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 چکیده 
های نفتی در مقام اجرای قانون هدوفندساااازی ی اخیر، اصاااالی قیفت وردوردههادر ساااا 

های واقعی، در دساتور کار قرار گروته است  نناخت روتار ها و حرکت به سافت قیفتیارانه
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 مقدمه -1

جانب عرضه و چه و روتار بازیگران اصلی در این بازارها چه در گاز و نفت جهانی بازارهای

الفللی نفتی، در معرض تغییرات های ملی و بینها و نرکتدر جانب تقاضا و نقش دولت

ینه های بهتواند در تدوین سیاستص یح روند این تغییرات قطعاً می اساسی است  درك

نااورای جهانی (  0930، 0برداری از ذخایر نفت و گاز کشااور مرثر بانااد )درخشااانبهره

بینی پیش 5020انداز انرژی جهان را برای اوق خود چش  5009در گزارش سا   5انرژی

های جهانی انرژی اهداف ه ساایاسااتبینی بر این ورض اسااتوار اساات کنفود  این پیش

عدالت انرژی، سااازگاری زیساات م یطی انرژی و امنیت انرژی را در این دوره  گانهسااه

 5020های نورای جهانی انرژی از دورنفای انرژی در اوق بینیدنبا  خواهند کرد  پیش

فوه گباری ننام 2و سااففونی 9بر اسااس دو ساناریو صاورت گروته، که دن را ساناریو جاز

اسات  سناریو جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی دسان و ارزان هفگانی به انرژی از 

با  زیستکید دارد و سناریو سففونی بر سازگاری انرژی و م یططریق رناد اقتصاادی تا

الفللی اساتوار اسات  از سوی دیگر سناریو ها و اقدامات هفاهنگ بینم وریت سایاسات

نورای جهانی ) و ساناریو ساففونی مبتنی بر خردجفعی است کننده م ور جاز مصارف

بینی انجام نااده توسااط نااورای جهانی انرژی، اوزایش ( بر اساااس پیش5009، 2انرژی

های مصاارف انرژی در سااناریو جاز بیش از سااناریو سااففونی خواهد بود و رنااد انرژی

اساات، اما دن ه  تجدیدپبیر در سااناریو سااففونی حدود دوبرابر سااناریو جاز بردورد نااده

های توانند نقش مهفی در ایجاد چارچویها میدر این دنیای پی یده، دولتمسال  است 

این دو سااناریو ایفا نفایند به طوری که کارکرد بر اساااس  مناسااب برای کارکرد بازارها

ای های منطقههای بهینه بیانجامد  باید در نظر دانت که اولویتحلبازارهای انرژی به راه

توان نساااخه واحدی برای هفه مناطق گانه انرژی متفاوت بوده و نفیرای اهداف ساااهب

های تامین انرژی خود را با توجه به امکانات بایسات سیاستتجویز کرد  لبا هرمنطقه می

                                                 
1 Derakhshan (2012) 
2 World Energy Council (WEC) 

9 Jazzنوازی های موسیقی است که از مشخصات دن ساختار پرنواخت قدرتفند اما منعطف با بداهه: یکی از گونه

 های عفومی است بتنی بر الگوهای تار و دهنگم

2 Symphonyنود  ای از موسیقی است که با ساختاری ثابت توسط یک گروه ارکستر نواخته می: قطعه پی یده

 کنند عضو دارد که هر یک نقش خاصی را ایفا می 00یک رهبر و حدود 
5 World Energy Council 
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گانه انرژی یعنی امنیت ای تنظی  کند که اهداف ساااههاای خود باه گونهو م ادودیات

، 0ن ادهوشا م یط زیساات ت قق یابد )منظور و کهنانرژی، عدالت انرژی و سااازگاری ب

0939 ) 

خام در منطقه بوده و از نااارایط در این میاان، ایران یکی از تولیادکننادگان عفده نفت

ا ههای نفتی در داخل کشور و اختصاص یارانه به این وردوردهگباری وردوردهخاص قیفت

های نساابی منطقی و حبف های اخیر حرکت به ساافت قیفتکند  در سااا تبعیت می

و  های نفتیطوریکه اصالی قیفت وردوردهها در دستور کار خود قرار گروته است، بهیارانه

چگونگی دن، بیش از گبناته مورد توجه بوده و مطالعات بساایاری نیز در خصوص ن وه 

های نفتی و میزان اثرگباری دن بر مصرف داخلی یا تورم، انتغا ، اصاالی قیفت وردورده

میدهد که های تولید و    صااورت پبیروته اساات  بررساای مطالعات گبنااته نشااانهزینه

خام در بازارهای جهانی به وی ه در منطقه های نفتی به قیفت نفتواکنش قیفت وردورده

های نفتی به قیفت واارس یاا باه عبارت دیگر اطالز از ن وه واکنش قیفت وردوردهخلی 

خل نبوده است  مدت تاکنون مورد توجه پ وهشاگران در دامدت و بلندخام در کوتاهنفت

خام از چند منظر حائز های نفتی با قیفت نفتمیاان قیفت وردورده کاه رابطاهدر حاالی

های نفتی )بنزین، نفت اهفیت است  او  از منظر انتخای معیار کف قیفتی برای وردورده

ی نفتی( مطابق دن ه که در ماده هاگاز، نفت کوره، نفت سااافید، گازمایع ودیگر وردورده

(، دوم، از 0903ها )مصوی مجلس نورای اسالمی دذرماه یک قانون هدوفندساازی یارانه

 -عنوان قیفت مرجعبه -های نفتی وویواکنش قیفات وردورده منظر ل ااث کردن ن وه

ها، سااوم به ل اث بردورد گباریدهی به ساایاسااتخام در منطقه در جهتبه قیفت نفت

ریزی دقیقترتری در خصااوص میزان تولید و اختصاااص زان دردمد صااادراتی و برنامهمی

سااه  مناسااب به صااادرات  به عنوان م ا  با انااراف بر این موضااوز که با کاهش قیفت 

توانند ها مییابند، پاالیشااگاههای نفتی به کندی کاهش مینفت، قیفت برخی از وردورده

وص دن م صو  اورایش داده و به تبع دن حانیه ساه  تولید و صاادرات خود را در خص

 سود خود را نیز اوزایش دهند  

ها در منطقه، به ل اث تسااویه حسااای بین از سااوی دیگر نااناخت روتار قیفتی وردورده

های های نفتی ایران، چه بر اسااااس قیفتدولات و نااارکات پااالیش و پخش وردورده

                                                 
1 Manzour & Kohanhoushnejhad (2014) 
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دورده  0932تا  0930های سا  0بندیودجهخام، برابر دن ه در بصاادراتی و وارداتی نفت

ناده اسات و چه بر اسااس مصوبه یا پیشنهاد کارگروه، حائز اهفیت خواهد بود  چرا که 

بازگشاات دردمد حاصاال از صااادرات م صااوالت پتروناایفی در گرو روتار قیفتی این 

و  یشالفلل بوده و تسویه حسای دولت و نرکت پاالها در منطقه و بازارهای بینوردورده

های نفتی نیز منوط به بازگشات این دردمدها اسات  به طوریکه در صااورت پخش وردوده

های نفتی به این اوزایش، دردمد اوزایش قیفت نفت و عدم واکنش سااریع قیفت وردورده

ها متناسب با قیفت نفت خام خریداری نده اوزایش نخواهد یاوت و به تبع دن پاالیشگاه

 نیز دچار مشکل خواهند گردید  در تسویه حسای با دولت

های نفتی با هدف قطع ارتباط گباری وردوردههف نین در صورت دخالت دولت در قیفت

خام، و با ل اث تفاوت در های بازارجهانی نفتها با قیفتنهائی وردوردهکنندگانمصااارف

ه )اعفا  روتار دولتهای صاادرکننده )از منظر پرداخت یارانه در داخل کشاور( و واردکنند

ریزی های نفتی در برنامهواکنش قیفت وردورده لیات در داخل کشاااور(، مسااااله ن وهما

ها گباری وردوردهها در قیفتکه دخالت دولتها قابل تامل بوده و حتی در صااورتیدولت

نیز به طور کلی حبف گردد باز ه  مسااائلی مانند نوسااانات نرز ارز، نرز تورم و سااایر 

ناااوند، قیفت این های قیفتی در اقتصااااد میقیفت که منجر به ت ریف عوامل موثر بر

 تاثیر قرار خواهد داد ها را نیز به طور غیرمستقی  ت توردورده

لابا باا توجاه باه دن اه گفته ناااد، این مطالعه درصااادد اسااات با اساااتفاده از مد  

 ردورده  وپن وارسهای توزیعی، واکنش قیفت ووی خلی خودرگرسیونی با وقفهغیرخطی

 نفاید  بررسیمدت و بلندمدت خام را در کوتاهوارس نفتخلی اصلی به قیفت ووی

مقاله حاضار مشتفل بر پن  بخش بوده که پس از بیان مقدماتی در بخش او  در بخش 

ها پرداخته خواهد نااد و بخش سااوم به نظری و پیشااینه پ وهشدوم، به تشااریح مبانی

های های چهارم و پنج ، یاوتهوت  در نهایت در بخشمعروی ماد  اختصااااص خواهد یا

 ها ارائه خواهد ند گیری از دنتجربی پ وهش و ب ث و نتیجه

 ادبیات موضوع  -2

تنها نقش انکارناپبیر نفت در تفدن امروز جهان سابب نده است تا تغییرات قیفت دن نه

                                                 
در قالب جدو  در بخش  0932تا  0930های دولت و وزارت نفت در قوانین بودجه سنواتی سا  رابطه مالی 1

 باند ها قابل مشاهده میپیوست
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ز جفله تولید ناخال  های اقتصااادی اهای نفتی، بلکه بر اک ر ناااخ بر قیفت وردورده

داخلی کشاورها، اناتغا ، تورم، مصارف، نرز ارز و     و نیز قیفت کاالهای جانشین این 

، 0گیری دانته باند )جیهای کاالهای مکفل دن اثر چش کاال نظیر گاز طبیعی و قیفت

5000 ) 

ر چیز ه تبع دن بررسی دثار قیفتی این تقاضا، قبل ازخام و بهدر بررسای تقاضا برای نفت

خام به طور خال  قابل اسااتفاده نبوده و با تبدیل باید به این نکته توجه داناات که نفت

بنابراین هر عاملی که بر روی  گردد های نفتی اسااات که قابل اساااتفاده میباه وردورده

خام نیز گبارد به طور غیرمساتقی  بر روی تقاضای نفتهای نفتی تأثیر وردورده تقاضاای

 ( 0930و هفکاران،  5واهد بود )امامیاثرگبار خ

نفت )مانند ایران( از روند باالی قیفت نفت خام، با توجه به  کشاااورهاای صاااادرکنناده

پبیرند  اوزایش قیفت نفت سبب ت ریک هر تأثیرات مختلفی می، ساختار اقتصادی خود

های ت نود، اما به دلیل سیسدو طرف عرضاه و تقاضاا در اقتصادهای وابسته به نفت می

ه هایی کدر وعالیت حفایتی و پرداخت یارانه توسط دولت در بخش انرژی، اوزایش هزینه

هد نااود، دیده نخواتولید بکار گروته می های نفتی( به عنوان نهادهدوردهانرژی )نفت و ور

د کننده تقاضااا خواهد بونااد  در نتیجه من نی عرضااه کالن انتقا  نیاوته و تنها ت ریک

تنها قیفت هاای دولات ناهدر سااانااریوی کینزی، کااهش یااراناه ( 0930، 9ی)ابراهیف

 هایی که با ایندهاد، بلکه قیفت کاالهای تولیدی بخشهاای نفتی را اوزایش میوردورده

هایی بخش نتیجه تولید و تقاضا برای ستادهدهد  در اند را نیز اوزایش میبخش درارتباط

های مختلف یابد  کاهش تولید، دردمد گروهمیاناد، کاهش کاه اوزایش قیفات داناااتاه

کند  در سناریو غیرکینزی، کاهش یارانه و کسری می خانوارها و درنتیجه مصرف را متاثر

گباری بخش خصاوصی را به هفراه دارد  در نتیجه ستاده واقعی بودجه، اوزایش سارمایه

 ( 5001و هفکاران،  2ماند )کلفنتزبدون تغییر باقی می

که پیش از این در ب ث اهفیت و ضارورت موضوز اناره ند، ایران به دو دلیل  هفانطور

های وردورده دلیل وابسااتگی بخشی از عرضه  بهپبیرد، اوهای متالط  تأثیر میاز قیفت

وارس برای درصد ووی خلی  30نفتی در کشاور به واردات و دوم تعیین قیفت کف برابر 

                                                 
1 Ji  
2 Emami (2011) 
3 Ebrahimi (2011) 
4 Clements  
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های هر دو باه معناای تأثیرپبیری از تالط  قیفت هاای نفتی  این دو مسااائلاهوردورده

 باند  الفللی میبین

ها، الفللی م ساااوی ناااده و وعالیت دولتانرژی یک کاالی راهبردی در ساااطوی بین

ها و تولیدکنندگان در حد وسیعی وابسته به این م صوالت و بازارهای مربوط به ساازمان

الفللی در های بینها و سازمانساط دولترو، اتخاذ هر نوز سایاساتی تودن اسات  از این

زمینه انرژی و بازارهای مالی، اثرات مسااتقی  و غیرمسااتقیفی بر قیفت این م صااوالت 

دهند که هرگونه تغییر در قیفت انرژی، بر روی قیفت سایر گبارد  ناواهد نشاان میمی

 ( 0902، 0رسکاالها و نیز بر سبد مصروی خانوارها و رواه جامعه تأثیرگبار است )اند

های صااادرکننده یا های نفتی، روتار دولتگباری وردوردهبا ل اث دخالت دولت در قیفت

 بندی کرد:تواند به نری ذیل تقسی واردکننده را می

 های نفتیهای سااانگین بر وردوردههای مالیاتی و وضاااع مالیاتاساااتفاده از مکانیزم -0

و قطع ارتباط  OECDعضاااو  عفده نفت کنندهتوساااط کشاااورهای صااانعتی مصااارف

 ( 0901، 5تاشخام )حسنهای بازار جهانی نفتها با قیفتنهائی وردوردهکنندگانمصرف

های ها کفتر از قیفتهای نفتی و پایین نگه داناااتن قیفتپرداخت یارانه به وردورده -5

خام و در حا  توسااعه جهت الفللی در داخل، توسااط کشااورهای صااادرکننده نفتبین

 ش ریسک تالط  قیفتی و ایجاد ثبات اقتصادی پون

های نفتی مورد را در قیفت وردورده 2بار وجود اثر مونک و پَر( برای اولین0330) 9بیکن

های نفتی با اوزایش قیفت نفت هفانند مطالعه قرار داد  بر اساااس این اثر قیفت وردورده

دهند، اما در ان میگیرند و واکنش نادید و ساریعی از خود نشایک موناک ناتای می

شاااان خواهند مقابل کاهش قیفت نفت، واکنش کند و مالیفی هفانند یک پر، از خود ن

خود در خصاااوص تعدیل قیفت گازوئیل انگلیس نسااابت به تغییر  داد  بیکن در مطالعه

ها )قیفت نفت خام( کند که زمانی که هزینهگونه مطری میها این موضاااوز را اینهزینه

ها وجود دارد در بد یک تاخیر اولیه به هفراه تعدیل سریع در قیفت وردوردهیااوزایش می

های نفتی ها ) قیفت نفت خام(، کاهش در قیفت وردوردهحاالیکه در زمان کاهش هزینه

های دهسته نود اما مراحل کاهش و تعدیل با  قدمساریع و بدون تاخیر اولیه ناروز می

                                                 
1 Endres   
2 Hasantash  
3 Bacon 
4 Rocket-Feather Effects 
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 ( 0330کند )بیکن، گباری میرا اثر مونک و پَر نامهفراه است  او این الگوی نامتقارن 

های نفتی را براساس نوز رابطه بین قیفت نفت و وردورده( 5002) 0چاتوپادهیای و میترا

 کنند:های نفتی را به سه قس  ذیل تقسی  میکنتر  قیفتی وردورده

ا حدودی نااوند، تهایی که مسااتقیفا به وساایله دولت کنتر  میهای وردوردهقیفت -

ای مانند باناااند  م ال زمانی که به وردوردهخام مبرا میزیاادی از نوساااانات قیفت نفت

نود، قیفت دن حتی در صورت تغییر قیفت نفت بنزین توساط دولت یارانه پرداخت می

ماند و تغییری در قیفت داخلی دن مشااااهده خاام ثاابت و برابر قیفت اعالمی دولت می

این نوسانات قیفتی توسط دولت به نکل یارانه پونش داده نده  لهنود چراکه واصنفی

 است 

د و نونها یارانه پرداخت نشده و توسط دولت کنتر  نفیهایی که به دنقیفت وردورده -

که ت ت عنوان تغییر در ناارایط بازار -های بازاریابی نفتی هف نین مسااتقل از ناارکت

در این حالت تغییر قیفت نفت اثر نامتقارنی باناااند  می -کنندهایی را مطالبه میهزینه

ها قابل مشااااهده اسااات  چنین ها دارد و اثر پر و موناااک در دنهای دنبر روی قیفت

 بانند، مستقیفا از تغییراتهای بازاریابی نفتی نفیهایی چون در ان صاار نرکتوردورده

داده  از خود نشااان قیفت نفت اثر پبیروته و با اوزایش قیفت نفت، سااریعا اوزایش قیفت

باند و این دقیقا هفان ها بسیار ک  میو در صورت کاهش قیفت نفت سرعت کاهش دن

 باند  اثر مونک و پَر می

های نفتی کنتر  گباری وردوردهها بر قیفتهف نین واضح است که در زمانی که دولت 

د  در شتری ببرنبی ههای نفتی از نرایط ان صاری خود بهرکفتری داناته بانند، نرکت

تقارن زیادی وجود خواهد های نفتی و قیفت نفت عدماین حاالات میاان قیفت وردورده

طوریکه با تغییر در قیفت نفت، این تنها قیت نفت نخواهد بود که بر قیفت دانااات  باه

های وجود ان صاااار نیز بر دن ت فیل خواهد ها اثر خواهد گبانااات بلکه هزینهوردورده

  ( 5002، های و میتراچاتوپاد)گردید 

های نفتی، هف نین نظریات موجود گباری وردوردهدولت در قیفت حاا  با ل اث دخالت

های نفتی در منطقه دارای اهفیت غیرقابل الابکر، بررسااای واکنش قیفات وردوردهوو 

 انکاری خواهد بود 

 مطالعات تجربی داخلی -2-1

                                                 
1 Chattopadhyay & Mitra 
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های نفتی در وردوردهواکنش قیفتدهد که در خصوص بررسی مطالعات داخلی نشان می

منطقه مطالعات چندانی صورت نپبیروته است و صروا یک مطالعه به بررسی رابطه علیت 

های نفتی در بازارهای دمریکا و اروپا پرداخته اساات  خام و قیفت وردوردهبین قیفت نفت

بین  علیت ابطهاموتو ردر این مطالعه با استفاده از الگوی تص یح خطای برداری و تودایام

توساااط  5000تا  0301های بنزین و گازوئیل در دوره خام و قیفت وردوردهقیفات نفت

وجود رابطه علیت  ( بررسای نده است  نتای  حاکی از0900و هفکاران ) 0جاللی نائینی

بانااد  هف نین این مطالعه بلندمدت از سااوی قیفت نفت به قیفت بنزین و گازوئیل می

دهد به طوری که جهت علیت بلندمدت ری در بازار را نیز نشااان میوجود تغییر ساااختا

خام برنت در باازار اروپا برعکس ناااده و از طرف قیفت گازوئیل به سااافت قیفت نفت

 د بانمی

های نفتی در داخل کشااور به طور عفده به سااایر مطالعات در خصااوص قیفت وردورده

زینه ها بر هر تغییر و اصالی قیفت دنو یا بررسای دثا هاوردوردهبینی قیفت مسائله پیش

ها های مختلف اقتصااادی بوده اساات  در این راسااتا به چند مورد از دنیا مصاارف بخش

 نود:اناره می

های نفتی بر (، به بررسی اثر اصالی قیفت وردورده0903) 5و حساینی بشاردبادیمهرابی 

اند  پرداخته 5001تا  0305مدیریت تقاضاا در کشاورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 

های نفتی و ها ساالنه ساالنه قیفت نفت اوپک و مصرف وردوردهدر این مطالعه که از داده

 دهد که تغییراتهای تلفیقی نامتوازن اسااتفاده نااده اساات، نتای  نشااان میالگوی داده

د مها ندارد  در حالی که تغییرات دردقیفتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این وردورده

های نفتی در این کشااورها دانته تواند اثر معناداری بر میزان مصارف وردوردهسارانه می

 باند 

ها، دزادسااازی قیفت (، با اسااتفاده از رهیاوت دزمون کرانه0930) 9حیدری و سااعیدپور

اند نتای  به دست بررساای نفوده 0902تا  0920های نفتی در ایران را طی دوره وردورده

ها و نیز تأثیر های نفتی با مصااارف دنوجود رابطه معکوس قیفت وردوردهدمده حاکی از 

 باند های نفتی بر رند اقتصادی میم بت قیفت وردورده

                                                 
1 Jalali (2009) 
2 Mehrrabi )2010( 
3 Heidari  & Saeedpour (2011) 
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(، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتفاعی عرضه م ور، به 0939و هفکاران ) 0وریدزاد

اند که پرداخته های نفتیت لیل سایاساتی دثار و تبعات قیفتی م دودیت عرضه وردورده

دهد اوزایش قیفت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشاااترین تأثیر را بر ها نشاااان مییااوته

 های خدمات، صنعت و کشاورزی دارد ناخ  قیفت تولیدکننده به ترتیب در بخش

(، تأثیر اصااالی یارانه بر مصاارف حامل انرژی در ایران را 0932و هفکاران ) 5عاملیجبل

با اسااتفاده از الگوی خودرگرساایون برداری و علیت گرنجر در  0930تا  0920 ورهطی د

اند، نتای  به دساات دمده از توابع خصااوص مصاارف بنزین، نفت و گازوئیل بررساای نفوده

دهد که مصاارف نفت بنزین و گازوئیل بر اثر تغییر قیفت این کنش و واکنش نشااان می

ت زمان کوتاهی اوزایش خواهد یاوت  وردورده ابتدا به صاورت کاهشی بوده است و در مد

سویه هف نین نتای  حاصال از علیت گرنجری بیانگر این موضوز بوده که یک علیت یک

 ها وجود دارد های انرژی به سفت قیفت دناز سفت مصرف حامل

 مطالعات تجربی خارجی -2-2

 رایصاا یح خطا ب(، به منظور بررساای قیفت بنزین دمریکا از الگوی ت5005)9جانسااون

 نتای  نشااان ،دمریکا اسااتفاده نفوده اسااتهای هفتگی بازار و داده 0330تا  0332 دوره

العفل نامتقارنی وجود دارد  وی وجود این عدم های بنزین عکسدر قیفات دهاد کاهمی

است به طوری که با اوزایش قیفت بنزین تقارن را توساط تئوری جساتجو تفسایر نفوده

کنند وی برای جستجوی قیفت در سایر ورونندگان را پیدا میکا انگیزه کنندگانمصارف

وروناااان کنندگان از قیفت ساااایر خردهیابد مصااارفولی زماانی که قیفت کاهش می

العفال به کاهش قیفت نفت با تاخیر و به خبرناد لابا کااهش قیفات بنزین در عکسبی

 نود کندی انجام می

و  سفیدبررسی قیفت گازوئیل، نفتا، نفت(، در مطالعه خود به 5009و هفکاران ) 4انا ه

زمانی  در بازه 2الگوی تص یح خطای برداریاروپا با استفاده از  بازارنفت کوره سنگین در 

خام و اناد که بین قیفت نفتاناد و باه این نتیجاه رسااایادهپرداختاه 5000تاا  0335

 .داردهای مورد بررسی بجز سوخت کوره سنگین، رابطه بلندمدت وجود وردورده

                                                 
1 Faridzad (2014) 
2 Jabalameli (2015) 
3 Johnson 
4 Asche 
5 VECM 
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(، در بررساای خود در خصااوص واکنش قیفت بنزین در 5002) و السااکووسااکی 0کاوفن

اند در این بررسی که طی دوره نفوده اساتفادهدمریکا از الگوی تصا یح خطای نامتقارن 

 های ماهانه اسااتفاده نااده که نتای  دن نشااانصااورت گروته و از داده 5005تا  0302

تقارن بین قیفت هاا عامل ایجاد عدمساااازیذخیره برداری و ساااطحدهاد، نرز بهرهمی

خام و قیفت نفت حرارتی خانگی نیز خام و بنزین است و عدم تقارن بین قیفت نفتنفت

 د بانکنندگان میها و مصرفوروشبین خرده احتفاال به دلیل ساختار بازار و نوز رابطه
اند و بر این بررسههق بو  رسههق ارار باب (، نیز بازار فرانسههر را مورب بر2102و همکارن ) 2الموت

های و باب  2100تا  0991بور   برایها آزمون کرانهر ازبیزل و بنزین را بها اسهههه هاب   فرآورب 

م ایمت خابهد کر بهد از تغییر بر ایمت ن ته هگق مطهاعههر کربند کر نهایم مطاعهر ننهههان مق
ایش یر نسهههبت بر زمانق کر ایمت ن ت افزیابد و این تغیبنرین بر یه  اف  بنند مدت تغییر مق

 یابد بر زمان کاهش ایمت کمهر است.مق

نفتی را در بازار هند با اسااتفاده از  وردورده 3، روتار قیفتی (5002) میتراچاتوپادهیای و 

ا رند ده بو نبکه عصبی خودسازمان های توزیعیالگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه

که دهد زمانیده اسااات که نتای  این مطالعه نشاااان میبررساای کر 9ساالساااله مراتبی

گیرد روتار نامتقارن قوی بین میبازار صاااورت  طری های نفتی از گاباری وردوردقیفات

های نفتی توسط که قیفت وردوردهوردورده وجود دارد و زمانی 3قیفت نفت و قیفت این 

 ندارد نود چنین روتار نامتقارنی وجود دولت کنتر  و نظارت می

با عنایت به مراتب وو ، مطالعه حاضار از چند منظر نسابت به مطالعات گبنته متفاوت 

 است:

وارس در خلی  یفتی پن  وردورده اصااالی در منطقاهتقاارن روتاارقبررسااای عادم -الف

 ،مدتبلندمدت و کوتاه

 تقارن را به نکلی ساده، که امکان بررسی تقارن و عدمNARDLاساتفاده از تکنیک  -ی

 ،دوردو با خطای کفتر وراه  می

 .اهتقارن قیفت وردوردهبه منظور بررسی عدم به کارگیری رهیاوت اثر پر و مونک -ج

                                                 
1 Kaufmann & Laskowski 
2 Lamotte. 
3 GHSOM 
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 روش پژوهش -3
های نفتی مد  ذیل تعریف نااده به منظور بررساای اثر پر و مونااک در قیفت وردورده

 است 

(0) 𝑃𝑃 = 𝑓(𝑂. 𝑃𝑃𝐼. 𝐸)  

وارس که ناااامل های نفتی بر اسااااس ووی خلی ردهوردو قیفت ماهانه PPدر این مد 

 و( FOمازوت ) ،(LPG)، گاز مایع (JET)، نفت سااافید (GO)(، گازوئیل MOGبنزین )
O وارس،خام در ووی خلی قیفت نفت PPI  ناخ  قیفت عفده ورونی وE  برابر با نرز

  0استارز رسفی 

خام بر هنوان ای بر ایمت ن تهزینرصهههورت همد  از تغییرات های ن هق، برهای فرآورب ایمهت
 .کار و ..های اسهههادام نیرویهای حمل و نقل و هزینرارز، بر کنار ماعیات، هزینرمواب اوعیر و نرخ

اند دو عامل مه  ( ارائه کرده5002)و هفکاران  2بر اسااااس دن ه برومنتپبیرند  تاثیر مق

خام و نرز ارز معروی خلی، قیفت نفتهای نفتی در بازار داتااثیرگابار بر قیفات وردورده

بایساات به نرز بازار ها به دالر پرداخت نااده و در میبانااد  چرا که واردات وردوردهمی

  (.0339، 2داخلی تبدیل گردند و به وروش برسند )باالبانوف

 الفللی نفت و قیفترابطه بین قیفت بین ( یکی از پیشاااگاامان در مطالعه0330بیکن )

های نامتقارن قیفت های بیکن درخصاااوص واکنشساااوخات بود  یاوتهورونااای خرده

ها به نوساانات قیفت نفتی در انگلستان منجر به گسترش مطالعات مورد بررسی وردورده

(  مطالعات زیادی وجود دارد که اثرات م بت نرز 5000، 2در این زمینه گردید )کلردیس

(، 5005) 2توان به چواز جفله دن می .دهندهای نفتی گزارش میارز را بر قیفت وردورده

 0(، دسااپلوند و هفکاران0330) 1(، ریلی و ویت0330) 2(، بالک و هفکاران0330بیکن )

                                                 
، ce Pri Productمخفف PPحروف به کاربرده نده برای متغییرها بر اساس اختصار از نام کامل متغیرهاست   0

MOG  مخففMotor Gasoline ، GO مخففGasOline ،JET  مخففJetFuel  ،سوخت جتLPG 

 Oilمخفف  Fuel oil ،Oمخفف  Liquified Petroleum Gas ،FOمخفف 
2 Berument. 
3 Balabanoff 
4 Clerides 
5 Chou 
6 Balke et al. 
7 Reilly & Witt 
8 Asplund et al. 
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های ( که در مطالعات خود نقش نرز ارز و قیفت5009) 0( و گالئوتی و هفکاران5000)

و  اندکرده های کشورهای غیردمریکایی بررسیای از قیفت وردوردهنفتی را برای مجفوعه

ها وردورده ها به طور متفاوت بر روی قیفتاند که انواز ناااوكباه این نتیجاه رسااایده

 گبارد  تاثیرات متفاوتی می

های نفتی ( قیفت نفت خام را در تغییرات قیفت وردورده5001و هفکاران ) 5گوداهه-د 

ز ارز و قیفت دیگر مانند نر دانناد، اما چندین عامل عفدهباه خصاااوص بنزین موثر می

ها وارد ناااوند، در تغییر قیفت عفاده ورونااای وردورده را در صاااورتی که این وردورده

 کنند  ها موثر معروی میوردورده

در  2انباناته که توسط پسرانه  9های توزیعیلگوی خودرگرسایونی با وقفهابا بکاربردن 

قالب مد  تص یح  توان مد  باال را به صورت زیر، دراست میمعروی ناده  5000ساا  

 نونت: 2خطای غیرمقید
 

(5) 
∆(𝑃𝑃)𝑡 = 𝛽1𝑃𝑃𝑡−1 + 𝛽2𝑂𝑡−1 + 𝛽3𝑃𝑃𝐼𝑡−1 + ∑ 𝜌1,𝑖

𝑙1

𝑖=1
∆(𝑃𝑃)𝑡−𝑖 + 

∑ ρ2,i
l2
i=0 ∆(O)t−i + ∑ ρ3,i

l3
i=0 ∆(PPI)t−i + ∑ γ1,i

l4
i=0 ∆(E)t−i + εt  

ها که توساااط تغیرهای مد  باال با اسااتفاده از روش دزمون کرانهمدت میان مبلندرابطه 

نود  این روش برای تعیین ارائه گردیده، معین می 5000پساران و هفکارانش در ساا  

( و یوهانسن 0301) 2های دیگری مانند  انگل و گرنجرانبانتگی نسبت به روشرابطه ه 

های ال، الگوی خودرگرسیونی با وقفهاو باند هایی می( دارای مزیت0330) 7و جوسلیوس

ار نفونه کوچک است به ک هایی که اندازهانبانتگی در مد توزیعی برای تعیین رابطه ه 

ها نسبتا بزرگ باید بانند  که برای در روش یوهانسن اندازه نفونهناود در حالیبرده می

اساااتفاده در مد   نااود متغیرهای موردثانیاً، زمانیکه از روش یوهانساان اسااتفاده می

های انبانااته از یک رتبه بانااند در حالیکه در الگوی خودرگرساایونی با وقفهبایساات می

توان ترکیبی از متغیرهای با رتبه یک و دو را استفاده کرد  با هفه این اوصاف توزیعی می

                                                 
1 Galeotti et al. 
2 Al-Gudhea et al. 
3 ARDL  
4 Pesaran 
5 UECM  
6 Engle and Granger.  
7 Johansen and Juselius. 
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برای  0متغیر وابساااته مد  باید انباناااته از رتبه یک باناااد و زمانی که مرتبه نامانایی

های توزیعی مناسب خواهد بود  تغیرها نا مشاخ  باناد، الگوی خودرگرسیونی با وقفهم

که تعداد زیادی از ثاال اا، انتخاای متغیرهاا در وردیند یوهانسااان م دود بوده، در حالی

های توزیعی مورد استفاده قرار تواند در الگوی خودرگرسیونی با وقفهمتغیرهای برونزا می

 ( 5002میترا، گیرد )چاتوپادهیای و 

برای تشاخی  بهتر پارامترهای ارائه ناده در مد ، الزم است برای رسیدن به یک مد  

اقتصااد سانجی مناساب ساختار تاخیر بهینه متغیرها نناسایی نود  هنگامی که تاخیر 

بهینه متغیرها تعیین گردید، وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از دزمون 

برای رساایدن به  Fتوان مورد بررساای قرار گیرد  دزمون ( می5000ران )های پسااکرانه

نااود که در دن ورضاایه صاافرکه برابر با عدم وجود انبانااتگی به کار برده میوجود ه 

:H0انبااناااتگی بین متغیرهاای ماد  بوده ه  β1 = β2 = ⋯ = βk =  در مقاابل 0

H1: β1 ≠ β2 ≠ ⋯ ≠ βk ≠ بزرگتر از مقدار کران  Fقدار دماره نود  اگر مدزمون می 0

  بانندانبانااته میباال باناد در این صاورت ورضایه صافر رد ناده یعنی متغیرهای ه 

ن نود و ایکفتر از مقدار کران پایین باند ورضیه صفر رد نفی Fدرصورتیکه مقدار دماره 

ن مقادیر کران مابی Fباناند  و در صورتیکه مقدار دماره انباناته نفییعنی متغیرهای ه 

 (5002، 2توان گروت  )میترا و پا ای نفیباال و پایین قرار گیرد نتیجه

های توزیعی را با مد  غیرخطی خود بازگشتی با وقفه 5002ناین و هفکاران در ساا  

تجزیاه کردن مجفوز جزئی تغییرات م بات و منفی متغییر توضااای ی ارائاه نفوند  در 

 با تجزیه کردن دن به دوقسفت (O) خامیرات قیفت نفتمطالعه حاضار اثر نامتقارن تغی

O+  وO− نود  لبا خواهی  دانت :بررسی می 
(2) 𝑂𝑡 = 𝑂𝑡

+ + 𝑂𝑡
− + 𝑂0  

𝑂+ و𝑂−  گیردخام را به نکل زیر دربرمیاثر کاهش و اوزایش قیفت نفت: 

(4) 
𝑂𝑡

+ =  ∑ ∆𝑂𝑖
+

𝑡

𝑖=1
= ∑ 𝑚𝑎𝑥(∆𝑂𝑖, 0)      

𝑡

𝑖=1
 

(5) 
𝑂𝑡

− =  ∑ ∆𝑂𝑖
−

𝑡

𝑖=1
= ∑ 𝑚𝑖𝑛(∆𝑂𝑖, 0) 

𝑡

𝑖=1
 

𝑂𝑡∆و در دن = 𝑂𝑡 − 𝑂𝑡−1  تواند در قالب مد  خام میتجزیه تغییر قیفت نفت .باندمی

                                                 
1 Nonstationarity level 
2 Mitra and Pal  
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 به نکل زیر ارائه گردد: های توزیعیالگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه
(2) ∆(𝑃𝑃)𝑡 = 𝛽1𝑃𝑃𝑡−1 + 𝛽2𝑂+

𝑡−1 + 𝛽3𝑂−
𝑡−1 + 𝛽4𝑃𝑃𝐼𝑡−1 +

∑ 𝜌1,𝑖
𝑙1
𝑖=1 ∆(𝑃𝑃)𝑡−𝑖 + ∑ 𝜌2,𝑖

𝑙2
𝑖=0 ∆𝑂+

𝑡−𝑖 + ∑ 𝜌3,𝑖
𝑙3
𝑖=0 ∆𝑂−

𝑡−𝑖 +

∑ 𝜌4,𝑖
𝑙4
𝑖=1 ∆(𝑃𝑃𝐼)𝑡−𝑖 + ∑ 𝜌5,𝑖

𝑙5
𝑖=1 ∆(𝐸)𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج -4

 ها و آزمون ماناییداده -4-1

، (GO)(، گازوئیل MOGاصلی بنزین ) وارس پن  وردودهقیفت ووی خلی  در این مطالعه

به عنوان متغیر وابسااته در نظر گروته  (FO)، مازوت (LPG)، گازمایع (JET)ساافید نفت

نیز به عنوان متغیر توضی ی ل اث نده  (OIL)خام وارس نفتوی خلی اند  قیفت ونده

های نفتی، قیفت ماهانه هر خام و وردوردههای استفاده نده برای قیفت نفتاسات  داده

اینترانت اوپک اخب  باناااند که ازمی 5002تا  5002های بشاااکاه باه دالر طی ساااا 

 0930 ( به قیفت سا  پایهPPIی )اند  در این مطالعه نااخ  قیفت عفده ورونگردیده

به متغیرهای توضااای ی در بازه مبکور از بانک مرکزی اخب و در  (E)و نرز ارز رسااافی 

بایساات مرتبه مانایی اند  قبل از تخفین مد  میتخفین مد  مورد اسااتفاده قرار گروته

ی گمتغیرهای استفاده نده در مد  معین گردد تا اطفینان حاصل نود که مرتبه انبانت

 -دیکی( نتاای  دزمون ریشاااه واحد 0در جادو  ) بااناااد هاا بیشاااتر از یاک نفیدن

خاام، قیفات بنزین، قیفت گازوئیل، قیفات نفات پرون برایویلیپسو  یااوتاهوولرتعفی 

قیفت نفت ساافید، قیفت گاز مایع و قیفت مازوت ارائه نااده اساات  بر اساااس دزمون 

نااود که تفامی متغیرهای سااطح، مشاااهده میپرون در یاوته و ویلیپسوولر تعفی دیکی

 تفامینود  به عبارت دیگر مانا می %0گیری در سطح مورد دزمون بعد از یک بار تفاضال

انبانه از مرتبه  %2کننده که در سطح جز ناخ  قیفت تولیده)به %0متغیرها در سطح 

 انند بباند( انبانته از مرتبه یک مییک می
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پرونیافته و فیلیپسفولر تعمیم-ه واحد دیکی(: آزمون ریش1جدول)  

ناخ  

قیفت 

عفده 

 ورونی

قیفت  نرز ارز

نفت 

 سفید

قیفت 

 گازوئیل

قیفت 

 مازوت

قیفت 

 بنزین

قیفت 

 گاز مایع

قیفت 

 خامنفت

 دماره/ متغیر

91/0 29/0 99/5- 25/5- 51/5- 12/5- 00/5- 22/5- 𝜏𝜇(𝐴𝐷𝐹) 

00/0 22/0- 35/0- 32/0- 51/0- 21/0- 10/0- 15/0- 𝜏𝜇(𝑃𝑃) 

ده 
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*22/9 - **0/00- **21/1- **25/1- **02/2- **22/1- **53/0- **32/2- 𝜏𝜇(𝐴𝐷𝐹) 
**09/3- **9/00- **25/1- **90/1- **01/2- **02/1- **02/1- **30/2- 𝜏𝜇(𝑃𝑃) 

 منبع: م اسبات ت قیق

𝜏𝜇  تفاضاال مرتبه او  اساات   ∆از مبدأ و بدون روند، دماره دزمون ریشااه واحد برای مد  با عرض𝐴𝐷𝐹 دزمون ،

باند  ** و * به مفهوم رد ورضیه پرون می-دزمون ریشه واحد ویلیپس 𝑃𝑃وولر تعفی  یاوته و -ریشاه واحد دیکی

 باند  می %00و  %2صفر به ترتیب در سطح 

سااری زمانی اقتصاااد  انایی که در اغلب متغیرهایموجود ریشااه واحد و نانظر به اینکه 

رساد، مفکن اسات به دلیل عدم توجه به ناکست عفده ساختاری در کالن به تایید می

روناد این متغیرهاا بوده باناااد، لبا به منظور جلوگیری از بروز چنین مشاااکلی، وجود 

های مختلف نکست ناکست ساختاری مورد دزمون قرار گروته که براساس نتای  دزمون

لبا برای  0نود های مورد بررسی رد نفییک ناکسات در دادهسااختاری، وجود حداقل 

بررساای مانایی متغیرها از دزمون ریشااه واحد با در نظرگیری دو نااکساات ساااختاری 

حداک ر تعداد  Kنااود  در این جدو ، ( اسااتفاده می5009) 5اسااترازیکی  -درونزای لی

دیر م اسااباتی از ای اساات که در الگو ل اث نااده اساات  اگر قدرمطلق مقاوقفه بهینه

بزرگتر باند، ورضیه صفر مبنی بر وجود ریشه  %2در ساطح  LSقدرمطلق مقدار ب رانی 

و برای  -025/9برابر با  A، برای مد  %2در سااطح  LSنااود  مقدار ب رانی واحد رد می

اسااترازیکی  برای  -بانااد  نتای  دزمون ریشااه واحد لیمی -502/2نیز برابر با  Cمد  

                                                 
 گردد نتای  دزمون نکست ساختاری در صورت درخواست خواننده ارائه می 0

2 Lee and Strazicich 
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خام، گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت ساافید و وارس نفتفت ووی خلی متغیرهای قی

اند و نتای  حاکی از قبو  ورضاایه صاافر و نامانا بودن ( گزارش نااده5بنزین در جدو  )

بانااد  لبا این متغیرها مانا از می %2)به جز متغیر نرز ارز رساافی( در سااطح  متغیرها

گردد رد می Cارز رسفی نیز ورضیه صفر در مد  بانند  برای متغییر نرز مرتبه یک می

 باند میمانا  %2و در سطح 

استرازیکیچ-(: نتایج آزمون ریشه واحد لی2جدول )  

 منبع: م اسبات ت قیق

انبانتگی بایسات ه برابر دن ه قبال توضایح داده ناد می NARDLقبل از انجام دزمون 

های پسران استفاده دزمون قرار گیرد که بدین منظور از دزمون کرانهبین متغیرهای مورد 

معنی  %00و  %2 ،%0در سطح  tو دماره  Fدماره نود مشاهده می 9دن ه از جدو  ناده 

بانااند، بنابراین رابطه ه  انبانااتگی میان متغیرهای مد  در هر دو سااناریو به دار می

 صورت قوی وجود دارد  

 انباشتگیها جهت بررسی روابط همانه(: آزمون کر3جدول )

I(0) I(1) 
 tدماره 

I(0) I(1) 
 %00مقادیر ب رانی سطح %00مقادیر ب رانی سطح F K=3دماره 

 قیفت گاز مایع 95/22 00/9 00/5 -22/09 -00/9 -25/0

 قیفت بنزین 51/50 %2مقادیر ب رانی سطح -00/3 %2مقادیر ب رانی سطح 

 قیفت نفت سفید 32/22 29/9 22/5 -22/05 -99/9 -32/0

 قیفت مازوت 22/53 %0مقادیر ب رانی سطح -20/1 %0مقادیر ب رانی سطح 

 قیفت گازوئیل 03/02 02/2 02/2 -90/0 -31/9 -20/5
 منبع: م اسبات ت قیق

 متغیرها مقدار م اسبه نده مد  K %2نتیجه در سطح 

I(1) 0 C 12/2- قیفت بنزین 

I(1) 2 C 12/2- قیفت نفت سفید 

I(1) 5 C 02/2- قیفت گازوئیل 

I(1) 1 C 09/2- قیفت مازوت 

I(1) 0 A 50/9- قیفت گاز مایع 

I(1) 5 C 19/2- قیفت نفت خام 

I(0) 8 C 25/05- نرز ارز 

I(1) 2 C 20/2- ناخ  قیفت عفده ورونی 
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وارس هاای مربوطه برای بررسااای اثر قیفت ووی خلی و دزمون NARDLنتاای  الگوی 

وارس پن  وردورده اصااالی با وجود متغیرهای توضااای ی لی خام بر قیفت ووی خنفات

 ارائه نده است  2ورونی و نرز ارز رسفی در جدو  ناخ  قیفت عفده

 اصلی های مروبطه برای پنج فرآوردهونو آزم NARDL(: نتایج الگوی 4جدول )
 یتوضی  متغییر قیفت گاز مایع قیفت مازوت قیفت نفت سفید قیفت گازوئیل قیفت بنزین

 هادزمون ضریب احتفا  ضریب احتفا  ضریب احتفا  ضریب احتفا  ضریب احتفا 

000/0 00/0- 000/0 29/0- 000/0 9/0- 000/0 92/0- 000/0 20/0- PP(-1) 

000/0 10/0 000/0 25/0 000/0 2/0 000/0 90/0 000/0 20/0 O+ (-1) 

000/0 22/0 000/0 21/0 000/0 90/0 000/0 51/0 000/0 92/0 𝑂− (-1) 

001/0 00/0 000/0 50/0 09/0 05/0- 000/0 51/0 00/0 02/0 PP (-1)  ∆ 

000/0 02/0 000/0 00/0 000/0 02/0 000/0 10/0 002/0 92/0 O+    ∆ 

00/0 52/0- 05/5- 50/0- 000/0 52/0 000/0 20/0- 00000 29/0- O+ (-1)  ∆ 

000/0 03/0 000/0 33/0 000/0 01/0 000/0 09/0 000/0 09/0 O−   ∆ 

93/0 03/0 000/0 92/0- 002/0 00/0 12/0 09/0- 00/0 55/0 O− (-1)  ∆ 

000/0 01/0 000/0 019/0 000/0 90/0 000/0 352/0 000/0 00/0 LO+ 

000/0 00/0- 000/0 02/0- 000/0 1- 000/0 00/0- 000/0 20/0- LO− 

 هادزمون دماره احتفا  دماره احتفا  دماره احتفا  رهدما احتفا  دماره احتفا 

00/0 59/1 00/0 22/2 000/0 55/00 002/0 20/05 000/0 25/90 𝑊𝐿𝑅 

005/0 20/2 005/0 3/05 000/0 092 000/0 3/005 005/0 33/52 𝑊𝑆𝑅 

31/0 01/0 22/0 22/0 13/0 92/0 90/0 209/0 02/0 591/0 Ramsey 
RESET Tset F 

95/0 31/0 00/0 00/9 91/0 13/0 33/0 000/0 20/0 21/0 
Breusch–
Pagan– 

test (𝜒2) 

20/0 99/0 20/0 95/0 20/0 12/0 50/0 502/9 52/0 29/5 Jarque–Bera 
test (𝜒2) 

 𝑅2ضریب تعیین 33/0 33/0 33/0 33/0 33/0

30/0 33/0 33/0 33/0 30/0 
ضریب تعیین 

 �̅�2تعدیلی

 منبع: م اسبات ت قیق

در  خامنود که ضرایب تغییرات م بت و منفی قیفت نفتبا توجه به جدو  مشااهده می

بانند  دماره دزمون والد که برابری می دارهای نفتی معنیوردوردهتفامی  برای %0ساطح 

( 𝑊 𝑆𝑅) و کوتاه مدت( 𝑊𝐿𝑅ضاارایب تغییرات م بت و منفی قیفت نفت را در بلند مدت )

خام مدت برای تغییرات قیفت نفتدهناد، در بلنادمادت و در کوتاهمورد دزمون قرار می

دار بوده که به معنی عدم پبیرش ورضاایه معنی %2اصاالی در سااطح  برای پن  وردورده

های مورد دزمون وردوردهمدت برای تفامی تقارن در بلندمدت و کوتاهصااافر و وجود عدم

خام به قیفت نفت  −LOو منفی +L𝑂ب بلندمدت تغییرات م بت باناد  تخفین ضرایمی
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، -0و90/0سااوخت جت  ،-00/0و  35/0مازوت ، -2/0و  0/0ترتیب در گاز مایع برابر با 

در  %0دهد با اوزایش که نشااان می اساات -0/0و  01/0و بنزین  -02/0و  01/0گازوئیل 

قیفت ووی  %0/0رس گاز مایع واخاام قیفات ووی خلی واارس نفاتقیفات ووی خلی 

، قیفت ووی %09/0وارس ساااوخت جت ، قیفت ووی خلی %35/0واارس ماازوت خلی 

اوزایش خواهد یاوت  %01/0وارس بنزین و قیفت ووی خلی  %01/0وارس گازوئیل خلی 

خام، قیفت ووی وارس نفتکاه باا کااهش یاک درصااادی قیفات ووی خلی در حاالی

، قیفاات ووی %00/0وااارس مااازوت قیفاات ووی خلی  %2/0وااارس گاااز مااایع خلی 

و قیفت ووی  %02/0وارس گازوئیل ، قیفت ووی خلی %0واارس ساااوخات جات خلی 

متغیر مورد  2کاهش خواهد یاوت  لبا وجود اثر مونک و َپر در  %0/0وارس بنزین خلی 

نیز عدم وجود  NARDLهای تشاخیصی الگوی هف نین دزمونگردد  بررسای اثبات می

 دهند اهفسانی واریانس و خودهفبستگی و مشکالت نرما  بودن توزیع را نشان مین

 نشان NARDL وردورده مورد بررسای را ت ت الگوی 2ناکل یک نفودارهای مرتبط با 

دهد  این نفودارها ترکیبی خطی از ضرایب پویای مرتبط با تغییرات م بت و منفی را می

دهند  به طور کلی بررساای نفودارها نشااان ائه میار %32در یک اوق با واصااله اطفینان 

نفت  تری به اوزایش قیفتالعفل نسابتا سریعهای نفتی عکسدهد که قیفت وردوردهمی

در مقایسه با کاهش قیفت نفت دارند، اما هفانطور که از نفودارها نیز قابل مالحظه است 

لندمدت بین قیفت نفت کشااد تا ضاارایب تکاثر پویا، تعاد  بمدت زمان زیادی طو  می

 ها را پونش بدهند  خام و قیفت وردورده
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 فرآورده  5(: ضرایب تکاثر پویای تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت در 1نمودار )

 های ت قیقمنبع: یاوته

 سیاستی گیری و پیشنهادهاینتیجه -5

با ق ن ه فار  پنم فرآورب ت فوی خنیممهخهام بر ایفهار  ن هتبررسهههق اثر ایمهت فوی خنیم

های توزیعی، وجود رابطه نامتقارن بین الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفهاستفاده از 

مدت و ها و هف نین وجود اثر مونااک و پَر در کوتاهخام و قیفت این وردوردهقیفت نفت

الحظات خود به وی ه گباران در منود سیاستباند  لبا توصیه میبلندمدت را نشاان می

های نفتی)بنزین، نفت گاز، نفت کوره، در انتخاای معیاار کف قیفتی برای قیفت وردورده

های  نفتی( در داخل کشااور مطابق دن ه که در ماده نفت ساافید، گازمایع ودیگر وردورده

( تصریح 0903ها )مصوی مجلس نورای اسالمی دذرماه یک قانون هدوفندساازی یارانه
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وارس اساات( وجود این روتار درصااد ووی خلی  30ساات )که معاد  یا بیش از گردیده ا

ناامتقاارن را در نظر گروتاه و نسااابت به بازنگری مطلوی قانون اقدام نفایند  چرا که با 

های نفتی به نااادت اوزایش خواهد وارس وردوردهاوزایش قیفت نفت، قیفت ووی خلی 

ها با وارس این وردوردهت ووی خلی خام، قیفیااوات اماا در صاااورت کاهش قیفت نفت

سااارعات کفتری کااهش خواهاد یااوات لبا انتخای چنین معیاری برای کشاااوری که 

بانااد به ل اث مهار نوسااانات قیفتی در کشااور مناسااب به نظر صااادرکننده نفت می

 رسد  نفی

حسااای با های منطقی و چه تسااویههف نین دولت چه از حیث حرکت به ساافت قیفت

ث بایست با ل اهای نفتی در قوانین بودجه ساانواتی میش و پخش وردوردهنارکت پاالی

های نفتی، نساابت به بازنگری مطلوی در قانون وجود اثر مونااک و پَر در قیفت وردورده

فتی های نگباری وردوردهها و ساایر قوانین باالدستی مرتبط با قیفتهدوفندکردن یارانه

 اقدام نفاید 
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 منابع فهرست
(  اثر نوکهای قیفت نفت و نوسانات نرز ارز و نا اطفینانی حاصل 0930) سجادفی، ابراهی  0

-002، 23 وصلنامه پ وهشنامه بازرگانی،ها بر رند اقتصادی کشورهای منتخب نفتی  از دن
09  

های نفتی بر رند اقتصادی (  اثر نوك0930امامی، کری ، نهریاری، سفانه، و دربانی، سفن )  5
  52 -25(، 02)2، وصلنامه علوم اقتصادینفت   کننده و صادرکنندهردبرخی کشورهای وا

(  اقتصاد سنجی سری زمانی با رویکرد کاربردی  ترجفه نوا  پور، 0902اندرس، والتر )  9
  903-019چاپ یک ،  انتشارات دانشگاه امام صاد  )ز(،سعید و صادقی، 

 .(0930نامه اجرایی قانون بودجه  کل کشور )دیین  2

 .(0930نامه اجرایی قانون بودجه کل کشور )دیین  2
 .(0935نامه اجرایی قانون بودجه کل کشور)دیین  2
 ( 0939نامه اجرایی قانون بودجه کل کشور )دیین  1
(  تاثیر اصالی یارانه بر مصرف حامل 0932جبل عاملی، ورخنده،گودرزی، و وراهانی، یزدان )   0

 وصلنامه مجلس و راهبرد،نفت و گازوییل  انرژی در ایران : مطالعه موردی مصرف بنزین، 
55(00 ،)03-23  

جاللی نائینی، احفدرضا، کشاورز حداد، غالمرضا، اسکندری زنجانی، روی اله، و زمانی، مهرزاد   3
های نفتی در بازارهای (  بررسی رابطه علیت بین قیفت نفت خام و قیفت وردورده0900)

  0-51(، 55)2، انرژی وصلنامه مطالعات اقتصاددمریکا و اروپا   

های جهانی (  بررسی عوامل تأثیرگبار بر بازار و قیفت0901حسن تاش، سید غالم سین )  00
  مجفع تشخی  مصل ت نظام مرکز ت قیقات استرات یکخام   نفت

های هایی بر دزادسازی قیفت وردورده(  داللت0930) سعیدپور، لسیانحیدری، حسن و   00
  2-90(، 20)03 های اقتصادی،ها و سیاستمجله پ وهشنفتی در ایران  

، راهبرد(  امنیت انرژی و ت والت دینده بازارهای نفت و گاز  0930) درخشان، مسعود  05
50(22 ،)000-023  

(  مترج : احفدوند م فد، 0900)  کلفنتز، بندیکت، جونگ، هونگ سونگ، و گوپتا، سانجیو  09
  های نفتی: مورد اندونزیدسازی قیفت وردوردهرحی  و طبیبی، منی ه  دثار واقعی و توزیعی دزا

  2-52، 000  مجله اقتصادی

(  ت لیل سیاستی 0939) وریدزاد، علی، بانویی، علی اصغر، مومنی، ورناد، و دماده، حفید  02
های نفتی با استفاده از الگوی اصالی نده دثار و تبعات قیفتی م دودیت عرضه وردورده

  02-029، 13  وصلنامه مجلس و راهبردم ور   ماتریس حسابداری اجتفاعی عرضه

های (  بررسی اصالی قیفت وردورده0903) مهرابی بشردبادی، حسین، و حسینی، سید جعفر .05
-023، 55توسعه   راهبردنفتی و اثر دن بر مدیریت تقاضا در کشورهای منتخب عضو اوپک  

002  



 

 

 

 

  

    

              تنف فتیق رییبا تغ ینفت یهاوردورده یفتیروتار ق یبررس                    55  

 
های چش  انداز بینیطبیقی پیش(  بررسی ت0939)  منظور، داود، وکهن هوش ن اد، روی اله  02
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1334تا  1331دولت و وزارت نفت در قوانین بودجه سنواتی سالهای  پیوست: رابطه مالی  

ویه حسای بین دولت و نرکت مبنای تسا
 های نفتی ایرانپاالیش و پخش وردورده

خاام و میعانات قیفات نفات )نفات
گازی( خوراك پاالیشگاههای داخلی 

های پتروناایفی و سااایر و مجتفع
 نرکتها

قیفت نفت عرضه 
 نده در بورس

قایافاات نفاات 
صااااادراتاای از 

 مبادی اولیه

قااانااون 
بااودجااه 

 سا 

وارداتی  قیفت های صااادراتی و بر اساااس
خاام و وردورد ه های نفتی)حساااب نفات
 مورد(

( درصااااد 32مبنااای نود و پن  )
های صادراتی متوساط بهای م فوله

 FOBنفت مشاااابه )و یا متوساااط 

واارس در صاااورت عدم وجود خلی 
های صادراتی مشابه( در هر م فوله

ماه ناافساای خواهد بود که توسااط 
 نرکت ملی نفت ایران

قیفت معامالتی  -
 ه نفتیک بشااک

 در هر م فوله

0930 

قیفت های صادراتی و وارداتی  بر اسااس
و وردورد ه های نفتی)حساااب  خامنفت
 مورد

( % 32مبنااای نودوپن  درصااااد ) 
خلی   هایمتوساااط بهای م فوله

وارس در صورت عدم وجود م فوله 
صاادراتی نفت مشابه  FOB های

صادراتی مشابه( در هر  )یا متوسط
 ماه نفسی خواهد بود

قیفت  متوسااط
صااادراتی در یک 
ماه ناافساای از 

 مبادی اولیه

قیفت معامالتی 
  یک

بشاااکااه نفاات 
صااااادراتاای از 
مبادی اولیه در 

 هر م فوله 

0930 

قیفت های صادراتی و وارداتی  بر اسااس
و وردورد ه های نفتی)حساااب  خامنفت
 مورد

مبنای نود و پن  درصاااد متوساااط 
بهاای م فوله های صاااادراتی نفت 

ر نظر گروتن کیفیت در مشاااابه با د
 هر ماه نفسی خواهد بود

متوساااط قیفت 
نفت صادراتی در 
یک ماه ناافسی 

 از مبادی اولیه

قیفت معامالتی 
یک بشااکه نفت 
صااااادراتاای از 
مبادی اولیه در 

  ،هر م فوله

0935 

قیفاات هر بشاااکااه نفاات ت ویلی بااه 
پاالیشگاههای داخلی برابر با رقفی خواهد 

 وهی متشکل ازبود که به پیشنهاد کار گر
وزارتخااناه های نفت و امور اقتصاااادی و 
دارایی و معااونات )معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جفهور( به تصویب 

  هیئت وزیران می رسد

( متوسط بهای %32نودو پن  درصد)
م فوله های صااادراتی نفت مشااابه 

 .در هر ماه نفسی است

متوساااط قیفت 
صااادراتی در یک 
 ماه ناافساای از

 مبادی اولیه

قیفت معامالتی 
یک بشااکه نفت 
صااااادراتاای از 
مبادی اولیه در 
هار ما اافولااه 

 است

0939 

خام و میعانات قیفت هر بشاکه نفت )نفت
های داخلی گازی( ت ویلی به پاالیشاااگاه

برابر با رقفی خواهد بود که به پیشااانهاد 
های نفت و کارگروهی متشکل از وزارتخانه

سازمان مدیریت  امور اقتصادی و دارایی و
ریزی کشاااور به تصاااویب هیأت و برنامه

 نودرسد و اجازه داده میوزیران می

( متوسط بهای %32نودو پن  درصد )
های صادراتی نفت مشابه در م فوله

 .هر ماه نفسی است

توساااط قیفاات 
صاااادراتی در هر 
ماه ناافساای از 

 مبادی اولیه

قیفت معامالتی 
یک بشااکه نفت 
صااااادراتاای از 

یه در مبادی اول
 هر م فوله

09320 

0932تا 0930نامه اجرایی ماده واحده قوانین بودجه سالهای گرددوری نده از دیین منبع:

                                                 
 است  32بودجه این بخش برگروته از ماده واحده الی ه 0 


