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مباحث ویژه

اقتصاددانان انرژی قرن بیستم را قرن نفت خام و قرن بیست ویکم را عصر گاز 
طبیعی می دانند. با توجه به اینکه انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی های 
حاصــل از باد، خورشــید و زمین گرمایی قابلیت جبــران کاهش انرژی های 
حاصــل از نفت خــام را ندارند، همه ی امیدها متوجه اســتفاده از مخازن گاز 
طبیعی و زغال سنگ است. مالحظات زیست محیطی از یک سو و بهره برداری 
بسیار طوالنی از معادن موجود زغال سنگ از سوی دیگر به همراه هزینه های 
سنگین حمل ونقل و حجم بسیار کم انرژی موجود در واحد زغال سنگ نسبت 
به ســایر انرژی های فسیلی همچون نفت خام و گاز موجب شده است که تنها 
امید کشورهای صنعتی و در حال توسعه به بهره برداری از مخازن گاز طبیعی 

موجود و اکتشاف آتی معطوف شود.]1[
آژانس بین المللی انرژی )EIA 1( پیش بینی کرده اســت که تا ســال 2035 
میــالدی تقاضا برای انرژی های فســیلی، حاکمیت خود را همچنان بر بازار 
انــرژی جهانی حفظ خواهد کرد هرچند ســهم نفت خام از حدود 32درصد 
کنونــی بــه 27درصد کاهش خواهــد یافت ولی ســهم گاز طبیعی اندکی 
افزایش یافتــه و از 21درصد کنونی به 24درصد خواهد رســید. دلیل این 
افزایــش اندک در گاز طبیعی عمدتا رشــد عرضه ی گازهای غیرمتعارف در 

سال های آتی است. 
در سال 2035 انرژی های فسیلی هنوز می بایستی 75درصد از تقاضای جهانی 

انرژی را پاسخگو باشند. لذا در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه ی گاز 
در ســال های اخیر بازار گاز مورد توجه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. 
در حالی که به تدریج ســهم گاز در ســبد انرژی رو به افزایش اســت، اتخاذ 
سیاست های هماهنگ از سوی تولیدکنندگان بیش از پیش ضرورت می یابد.2

یکی از سیاست های اتخاذ شده از سوی کشورهای صادرکننده، تشکیل مجمع 
کشورهای صادرکننده ی گاز است. سازمانی که به منظور هماهنگی در تولید، 
صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در ســطح جهان، توســط ایران، روسیه، 
قطر و تعدادی دیگر از کشورهای صادرکننده ی گاز، در سال 2001  تشکیل 
و در 23 دسامبر 2008 این مجمع تبدیل به یک سازمان دولتی بین المللی شد. 
هم اکنون مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز متشکل از 12 کشور تولیدکننده 
و صادرکننده ی گاز است که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: الجزایر، امارات، 
ایران، بولیوی، ترینیداد و توباگو، روســیه، قطر، گینه ی استوایی، لیبی، مصر، 

نیجریه و ونزوئال.]2[
مالحظه می شــود که با چنین مجموعه ای از کشــورها، این مجمع می تواند 
سازمانی مقتدر در بازار جهانی گاز باشد و در مقایسه با سازمان های بین المللی 

انرژی، نقش فعال تری را در بازار جهانی انرژی ایفا کند. 
این مجمع در واقع مجموعه ای از تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی اســت که 
با ویژگی یک سازمان بین المللی و دولتی و با هدف ارتقای سطح هماهنگی ها 

ویدا ورهرامی*،  دانشــيار دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی    یاسمن یوسفی، کارشناسی ارشد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی

مجمع کشور ها ی صادر کننده ی گاز یکی از تشکل هایی است که از سوی تولید کنندگان با توجه به روند مصرف 
انرژی در جهان، به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز، ایجاد شده اســت. در این مقاله به 
برآورد تابع تقاضا ی گاز 5 کشــور عضو مجمع: روســیه، قطر، ایران، امارات و نیجریه با استفاده از مدل پنل و  
قدرت بازاری کشــور ها به لحاظ تاثیر بر بازار گاز طبیعی در قالب مدل ARDL و همچنین میزان پایبندی به 
توافقات مجمع از طریق قضیه ی دانیلِســن طی سال های 2008 تا 2018 پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که 
اثر قیمت گاز و جمعیت بر تقاضای گاز کشــورهای عضو مجمع کاهنده و اثر تولید نا خالص داخلی بر تقاضا  ی 
گاز فزاینده است. میزان قدرت به لحاظ تاثیر بر بازار گاز و پایبندی به توافقات مجمع به ترتیب، نشان از عدم 
حساســیت تولید گاز کشــور ایران به قیمت جهانی و مجموع استخراج گاز کشور ها ی دیگر و کاهش پایبندی 

ایران است.

برآورد تقاضای گاز و بررسی قدرت بازاری پنج کشور عضو مجمع کشورهای 
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و تقویت همکاری های کشــورهای عضو شکل گرفته اســت. از اهداف دیگر 
این مجمع، طراحی ســازوکاری برای ثمربخشی گفتمان بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان گاز اســت تا به این وسیله ثبات و امنیت عرضه و تقاضا در 

بازارهای گاز طبیعی به نحو موثری تامین شود.
هدف از انجام این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گاز 5 کشــور عضو مجمع گاز 
)روسیه، قطر، ایران، امارات و نیجریه( با استفاده از روش پنل، بررسی قدرت 
بازاری کشــورهای نام برده ی عضو مجمع گاز در قالب مدل ARDL، میزان 
پایبندی به توافقات در میان کشورهای مورد بررسی مجمع از طریق قضیه ی 

دانیلسن است. 
علت بررســی این کشورها این است که این 5 کشور جزو دارندگان بیشترین 
ذخایر گاز طبیعی در بین دیگر کشــورهای عضو مجمع هســتند. همچنین 
فرضیه های مطرح شده برای هر کدام از بخش های مورد بررسی عبارت است 
از: در کشــور ایران میزان اثرگذاری قیمت گاز بر مقدار تقاضای آن بیشــتر 
از ســایر کشورها است. کشــور روسیه بیشــترین تاثیر را بر بازار جهانی گاز 
می گذارد. کشــور امارات کمتر از چهار کشور دیگر به توافقات مجمع پایبند 

بوده است. 
در ادامــه ی مقالــه در بخش دوم بــه بیان مبانی نظری، در بخش ســوم به 
پیشــینه ی تحقیق، در بخش چهارم به مروری بر متغیرهای مدل های مورد 
بررســی، در بخش پنجم به روش تحقیق و در بخش ششم به نتیجه گیری و 

توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

2- مبانی نظری
الف( بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی

1- تاثیر متغیر قیمت بر تقاضای گاز طبیعی
قیمت و قیمت گذاری یکی از ابزارهای مهم در امر برنامه ریزی های بلندمدت 
به شــمار می رود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و قیمت گذاری بایستی 

در رابطه ی تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشته باشند. 
سیاســت قیمت گذاری بایســتی با توجه به کلیه ی ابعاد تاثیرگذارنده بر آن 
به گونه ای تنظیم شــود تا از ایجاد شــوک های ناگهانی بر قیمت و در نتیجه 
متاثر کردن شــدید مصرف کنندگان جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر، 
سیاســت قیمت گذاری بایستی ثبات قیمت یا روند نوسانات و تغییرات قیمت 

را در بلندمدت تضمین کند. 
همان طــور که از تئوری تقاضا می دانیم در شــرایط برابر، رابطه ی معکوس و 
تنگاتنگــی بین قیمــت و میزان تقاضا برای هر کاال وجود دارد. این مســئله 
در مــورد گاز طبیعی نیز باید صادق باشــد ولی به دلیــل کنترل قیمت گاز 
طبیعی و همچنین ســایر ســوخت ها در طی ســالیان طوالنــی و به دلیل 

یارانه های قابل مالحظه ای که مصرف کنندگان در این زمینه برخوردار بوده اند 
در نتیجه ی با ثابت ماندن قیمت این ســوخت ها از جمله گاز طبیعی، تقاضا 
کاهش یافته و بنابراین باعث تشویق هرچه بیشتر مصرف کنندگان به مصرف 

این سوخت ها و از جمله گاز طبیعی شده است.]3[
2- تاثیر جمعیت و رشد آن بر تقاضای گاز طبیعی

رشد جمعیت یکی از عوامل مهم در تقاضای انرژی )همچنین در گاز طبیعی( 
است که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. 
رشد جمعیت باعث افزایش تقاضا برای گاز طبیعی می شود و این امر از طریق 
افزایــش کمی جمعیت و افزایش بعد خانــواده صورت می پذیرد. همچنین از 
طرف عرضه با رشــد جمعیت، نیاز به افزایش ظرفیت تولید کشور محسوس 
می شود که این اقدام خود باعث افزایش تقاضای انرژی و گاز طبیعی می شود.

3- تاثیر متغیر درآمد ملی بر تقاضای گاز طبیعی
افزایــش عوامل تولید یا به عبــارت بهتر، حرکت در جهت رشــد اقتصادی 
کشــورها هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا، اقتصاد را متاثر ساخته و به 
افزایش ظرفیت های تولیدی و مصرفی جوامع منجر می شود. افزایش ظرفیت 
اقتصادی کشــورها از طریــق ایجاد واحدهای تولیــدی و خدماتی، نیازهای 
جدیدی را برای انواع انرژی ها و در کنار آنها گاز طبیعی به وجود می آورد و از 
طرف دیگر با افزایش درآمد ســرانه و تاثیر در الگوی مصرف، مصرف خانوارها 
از انرژی افزایش می یابد و بدین لحاظ رشد اقتصادی ضرورتا به مصرف انرژی 

بیشتر می انجامد.]4[
ب( بررسی قدرت کشورهای عضو مجمع گاز

قــدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار گاز طبیعی اطالق می شــود. در 
واقع توانایی تاثیر بر بازار از طریق قدرت مانور بر روی قیمت گذاری و یا میزان 

استخراج جهت فشار بر بازار جهانی گاز است. 
در زمینه ی مقدار تولید، اعضــای مجمع با هماهنگی، میزان تولید را کنترل 
می کنند و در زمینه ی اثر بر قیمت به این صورت اســت که با کنترل میزان 

تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. 
هنیلــزا و پندیک3)1976( با هدف تعیین اســتراتژی قیمت و فروش نفت با 
رعایــت اصل همکاری و مذاکره در قالب تئوری بــازی تعاونی به این نتیجه 
رســیدند که اگر سهم فروش ثابت باشد، قیمت مانند حالت انحصاری است و 
اگر ســهم فروش با زمان تغییر کند قیمت از درجه و قدرت چانه زنی طرفین 

بازی تبعیت می کند.4
گریفن و تس5)1986(، بر اساس یک بازی تکرارشونده ی متناهی نشان دادند 
که با تشــکیل کارتــل نفتی و رعایت اصل همــکاری، منافع همه ی اعضا در 
مقایســه با وضعیتی که همکاری ندارند افزایش یافته، اما اعضا همواره دارای 
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این انگیزه هســتند که با فریب دیگران و افزایش تولید مازاد بر سهمیه بندی، 
منافع کوتاه مدت خود را افزایش دهند و آنچه مانع این اقدام می شود، ترس از 

رفتار تالفی جویانه ی سایر اعضا در قبال فریبکاری آنان است.
ج( بررســی میزان پایبندی کشــورهای عضو مجمع کشــورهای 

صادرکننده ی گاز به قوانین سازمان
آنچه کــه در نظام مدیریتی این مجمع حائزاهمیت فراوانی اســت، پایبندی 
کشــورهای عضو به قوانین سازمان، نظام ســهمیه بندی و عمل به آن است. 
برای بررسی میزان پایبندی به توافقات از قضیه ی دانیلسن6 استفاده می کنیم. 
دانلیلسن)1982( اولین بار، پدیده ی پایداری اوپک نفتی را بر اساس تمایز و 
تفاوت نوع و استراتژی های اعضای آن به دقت تبیین کرد. وی ادعا می کند که 
عضویت در اوپک نیازمند ســطحی از کنترل تولید نفت یا اصطالحا فداکاری 

تولیدی است که البته متضمن منافع جمعی بلندمدت است. 
در واقع دانیلســن بیان می کند اوپک ســازمان مدیریتــی و تنظیم کننده ی 
قیمــت در بازار نفت خام بین المللی بوده که ســطح قیمــت کارتلی را باالتر 
از ســطح رقابتی ایجاد کرده اســت. جهت حفظ این قیمت اعضای خصوصی 
کارتل می بایســت در سطحی کمتر از ظرفیت کامل تولیدی خود عمل کنند. 
کشورهای عضو مجمع گاز نیز بر حسب میزان ذخایر گازی، ظرفیت تولید گاز 

و میزان استخراج و درآمد سرانه تفاوت چشمگیری دارند.]5[

3- پیشینه ی تحقیق
مطالعات داخلی

نــوروزی و همکاران)1398( در مقاله ای با عنوان"بهینه ســازی صادرات گاز 
طبیعی ایران با ارائه ی یک چارچوب مفهومی برای ریسک غیر سیستماتیک 
بر اســاس تئوری نظریه ی نمونه کار" مفهوم ریســک غیرسیستماتیک را بر 
اساس شاخص خطر وابســتگی به گاز طبیعی و شاخص ریسک ژئوپلیتیکی 
بیــان می کنند. آنها با معرفی الگوی برنامه نویســی ریاضی غیرخطی پرتفوی 
بهینه ی صادرات بنزین ایران و پیشنهاد چهار سناریوی صادراتی، مرز کارآمد 
برای هر ســناریو به دســت آورده اند و ســرانجام، به این نتیجه رسیدند که 
هنگامی که ســبد صادرات گاز ســهم قابل توجهی از روش انتقال LNG را به 
خود اختصاص می دهد، می توان حداقل خطر را به دســت آورد. با مقایسه ی 
بازده مدل، نتیجه گرفته شــد که وقتی برنامه های صادراتی بیشــتر متعهد 
باشند، تغییرات در سطح ریسک در محدوده ی کمتری خواهد بود و صادرات 

گاز در سطح خطر مورد انتظار کاهش می یابد. ]2[
ورهرامی و حقیقــت)1397( در مقاله ای با عنوان "ارزیابی برگشــت پذیری 
تقاضای گاز طبیعی مایع در کشــورهای منتخب OECD" به بررسی تاثیرات 
محصول LNG در کشورهای عضو OECD می پردازد. این مطالعه از داده های 

فصلی سال 2011 تا 2015 برای کشــورهای منتخب )ژاپن، کره ی جنوبی، 
ایاالت متحده، انگلستان و اسپانیا( اســتفاده می کند. از روش پانل دینامیکی 
نیز برای تخمین مدل این تحقیق اســتفاده شــده است. بر اساس یافته های 
 LNG تحقیق، کشــش های بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثــر بر تقاضای
در کشــورهای منتخب محاسبه شده اســت. نتایج نشان می دهد که تقاضای 
LNG در کشــورهای واردکننده ی منتخب در کوتاه مدت و بلندمدت نســبتا 

برگشت پذیر است. ]4[
ورهرامی و تهرانی)1397( در مقاله ای با عنوان "تحلیلی بر صادرات گاز ایران 
به ترکیه" میزان و نحوه ی اثرگذاری عوامل موثر بر صادرات گاز ایران به کشور 
 ،)VAR( را بر اســاس الگــوی خودتوضیح برداری )ترکیه )از طریق خط لوله
توابــع واکنش آنــی و تجزیه ی واریانس طی ســال های 1393-1373 مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج به  دست آمده فرضیه ی اول تحقیق مبنی بر این که 
تاثیر افزایش قیمت گاز نســبت به کاهش قیمت آن بر صادرات گاز به ترکیه، 
بیشــتر است را تایید نمی کند و در فرضیه ی دوم تحقیق مبنی بر این که اثر 
تغییرات قیمت گاز بر صادرات آن به ترکیه نامتقارن می باشد، تایید می شود.

 مطالعات خارجی
دیریوز و اِبریل7)2020( در مقاله ای با عنوان "چشم انداز سازمان گاز طبیعی با 
توجه به خروج قطر از اوپک: برخی از بازتاب های مهم" به بررسی امکانات قطر 
برای ایجاد کارتل گاز پس از خروج از ســازمان کشورهای صادرکننده ی نفت 
)اوپک( پرداخته اند. در این مطالعه، نویســندگان ادامه ی همکاری بین قطر، 
روسیه و ایران را پیش بینی می کنند، اما قطر از همکاری نهادینه شده اجتناب 
خواهد کرد. همچنین بیــان می کنند که همکاری بین المللی و امنیت انرژی 
منطقــه ای می تواند در یک وضعیت بدون منافــع افزایش یابد. آنها همچنین 
توصیه می کنند که قطر باید مکانیزمی مانند کمیته های موقت و کنفرانس ها 

را برای تقویت گفتگو و همکاری بیشتر ایجاد کند. 
آزوبوئیک و همکاران8)2018( در مقاله ای با عنوان "شناســایی سیاست ها و 
 "SWOT مسائل حقوقی برای توســعه ی گاز شیل در الجزایر: تجزیه وتحلیل
نشــان دادند که با توجه به کاهش تولید گاز طبیعی، کاهش درآمد خارجی 
و تقاضــای محلــی و بین المللی برای گاز طبیعی، الجزایر در تالش اســت تا 
پتانسیل قابل توجهی از گاز شیل را توسعه دهد. در این مقاله با استفاده از یک 
روش تجزیه وتحلیل SWOT به شناسایی سیاست های کلیدی و حقوقی برای 
توســعه ی گاز شیل در الجزایر می پردازد. نویســندگان این مطالعه، پیشنهاد 
می کننــد که یک رژیــم حقوقی رقابتی و جذاب برای جلب ســرمایه گذاران 
داخلی و بین المللی، مقابله با تروریســم از طریق جمــع آوری اطالعات و به 
اشــتراک گذاری اطالعات، اجرای قانون با کشورهای همسایه و درگیر کردن 

جوامع محلی در بحث شکستگی هیدرولیک، ارائه شود. 
نوآوری مطالعه ی حاضر نسبت به مطالعات گفته شده از این منظر است که تا 
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به حال در هیچ مطالعه ای قدرت پایبندی کشورهای عضو مجمع گاز و قدرت 
بازاری آنها بررسی نشده است.

4- مروری بر متغییرهای مدل های مورد بررسی
در این مطالعه همان طور که گفته شد سه مرحله ی مدل سازی وجود دارد.

مرحلــه ی اول: معرفــی مدل تابع تقاضــای پنج عضو مجمع کشــورهای 
صادرکننــده ی گاز و متغیرهــای آن9  در این پژوهش ابتدا بــه برآورد تابع 
تقاضای 5 کشــور عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز می پردازیم. مدل 

مورد بررسی در برآورد تقاضای گاز طبیعی کشورهای عضو عبارت است از:
رابطه ی )1( : 

متغیرهای مورد بررسی تابع تقاضای گاز عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی 
 ،)PGAS( قیمت گاز طبیعی ،)DGAS( گاز عبارت است از: تقاضای گازطبیعی

.)P( جمعیت ،)GDP( تولید ناخالص داخلی
به علت آنکه در این پژوهش به دنبال به دست آوردن کشش هستیم، بنابراین 
متغیرهای معادله به صورت لگاریتمی بررســی می شــود. در ادامه روند این 

متغیرها در کشورهای مورد بررسی گفته می شود. ]6[
 PGAS قیمت گاز طبیعی

ایده ی بررسی و تجزیه وتحلیل ساختار مکانیسم های قیمت عمده فروشی گاز 
طبیعــی برای نخســتین بار در کنفرانس جهانی گاز در ســال 2009 مطرح 
شــد. کمیته ی تنظیم مقررات و اقتصاد، اســتراتژی جدیــدی را به منظور 
بررســی قیمت گذاری گاز و ارزیابی جامع شیوه ی ساختاربندی مکانیسم های 
قیمت گذاری تدوین کرد. قیمت گاز طبیعی مانند ســایر قیمت کاالها عمدتا 
توسط اصول عرضه وتقاضا هدایت می شود. اما ممکن است قیمت گاز طبیعی 
با قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی به ویژه در قاره ی اروپا ارتباط داشــته 

باشد. قیمت گاز طبیعی در ایاالت متحده از نظر تاریخی قیمت نفت را دنبال 
کرده بود، اما در سال های اخیر، آن را از نفت جدا کرده است. ]7[

 GDP تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ارزش پول تمامی کاال و خدمات گویند که در بازه ی 
زمانی مشــخصی در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود. این عدد شامل 
مصرف داخلی )توسط بخش خصوصی و دولتی(، سرمایه گذاری های دولتی و 

خالص صادرات )صادرات پس از کسر واردات( می شود.
همان طور که در شکل2 نشان داده می شود، تولید ناخالص داخلی روسیه در 
بازه ی زمانی 2008 تا 2018 بیشــتر از 4 کشور دیگر مورد بررسی است. در 
سال 2018، روسیه با 1/661 تریلیون دالر بیشترین و قطر با 115/27 میلیارد 
دالر کمتریــن میزان تولید ناخالص داخلی را بــه خود اختصاص می دهند و 
ایران، نیجریه و امارات به ترتیب با 412/336، 337/036، 315/475 میلیارد 

دالر، بعد از روسیه قرار دارند.
مرحله ی دوم: معرفی مدل قدرت کشورها به لحاظ تاثیر بر بازار گاز طبیعی 
و متغیرهای آن10 برای بررســی قدرت 5 کشــور عضو11 مجمع کشــورهای 
صادرکننــده ی گاز به لحــاظ تاثیر بر بازار گاز طبیعی از این مدل اســتفاده 

می شود:
رابطه ی )2( :                               

متغیرهای مورد بررسی در این معادله:
qit: میزان تولید کشور i ام از مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز، Pt: قیمت 

گاز جهانی، Qit: مجموع اســتخراج گاز 5 کشــور عضــو مجمع )ایران، قطر، 
روسیه، امارات، نیجریه( و α و β ضرایب متغیرها می باشد.)احمدیان، 1378 ( 
به علت آنکه ما در این پژوهش به دنبال به دســت آوردن کشــش هســتیم، 

بنابراین متغیرهای معادله به صورت لگاریتمی بررسی می شود.]8[
در ادامه روند این متغیرها در کشورهای مورد بررسی گفته می شود.

 1   قیمت جهانی گاز طبیعی )دالر آمریکا بر میلیون متریک بی.تی.یو(
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qit تولید گاز طبیعی 
در سال 2018، میزان جدیدی برای تولید جهانی گاز طبیعی با 3937 بیلیون 
مترمکعب حاصل شده است که نسبت به سال 2017 رشد 4درصدی را نشان 
می دهــد. این روند با افزایش تولید جهانی گاز طبیعی با نرخ رشــد ســاالنه 

ترکیبی 2/8درصد از سال 2009 مشاهده شده است. 
ایــن رشــد در ســال 2018 نمایانگر افــزودن 152 بیلیــون مترمکعب به 
تولید جهانی گاز طبیعی اســت. میزان تولید در اعضای مجمع کشــورهای 
صادرکننده ی گاز 2/7درصد افزایش یافته اســت. از 39/3 بیلیون مترمکعب 
اضافی تولید شــده در سال 2018، بیشترین ســهم را روسیه )2/9+درصد(، 
ایران )4/4+درصد( و قطر )1/6+درصد( داشــتند. بیشترین تولید گاز طبیعی 
در بین پنج کشــور مورد بررســی در این پژوهش در سال 2018، مربوط به 
روسیه با 690 بیلیون متر مکعب بوده و بعد از آن ایران، قطر، امارات و نیجریه 

به ترتیب با 248، 181،47، 44 بیلیون مترمکعب قرار دارند.]9[

در ادامه به بررســی میزان تولید کشــورهای عضو مجمع در ســال 2018 و 
چشــم انداز تولید گاز طبیعی کشــورهای عضو می پردازیم. همان طور که در 
شکل3 مشاهده می شود بیشتر کشــورهای GECF سطح ظرفیت تولید گاز 
خود را طی دوره ی پیش بینی، افزایش داده یا حفظ می کنند. روســیه، ایران، 
قطر و نیجریه بیشــترین سهم را در کل تولید گاز GECF خواهند داشت که 
حــدود 78درصد از ارزش افزایشــی GECF کل را بــرای دوره ی پیش بینی 
ارائــه می دهد. کل تولید گاز از ترکیب فعلی اعضای مجمع 47درصد افزایش 
می یابد که تا سال 2050 به حدود 2530 بیلیون مترمکعب می رسد.12 ]10[

مرحله ی سوم: معرفی مدل پایبندی به توافقات و متغیرهای آن13
جهت محاسبه ی پایبندی به توافقات در میان پنج کشور مورد برررسی عضو 
مجمع کشــورهای صادرکننده ی گاز، از قضیه ی دانیلسن14 استفاده می شود. 

این شاخص به صورت رابطه ی3 است:
رابطه ی )3(:                                                           

 2   تولید ناخالص داخلی پنج کشور مورد بررسی

GECF 3   چشم انداز تولید گاز کشورهای 
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 i ، Rمیزان اســتخراج گاز کشور i، qi میزان ذخایر گاز کشــور Ri :که در آن
مجموع ذخایر کل 5 کشور مورد نظر عضو مجمع،Q مجموع استخراج گاز کل 

5 کشور موردنظر عضو مجمع تعریف می شود. ]11[
مطابق شــکل4، ذخایر گاز جهان در ســال 2018 با افزایــش 0/7 تریلیون 
مترمکعب به 196/9 تریلیون مترمکعب رســیده اســت که بیشــتر به دلیل 
افزایش ذخایر آذربایجان )0/8 تریلیون مترمکعب( افزایش یافته است. روسیه 
)38/9 تریلیون مترمکعب(، ایــران )31/9 تریلیون مترمکعب( و قطر )24/7 
تریلیون مترمکعب( بوده است. نسبت جهانی R/q در حال حاضر نشان می دهد 
که ذخایر گاز در ســال 2018، 50/9 ســال از تولید فعلی بوده است که 2/4 
ســال کمتر از سال 2017 است. خاورمیانه )109/9 سال( و CIS )75/6 سال( 

مناطقی هستند که باالترین نسبت R/q  را دارند.15 ]12و13[

5- روش تحقیق
1-5- برآورد تابع تقاضای پنج عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز

در این پژوهش ابتدا به برآورد تابع تقاضای 5 کشــور عضو مجمع کشورهای 
صادرکننــده ی گاز از طریــق پنل می پردازیم. مدل مورد بررســی در برآورد 

تقاضای گاز طبیعی کشورهای عضو عبارت است از:
رابطه ی )4(: 

بررسی پایایی متغیرها 
برای جلوگیری از برازش یک رگرســیون کاذب، بیش از هر آزمون دیگری، از 
پایایی متغیرهــا اطمینان حاصل می کنیم. برای انجام این امر از آزمون لوین 
و لین اســتفاده می کنیم. نتایج این آزمون به شرح جدول1 است. چنانچه در 
جدول دیده می شــود، تمام متغیرها در سطح )I )0  پایا هستند و لذا استفاده 

از آنها به تخمین یک مدل کاذب منجر نمی شود.

آزمون هم جمعی پدرونی
در این مرحله از آزمون هم جمعی پدرونی استفاده شده که هم جمعی متغیرها 

در بلندمدت بررسی می شود. 
با توجه به نتایــج جدول 2 متغیرهای مدل با اســتفاده از آماره های مختلف 
معنی دار هســتند و فرضیه ی صفر مبنی بر عدم هم جمعی بین متغیرها رد و 

هم جمعی میان متغیرها در بلندمدت تایید می شود.

 4   نسبت ذخایر به استخراج )تریلیون مترمکعب(

   1    نتایج بررسی پایایی متغیرها برای 5 کشور/ منبع: یافته های تحقیق

LDemandLPriceLGDPLPopulationنام متغیر

)I)0(I)0(I)0(I)0وضعیت

3.84273 -5.40429 -5.24193 -3.38491 -آماره

Prob0.00040.00000.00000.0001
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آزمون F  لیمر
نتایــج مربوط به آزمون F لیمر در جدول3 آمده اســت. با توجه به نتایج به 
دســت آمده از این آزمون که در جدول3 مشاهده می شــود، prob کمتر از 

0/05 است پس فرض صفر رد شده و مدل موردنظر این تحقیق پنل است.

آزمون هاسمن
پس از اطمینان از اینکه مدل به کار گرفته شــده، پنل می باشد الزم است به 
کمک انجام آزمون هاسمن دریابیم که مدل از نوع الگو با اثرات ثابت است یا 

از نوع الگو با اثرات تصادفی. 
فرضیه ی صفر آزمون هاسمن، برقراری مدل اثرات تصادفي و فرضیه ی مقابل، 
برقراری مدل اثرات ثابت مي باشــد که با توجه به جــدول4 و prob باالتر از 
0.05 فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد نشده و مدل 

دارای اثرات تصادفی است.

تفسیر ضرایب 
نتایــج حاصل از بررســی مدل پنل برای تابع تقاضای 5 کشــور عضو مجمع 

کشورهای صادرکننده ی گاز در جدول5 نشان داده شده است.

 )GDP( بر اساس جدول5 مالحظه می شود که افزایش تولید ناخالص داخلی
تاثیر مستقیم و معناداری در میزان تقاضای گاز کشورها دارد. به عبارت دیگر، 
یــک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، 1.79درصد میزان تقاضای گاز 
را افزایــش می دهد. متغیر قیمت گاز )Lprice( تاثیــر عکس و معناداری بر 
تقاضای گاز کشــورها دارد، به طوری که در حالت کلی یک درصد افزایش در 

قیمت گاز، 0.67درصد تقاضای گاز را کاهش می دهد. 
بــه عبارتی دیگر، وقتی قیمت گاز افزایش پیــدا می کند، میزان تقاضای گاز 
کشــورها کاهش می یابد. متغیر جمعیــت )Lpopulation( نیز تاثیر عکس و 
معنادار بر تقاضای گاز دارد. در واقع یک درصد افزایش جمعیت در 5 کشــور 
مورد بررسی ما، 0.85درصد میزان تقاضای گاز کشورها را کاهش می دهد. از 
آنجایی که با گذشــت زمان، پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن افزایش راه های 
صرفه جویی در گاز در بین کشــورها انجام شــده اســت و همچنین به علت 
استفاده از انرژی های جایگزین، افزایش جمعیت با تقاضا رابطه ی عکس پیدا 

می کند.
در ادامــه تقاضای گاز هر کدام از کشــورهای مدنظر را با اســتفاده از روش 
ARDL به منظور بررســی وضعیت تک تک کشــورها به صورت جداگانه در 

بازه ی زمانی 2008 تا 2018 مورد بررسی قرار داده ایم که نتایج حاصل از آن 
در جدول6 بیان شده است.16

در کشور روسیه،3.7درصد تقاضای گاز به ازای یک درصد افزایش در جمعیت 
روسیه افزایش می یابد. در واقع متغیرهای جمعیت و قیمت، تاثیر مستقیم و 

معنادار و متغیر تولید ناخالص داخلی تاثیر عکس بر تقاضای گاز دارند. 
در واقع یک درصــد افزایش در قیمت،0.23 درصد تقاضــای گاز را افزایش 
می دهد زیرا ســاختار کشور به گونه ای است که صنایع آنها بیشتر گازی است 
در نتیجه قیمت با تقاضای گاز رابطه ی مســتقیم پیدا کرده اســت، همانند 
ســاختار کشــور ایران که یک درصد افزایش در قیمــت گاز، تقاضای گاز را 

0.14درصد افزایش می دهد. 
در واقع متغیر قیمت تاثیر مستقیم و معناداری بر تقاضای گاز ایران دارد.

   5    نتایج مربوط به برآورد مدل/ منبع: یافته های تحقیق

Probt-s tatis ticS td.ErrorCoefficientمتغیر

0.00008.6229890.2081821.795153LGDP

0.0001-4.1073630.208953-0.858245Lpopulation

0.0479-2.0274400.331261-0.671611Lprice

R2 = 0.636214

   2    نتایــج آزمون هم جمعی پدرونی/ منبع: یافته های تحقیق

ProbS tatis ticآماره آزمون

0.0000-6.749002Panel ADF-S tatis tic

   3    آزمــون F لیمر/ منبع: یافته های تحقیق

Probd.f.S tatis ticEffects Tes t

0.0000)4.47(140.512734Cross-Section F

0.00004140.896487Cross-Section Chi-square

   4    آزمون هاســمن / منبع: یافته های تحقیق

Correlated Random Effect - Hausman Tes t
Equation : Untitled 

Tes t Cross-Section Random effect

Prob Chi-sq. d.f. Chi-sq. S tatis ticTes t Summary

0.780731.084873Cross-Section Random
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   6    نتایج مربوط به برآورد مدل 5 کشور با استفاده از رویکرد ARDL / منبع: یافته های تحقیق

Probt-s tatis ticS td.ErrorCoefficientکشورمتغیر

0.0276-5.8925030.013238-0.078004LGDP
روسیه

R2= 0.9991
0.002619.511320.0122650.239298Lprice

0.006012.900900.2873603.707202Lpopulation

0.01874.6591990.2304161.073555LGDP
قطر

R2 = 0.9990
0.0112-5.6046930.102784-0.576074Lprice

0.53770.6937960.5896780.409116Lpopulation

0.3213-1.1309140.090623-0.102486LGDP
ایران

R2 = 0.9965
0.05852.6241500.0563550.147884Lprice

0.46110.8145161.5461151.259335Lpopulation

0.0289-3.9542490.731966-2.894378LGDP
نیجریه

R2 = 0.9894
0.01954.5815440.2726001.248928Lprice

0.07462.687174532.78451431.685Lpopulation

0.08162.3145990.1188200.275021LGDPامارات
R2 = 0.9861 0.0110-4.4796710.033421-0.149715Lprice

0.69440.4224140.1786150.075450Lpopulation

در کشور قطر افزایش تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم و معناداری در میزان 
تقاضــای گاز قطر دارد به طوری که یک درصد افزایش در تولید ناخالص آن 

1.07درصد میزان تقاضای گاز را افزایش می دهد. 
همچنیــن متغیر قیمت تاثیر عکس و معنــاداری در میزان تقاضای گاز قطر 
دارد. در واقــع یک درصد افزایش در قیمــت گاز، 0.57درصد تقاضای آن را 

کم می کند. 
در کشــور نیجریه تولید ناخالص داخلی تاثیــر عکس و معناداری بر تقاضای 
گاز دارد. به طوری که یــک درصد افزایش در تولید ناخالص آن 2.89درصد 
تقاضــای گاز آن را کاهش می دهد. بدین معنا که بــا افزایش تولید ناخالص 
داخلی این کشــور تا حدودی به سمت استفاده از وســایل انرژی اندوز رفته 
است. همچنین متغیر قیمت تاثیر مستقیم و معناداری بر تقاضای گاز آن دارد 
به طوری کــه 1.24درصد تقاضای گاز به ازای یک درصد افزایش در قیمت، 
افزایش می یابد که با توجه به بیشــتر بودن صنایع گازی کشور نیجریه، این 

رابطه ی مثبت تا حدی تایید می شود.
در کشــور امارات افزایش یک درصد قیمــت گاز، تقاضای گاز را 0.14درصد 
کاهــش می دهد. در واقع متغیر قیمت تاثیر عکس و معناداری بر تقاضای گاز 

امارات دارد. 
با توجه به نتایج به دســت آمده فرضیه ی اول تحقیق ما که میزان اثرگذاری 
قیمت گاز بر مقدار تقاضای گاز را در کشور ایران بیشتر از سایر کشورها بیان 

کرده بود، رد می شود.

2-5- برآورد قدرت کشورها به لحاظ تاثیر بر بازار گاز طبیعی
برای بررسی قدرت 5 کشــور عضو17 مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز به 

لحاظ تاثیر بر بازار گاز طبیعی از این مدل استفاده می شود:
رابطه ی )5(:                              

متغیرهای مورد بررسی در این معادله:
qit: میــزان تولید کشــور i ام از مجمع کشــورهای صادرکننده ی گاز، 
Pt: قیمت گاز جهانی، Qit: مجموع اســتخراج گاز 5 کشور عضو مجمع 
)ایران، قطر، روســیه، امارات، نیجریه( و α و β ضرایب متغیرها می باشد. 
به علت آنکه ما در این پژوهش به دنبال به دســت آوردن کشش هستیم، 
بنابراین متغیرهای معادله به صورت لگاریتمی بررســی می شود. در ادامه 

روند این متغیرها در کشورهای مورد بررسی مطرح می شود.
بررسی پایایی متغیرها

آزمون های مختلفی برای بررســی پایایی یا ناپایی متغیرهای سری زمانی 
 Dickey-Fuller وجــود دارد که در مطالعه ی حاضر با اســتفاده از روش
پایایی متغیرها مورد بررســی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون پایایی 

به شرح جدول7 است:

   7    نتایج بررسی پایایی متغیرها برای 5 کشور/ منبع: یافته های تحقیق

PQروسیه Qنیجریه Qامارات Qقطر Qایران Qنام متغیر

)I)1(I)0(I)1(I)0(I)1(I)1(I)1وضعیت
Prob0.00020.00000.00990.04900.00050.02470.0068
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آزمون هم جمعی
در این مرحله برای بررسی هم جمعی متغیرها در بلندمدت از آزمون یوهانسون 

استفاده می کنیم که نتایج این آزمون به تفکیک هر کشور بررسی می شود.
1- آزمون هم جمعی ایران 

با توجه به نتایج به دســت آمده حاصل از آزمون هم جمعی، در کشــور ایران 
حداکثر دو بردار هم جمعی بین سه متغیر مورد بررسی وجود دارد. 

2- آزمون هم جمعی قطر 
نتیجه ی به دســت آمده حاصل از آزمون هم جمعی نشــان می دهد که بین 

متغیرهای کشور قطر بیش از دو بردار هم جمعی داریم.

3- آزمون هم جمعی امارات 
با توجه به نتیجه ی به دست آمده حاصل از آزمون هم جمعی در کشور امارات 

حداکثر دو بردار هم جمعی بین متعیرها وجود دارد.

4- آزمون هم جمعی نیجریه
نتیجه ی آزمون یوهانســون کشور نیجریه نشان می دهد که  حداکثر دو بردار 

هم جمعی بین متغیرهای آن وجود دارد.

5- آزمون هم جمعی روسیه 
در کشور روسیه با توجه به نتیجه ی به دست آمده از آزمون، حداکثر دو بردار 

هم جمعی بین متغیرهای آن وجود دارد.

آزمون خودهمبستگی
بــرای اجتناب از چنین خطایی با اســتفاده از آزمون بروش ـ گادفری با فرض 
صفر عدم وجود خودهمبستگی، به بررسی این مسئله می پردازیم. همان طور 
که از نتایج جدول13 مشاهده می شود باقی مانده ی رگرسیون با باقی مانده ی 
رگرســیون دوره ی قبل در هر 5 کشور مورد بررسی با هم رابطه ی معناداری 
ندارد، در واقع خودهمبســتگی وجود ندارد. نتایــج حاصل از این آزمون در 

جدول13 قرار دارد.

   13    آزمون بروش-گادفری برای 5 کشور/ منبع: یافته های تحقیق

روسیهنیجریهاماراتقطرایرانکشور

Prob.F0.22620.62750.29050.33440.7034

   8    آزمون یوهانســون کشور ایران / منبع: یافته های تحقیق

Unres tricted Cointegration Rnak Tes t (Trace)

Prob.**
0.05

Critical 
value

Trace S tatis ticEigenvalue
Hypothesized
No. of CE(S)

0.000024.2759657.867560.981029None*

0.000812.3209022.184140.864376At mos t 1*

0.04794.1299064.2033110.373142At mos t 2*

   9    آزمون یوهانســون کشور قطر / منبع: یافته های تحقیق

Unres tricted Cointegration Rnak Tes t (Trace)

Prob.**
0.05

Critical 
value

Trace S tatis ticEigenvalue
Hypothesized
No. of CE(S)

0.000024.2759693.917410.998651None*

0.000012.3209034.445050.956728At mos t 1*

0.01534.1299066.1828700.496910At mos t 2*

   10    آزمون یوهانســون کشور امارات / منبع: یافته های تحقیق

Unres tricted Cointegration Rnak Tes t (Trace)

Prob.**
0.05

Critical 
value

Trace S tatis ticEigenvalue
Hypothesized
No. of CE(S)

0.000024.2759647.328090.952062None*

0.002212.3209019.987530.887249At mos t 1*

0.62004.1299060.3443800.037542At mos t 2*

   11    آزمون یوهانســون کشور نیجریه / منبع: یافته های تحقیق

Unres tricted Cointegration Rnak Tes t (Trace)

Prob.**
0.05

Critical value
Trace S tatis ticEigenvalue

Hypothesized
No. of CE(S)

0.000024.27596105.47720.999885None*

0.000412.3209023.840120.904178At mos t 1*

0.11624.1299062.7327070.261869At mos t 2*

   12    آزمون یوهانســون کشور روسیه / منبع: یافته های تحقیق

Unres tricted Cointegration Rnak Tes t (Trace)

Prob.**
0.05

Critical value
Trace S tatis ticEigenvalue

Hypothesized
No. of CE(S)

0.000024.2759680.406120.999350None*

0.022512.3209014.358140.718287At mos t 1*

0.10124.1299062.9563530.279985At mos t 2*
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آزمون ناهمسانی واریانس
جهت بررسی واریانس ناهمســانی آزمون وایت مورد استفاده قرار گرفته که 
نتایج آن در جدول14 نشــان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل شده، 

کشورها دارای واریانس همسانی هستند.

نتایج برآورد مدل
از آنجا که برای بررسی قدرت 5 کشور مورد بررسی عضو مجمع به لحاظ تاثیر 
بر قیمت گذاری در بــازار گاز طبیعی، ضرایب متغیرهای قیمت)α( و مجموع 
استخراج گاز )β(را مورد توجه قرار می دهیم، بر اساس نتایج جدول همان طور 

که مالحظه می شــود در ایران ضرایب در سال های مورد بررسی بی معنا بوده 
اســت که نشــان از عدم حساســیت تولید ایران به قیمت جهانی و مجموع 

استخراج گاز چهار کشور دیگر است. 
اما با توجه به ضرایب بقیه ی کشــورها، کشــور قطر بیشترین قدرت به لحاظ 
اثرگذاری بر روی قیمت از بین 4 کشور دیگر در بلندمدت را دارد و بعد از آن 

به ترتیب روسیه، امارات و نیجریه قرار دارند.
)ECM( الگوی تصحیح خطا

وجود هم جمعی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده 
از الگوهــای تصحیح خطا را فراهم می کنــد. این الگوها در کارهای تجربی از 
شهرت فزاینده ای برخوردار شده اند. عمده ترین دلیل شهرت الگوهای تصحیح 
خطا )ECM( آن است که نوســانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی 

بلندمدت آنها ارتباط می دهند.

   14    آزمون وایت / منبع: یافته های تحقیق

روسیهنیجریهاماراتقطرایرانکشور

Prob0.21340.18240.20430.78560.3254

   15    نتایج ضرایب بلندمدت مدل برای 5 کشور با استفاده از روش ARDL / منبع: یافته های تحقیق

Probt-s tatis ticS td.ErrorCoefficientکشورمتغیر

0.7965-0.2695540.068028- 0.018337LPایران
R2= 0.976769 0.6850-0.4260130.714984-0.304593LQ

0.11941.8767410.0269750.050626LPقطر
R2 = 0.990670 0.01433.6826850.1976320.727815LQ

0.0024-5.6703780.019029-0.107901LPامارات
R2 = 0.990164 0.00116.7739870.1084470.734620LQ

0.0678-2.3229430.135694-0.315195LPنیجریه
R2 = 0.930487 0.00305.3786200.5586463.004742LQ

0.05262.4092870.0252640.060868LPروسیه
R2 = 0.874160 0.00086.2526870.0912170.570351LQ

   16    نتایج ضرایب کوتاه مدت مدل برای 5 کشور با استفاده از روش تصحیح خطا )ECM( / منبع: یافته های تحقیق

Probt-s tatis ticS td.ErrorCoefficientکشورمتغیر
0.81760.2409590.0455760.010982DLP

ایران
R2= 0.395650 0.2439-1.2919240.313911-0.405549DLQ

0.10691.8949750.0288280.054628E

0.74600.3392410.0970670.032929DLP
قطر

R2 = 0.704220 0.06202.2887670.6654901.523152DLQ

0.0143-3.4126510.061468-0.209769E

0.0330-2.7576700.036326-0.100174DLP
امارات

R2 = 0.677686 0.01503.3722420.2435640.821356DLQ

0.8090-0.2526560.025463-0.006433E

0.3815-0.9442190.183014-0.172805DLP
نیجریه

R2 = 0.703611
0.01553.3433691.1746453.927273DLQ

0.2108-1.4007690.102375-0.143406E

0.70140.4023110.0327880.013191DLP
روسیه

R2 = 0.926920 0.00195.2821880.2160881.141415DLQ

0.56890.6024490.0275300.016586E
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مباحث ویژه

با توجــه به مقدار ضرایب برآورد شــده، در ایران ضرایــب بی معنا بوده، در 
واقع نشــان دهنده ی عدم حساســیت کشــور ایران در کوتاه مدت در بازه ی 
مورد بررســی به متغیرهای مورد اشاره است. باقی کشورها بر اساس ضرایب 
برآورد شده به ترتیب کشورهای روسیه، قطر، امارات و نیجریه در کوتاه مدت 
بیشــترین قدرت به لحاظ اثرگذاری بر روی قیمت گاز را دارند که با توجه به 
نتیجه ی بررسی، فرضیه ی دوم تحقیق مبنی بر اینکه کشور روسیه بیشترین 

تاثیر را بر بازار جهانی گاز می گذارد، پذیرفته می شود.

 3-5- برآورد مدل پایبندی به توافقات مجمع 
جهت محاســبه ی پایبندی به توافقات در میان پنج کشور مورد بررسی عضو 
مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز از قضیه ی دانیلِسن استفاده می شود. این 

شاخص به صورت رابطه ی6 است.
رابطه ی )6(:                                                          

 که:
Ri: میزان ذخایر گاز کشــورi، qi: میزان اســتخراج گاز کشورi ، R: مجموع 

ذخایر کل 5 کشــور موردنظر عضو مجمع وQ : مجموع اســتخراج گاز کل 5 
کشور موردنظر عضو مجمع تعریف می شود.

برای مشــخص شــدن میزان پایبندی به توافقات، شــاخص مدنظر برای هر 
کشــور به صورت جداگانه اندازه گیری شــده است که نتایج آن در جدول17 

بیان شده است.
با توجه به اطالعات جدول17 در بین 5 کشور مورد بررسی، در سال 2008، 
روسیه کمترین و قطر بیشترین میزان پایبندی به تعهدات را داشته اند، اما به 
مرور از میزان پایبندی کشــور قطر کاسته شده به طوری که میزان پایبندی 
آن از 2/5901 در ســال 2008 به 1/2933 در ســال 2015 رسیده است و 
از ســال 2016 تا 2018 اندکی افزایش پیدا کرده است، در حالی که میزان 
پایبندی روسیه طی سال های مورد بررسی اندکی افزایش پیدا کرده است. در 
این بین میزان پایبندی ایران از سال 2008 تا 2018 کاهش پیدا کرد اگرچه 
در ســال های 2012 و 2013 میزان پایبندی آن نسبت به سال اول افزایش 
یافت. تغییر زیادی در میزان پایبندی امارات در سال های مورد بررسی جز در 

سال های 2010، 2011 و 2014 ایجاد نشده است. 
به طور کلی در ســال 2008)ســال تشکیل مجمع( روســیه کمترین میزان 
پایبندی را داشــته و بعد از آن امارات، نیجریه، ایران و قطر قرار گرفته اند. در 
ســال 2018 ایران بیشــترین میزان پایبندی را داشته و بعد از آن به ترتیب 
کشورهای قطر، نیجریه، امارات و روسیه قرار گرفته اند که در نهایت فرضیه ی 

سوم تحقیق رد می شود.

   17    نتایج بررسی میزان پایبندی به توافقات/ منبع: یافته های تحقیق

   ایران DWقطر DW  امارات DW  نیجریه DW روسیه DWسال

20080.62641.49050.99772.59011.7493

20090.66031.94780.94932.03451.5401

20100.66011.63141.00821.71771.7085

20110.67851.55981.11331.48391.7253

20120.68431.34480.99651.34271.8250

20130.67741.60210.99681.30501.8587

20140.70601.32931.00511.29071.6809

20150.72941.13150.92521.25751.6531

20160.73761.19870.91841.28331.5520

20170.73181.23220.95591.37141.4803

20180.75131.15390.94171.35931.4159
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نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
در این مقاله تالش کردیم که سه موضوع، برآورد تقاضای گاز و میزان قدرت 
بــه لحاظ تاثیر بر بازار گاز و میــزان پایبندی به توافقات را در بین پنج عضو 
مجمع کشــورهای صادرکننده ی گاز بررســی کنیم. نتایج حاصل از برآورد 
تقاضای گاز کشــورها، تاثیر عکس و معنــادار متغیر قیمت گاز و جمعیت بر 

تقاضای گاز را بیان می کند. 
همچنین تاثیر مســتقیم و معنادار متغیر تولیــد ناخالص داخلی بر تقاضای 
کشورها را نشــان می دهد. در بخش دوم که به بررسی قدرت تاثیرگذاری بر 
قیمت گاز به روش ARDL پرداخته شــد، قطر بیشترین تاثیر را در بلندمدت 

در بین دیگر کشورهای مورد بررسی داشت. 
همچنین در بررسی کوتاه مدت با روش ECM ، کشور روسیه بیشترین تاثیر را 
در کوتاه مدت در بین پنج کشور مورد بررسی داشت. در بخش آخر به بررسی 
میزان پایبندی به توافقات مجمع پرداخته شــد که معلوم شد ایران در سال 

2018 بیشترین و روسیه کمترین میزان پایبندی را داشته اند.
در نهایت می توان گفت که کشــورهای مورد بررســی عضو مجمع می بایست 
به دنبال یافتن راهکارهای همکاری باشــند. در صورتی که کشــورهای عضو 
مجمــع بتوانند راه هایی برای همکاری با یکدیگر طراحی کنند که به توافقات 
مجمع پایبندتر باشــند با تعامالت بلندمدت می تواند عاملی انگیزشــی برای 

عضویت باشد. 

یکی از مانع های اساسی مجمع برای کنترل نسبی تجارت گاز با هدف رسیدن 
به قیمت های باالتر، تولید بی رویه ی برخی از کشــورهای عضو مجمع به ویژه 
روسیه و قطر اســت. این کشورها به منظور افزایش و یا حفظ قدرت در بازار 

گاز هدف تولید حداکثری را در این بازار دنبال می کنند. 
در صورتــی که اعضا منافع فردی خود را دنبــال کنند، عضویت در این نهاد 
پایدار نخواهد بود و منافع بیشــتری برای عضوهای بزرگ که امکان تحمیل 

اهداف و سیاست های خود را داشته اند، فراهم خواهد بود. 
از این رو، الگویی جهت تعیین ســهمیه ی تولید برای کشورهای عضو مجمع 
بــه منظور کنترل حجم تولید، کاهش رقابت میان کشــورهای عضو، افزایش 
پایبندی به تعهدات مجمع و افزایش قیمت گاز در بلندمدت باید تدوین شود. 
به طوری که در بین کشــورهای مورد بررسی در این پژوهش روسیه و ایران 

باید میزان پایبندی خود را افزایش دهند. 
از آنجا که ایران دومین کشــور دارنده ی ذخایر گاز و ســومین تولیدکننده ی 
گاز طبیعی در جهان است ولی به دلیل حجم باالی مصرف گاز سهم ایران از 
تجارت ناچیز است. بنابراین پیشنهاد می شود که جهت افزایش جایگاه ایران 
در بــازار گاز، ظرفیت تولید و صــادرات گاز افزایش یابد. همچنین تولید گاز 
ایران نســبت به قیمت جهانی و مجموع اســتخراج گاز دیگر کشورهای عضو 
مجمع باید حســاس تر باشد تا میزان قدرت تاثیرگذاری بر افزایش قیمت گاز 

بیشتر شود.
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