موبیل ( 2017م) ه راستا میباشد که بر اسواس آنهوا بوا

مجاسبات فعلی در بازار نفت ،رشد تولید نفت در آمریکا چجان باال خواهد بود که انتظار مویرود کوه
ایاالتمتحده آمریکا بعد از  1973میالدی برای اولین بار صادرات نفتش بیش از واردات نفت باشود.
بررسی هر یک از حالتهای بهدستآمده در مسئله ساختاردهیشده در این پژوهش میتوانود غجوای
بیشتری به تبیین مسئله بدهد .رویکردهایی همانجد پویاییشجاسی سامانهها و شبیهسوازی عامول بجیوان
میتواند تکمیلکججده پژوهش حاضر باشد .همچجین از آنرا که هدف دیگر تحقیق ،کاربرد الگوهوای
تئوری بازی بر اساس ترجیحات نسبی در مسئله تحلیل راهبردی ذینفعوان بووده اسوت ،اسوتفاده از
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الگوی  GMCRدر تحلیل سامانهها و بهخصوص مسائل سوازمانی توصویه مویگوردد .ترکیوب ایون
رو

با دیگر رو های تصمی گیری همانجد  MCDMمیتوانود دقوت انودازهگیوری در ترجیحوات


نسبی را افزایش دهد و همچجین ابزاری برای ارزیابی گزیجههای پیش رو بوه افوراد درگیور در مسوئله
.پیشج اد دهد

فهرست منابع و مآخذ
 فارسي.الف

 تحلیل استراتژیک عرضهکججدگان بازار بینالمللی نفت مبتجی بر مدل گراف:مقاله پژوهشی
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