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چکیده
در ساااا های اخیر ،اصاااالی قیفت وردوردههای نفتی در مقام اجرای قانون هدوفندساااازی
یارانهها و حرکت به سافت قیفتهای واقعی ،در دساتور کار قرار گروته است نناخت روتار
قیفتی این وردوردهها قبل از اتخاذ هرگونه تصاافیفی از اهیفت وی های برخوردار میبانااد،
بهطوریکه میتواند به عنوان پیشنیاز بسایاری از تصفی گیریهای حوزه انرژی مطری گردد
مقاله حاضر به بررسی وجود رابطه مونک و پَر -اوزایش سریع و مونکوار قیفت وردودهها با
اوزایش قیفت نفت و کاهش کند هفانند یک پر در واکنش به کاهش قیفت نفت -در قیفت
وردوردهها پرداخته اسااات در این مقاله که از الگوی غیرخطی خودرگرسااایونی با وقفههای
توزیعی ( )NARDLو دادههای ماهانه برای بازه زمانی  5002تا  5002اسااتفاده نده ،نتای
حاکی از وجود رابطه نامتقارن بلندمدت و کوتاهمدت و نیز وجود اثر موناااک و پَر ،برای هر
پن وردورده میباناااد لبا با ل اث اثر وو البکر به نظر میرساااد انتخای قیفت ووی خلی
وارس معیار مناسبی نبوده و دولت میبایست نسبت به بازنگری مطلوی در قانون هدوفندی
یارانهها و سایر قوانین باالدستی مرتبط ،با ل اث این اثر ،اقدام نفاید
واژههاای کلیدی :قیفت نفت خام ،وردوردههای نفتی ،یارانه ،عدم تقارن ،الگوی غیرخطی
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی
طبقهبندی Q43 ،H20 ،E60 ،C40 :JEL
 0مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده او در دانشگاه عالمه طباطبائی است
∗ نویسنده مسئو مکاتبات
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 -1مقدمه
بازارهای جهانی نفت و گاز و روتار بازیگران اصلی در این بازارها چه درجانب عرضه و چه
در جانب تقاضا و نقش دولتها و نرکتهای ملی و بینالفللی نفتی ،در معرض تغییرات
اساسی است درك ص یح روند این تغییرات قطعاً می تواند در تدوین سیاستهای بهینه
بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز کشااور مرثر بانااد (درخشااان )0930 ،0نااورای جهانی
انرژی 5در گزارش سا  5009خود چش انداز انرژی جهان را برای اوق  5020پیشبینی
نفود این پیشبینی بر این ورض اسااتوار اساات که ساایاسااتهای جهانی انرژی اهداف
سااهگانه عدالت انرژی ،سااازگاری زیساات م یطی انرژی و امنیت انرژی را در این دوره
دنبا خواهند کرد پیشبینی های نورای جهانی انرژی از دورنفای انرژی در اوق 5020
بر اسااس دو ساناریو صاورت گروته ،که دن را ساناریو جاز 9و سااففونی 2نامگباری نفوه
اسات سناریو جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی دسان و ارزان هفگانی به انرژی از
طریق رناد اقتصاادی تاکید دارد و سناریو سففونی بر سازگاری انرژی و م یطزیست با
م وریت سایاساتها و اقدامات هفاهنگ بینالفللی اساتوار اسات از سوی دیگر سناریو
جاز مصارفکننده م ور و ساناریو ساففونی مبتنی بر خردجفعی است )نورای جهانی
انرژی )5009 ،2بر اساااس پیشبینی انجام نااده توسااط نااورای جهانی انرژی ،اوزایش
مصاارف انرژی در سااناریو جاز بیش از سااناریو سااففونی خواهد بود و رنااد انرژیهای
تجدیدپبیر در سااناریو سااففونی حدود دوبرابر سااناریو جاز بردورد نااده اساات ،اما دن ه
مسال است در این دنیای پی یده ،دولتها میتوانند نقش مهفی در ایجاد چارچویهای
مناسااب برای کارکرد بازارها بر اساااس این دو سااناریو ایفا نفایند به طوری که کارکرد
بازارهای انرژی به راهحلهای بهینه بیانجامد باید در نظر دانت که اولویتهای منطقهای
برای اهداف ساااهگانه انرژی متفاوت بوده و نفیتوان نساااخه واحدی برای هفه مناطق
تجویز کرد لبا هرمنطقه میبایسات سیاستهای تامین انرژی خود را با توجه به امکانات
1

)Derakhshan (2012
)World Energy Council (WEC
 :Jazz 9یکی از گونه های موسیقی است که از مشخصات دن ساختار پرنواخت قدرتفند اما منعطف با بداههنوازی
مبتنی بر الگوهای تار و دهنگهای عفومی است
 :Symphony 2قطعه پی یده ای از موسیقی است که با ساختاری ثابت توسط یک گروه ارکستر نواخته مینود
یک رهبر و حدود  00عضو دارد که هر یک نقش خاصی را ایفا میکنند
5
World Energy Council
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و م ادودیاتهاای خود باه گونهای تنظی کند که اهداف ساااهگانه انرژی یعنی امنیت
انرژی ،عدالت انرژی و سااازگاری با م یط زیساات ت قق یابد (منظور و کهنهوشن اد،0
)0939
در این میاان ،ایران یکی از تولیادکننادگان عفده نفتخام در منطقه بوده و از نااارایط
خاص قیفتگباری وردوردههای نفتی در داخل کشور و اختصاص یارانه به این وردوردهها
تبعیت میکند در سااا های اخیر حرکت به ساافت قیفتهای نساابی منطقی و حبف
یارانهها در دستور کار خود قرار گروته است ،بهطوریکه اصالی قیفت وردوردههای نفتی و
چگونگی دن ،بیش از گبناته مورد توجه بوده و مطالعات بساایاری نیز در خصوص ن وه
اصاالی قیفت وردورده های نفتی و میزان اثرگباری دن بر مصرف داخلی یا تورم ،انتغا ،
هزینههای تولید و صااورت پبیروته اساات بررساای مطالعات گبنااته نشااانمیدهد که
واکنش قیفت وردوردههای نفتی به قیفت نفتخام در بازارهای جهانی به وی ه در منطقه
خلی واارس یاا باه عبارت دیگر اطالز از ن وه واکنش قیفت وردوردههای نفتی به قیفت
نفتخام در کوتاهمدت و بلندمدت تاکنون مورد توجه پ وهشاگران در داخل نبوده است
در حاالیکاه رابطاه میاان قیفت وردوردههای نفتی با قیفت نفتخام از چند منظر حائز
اهفیت است او از منظر انتخای معیار کف قیفتی برای وردورده های نفتی (بنزین ،نفت
گاز ،نفت کوره ،نفت سااافید ،گازمایع ودیگر وردوردههای نفتی) مطابق دن ه که در ماده
یک قانون هدوفندساازی یارانهها (مصوی مجلس نورای اسالمی دذرماه  ،)0903دوم ،از
منظر ل ااث کردن ن وه واکنش قیفات وردوردههای نفتی ووی -بهعنوان قیفت مرجع-
به قیفت نفتخام در منطقه در جهتدهی به ساایاسااتگباریها ،سااوم به ل اث بردورد
میزان دردمد صااادراتی و برنامهریزی دقیقترتری در خصااوص میزان تولید و اختصاااص
سااه مناسااب به صااادرات به عنوان م ا با انااراف بر این موضااوز که با کاهش قیفت
نفت ،قیفت برخی از وردوردههای نفتی به کندی کاهش مییابند ،پاالیشااگاهها میتوانند
ساه تولید و صاادرات خود را در خصوص دن م صو اورایش داده و به تبع دن حانیه
سود خود را نیز اوزایش دهند
از سااوی دیگر نااناخت روتار قیفتی وردوردهها در منطقه ،به ل اث تسااویه حسااای بین
دولات و نااارکات پااالیش و پخش وردوردههای نفتی ایران ،چه بر اسااااس قیفتهای

)Manzour & Kohanhoushnejhad (2014
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صاادراتی و وارداتی نفتخام ،برابر دن ه در بودجهبندی 0سا های  0930تا  0932دورده
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
وردوردهها در منطقه و بازارهای بینالفلل بوده و تسویه حسای دولت و نرکت پاالیش و
پخش وردودههای نفتی نیز منوط به بازگشات این دردمدها اسات به طوریکه در صااورت
اوزایش قیفت نفت و عدم واکنش سااریع قیفت وردوردههای نفتی به این اوزایش ،دردمد
پاالیشگاه ها متناسب با قیفت نفت خام خریداری نده اوزایش نخواهد یاوت و به تبع دن
در تسویه حسای با دولت نیز دچار مشکل خواهند گردید
هف نین در صورت دخالت دولت در قیفتگباری وردوردههای نفتی با هدف قطع ارتباط
مصااارفکنندگاننهائی وردوردهها با قیفتهای بازارجهانی نفتخام ،و با ل اث تفاوت در
روتار دولتهای صاادرکننده (از منظر پرداخت یارانه در داخل کشاور) و واردکننده (اعفا
مالیات در داخل کشاااور) ،مسااااله ن وه واکنش قیفت وردوردههای نفتی در برنامهریزی
دولتها قابل تامل بوده و حتی در صااورتیکه دخالت دولتها در قیفتگباری وردوردهها
نیز به طور کلی حبف گردد باز ه مسااائلی مانند نوسااانات نرز ارز ،نرز تورم و سااایر
عوامل موثر بر قیفت که منجر به ت ریفهای قیفتی در اقتصااااد میناااوند ،قیفت این
وردوردهها را نیز به طور غیرمستقی ت تتاثیر قرار خواهد داد
لابا باا توجاه باه دن اه گفته ناااد ،این مطالعه درصااادد اسااات با اساااتفاده از مد
غیرخطیخودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ،واکنش قیفت ووی خلی وارس پن وردورده
اصلی به قیفت وویخلی وارس نفتخام را در کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نفاید
مقاله حاضار مشتفل بر پن بخش بوده که پس از بیان مقدماتی در بخش او در بخش
دوم ،به تشااریح مبانینظری و پیشااینه پ وهشها پرداخته خواهد نااد و بخش سااوم به
معروی ماد اختصااااص خواهد یاوت در نهایت در بخشهای چهارم و پنج  ،یاوتههای
تجربی پ وهش و ب ث و نتیجهگیری از دنها ارائه خواهد ند

 -2ادبیات موضوع
نقش انکارناپبیر نفت در تفدن امروز جهان سابب نده است تا تغییرات قیفت دن نهتنها
 ١رابطه مالی دولت و وزارت نفت در قوانین بودجه سنواتی سا های  0930تا  0932در قالب جدو در بخش
پیوستها قابل مشاهده میباند
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بر قیفت وردوردههای نفتی ،بلکه بر اک ر ناااخ های اقتصااادی از جفله تولید ناخال
داخلی کشاورها ،اناتغا  ،تورم ،مصارف ،نرز ارز و و نیز قیفت کاالهای جانشین این
کاال نظیر گاز طبیعی و قیفتهای کاالهای مکفل دن اثر چش گیری دانته باند (جی،0
)5000
در بررسای تقاضا برای نفتخام و بهتبع دن بررسی دثار قیفتی این تقاضا ،قبل از هر چیز
باید به این نکته توجه داناات که نفتخام به طور خال قابل اسااتفاده نبوده و با تبدیل
باه وردوردههای نفتی اسااات که قابل اساااتفاده میگردد بنابراین هر عاملی که بر روی
تقاضاای وردوردههای نفتی تأثیر گبارد به طور غیرمساتقی بر روی تقاضای نفتخام نیز
اثرگبار خواهد بود (امامی 5و هفکاران)0930 ،
کشاااورهاای صاااادرکنناده نفت (مانند ایران) از روند باالی قیفت نفت خام ،با توجه به
ساختار اقتصادی خود ،تأثیرات مختلفی میپبیرند اوزایش قیفت نفت سبب ت ریک هر
دو طرف عرضاه و تقاضاا در اقتصادهای وابسته به نفت مینود ،اما به دلیل سیست های
حفایتی و پرداخت یارانه توسط دولت در بخش انرژی ،اوزایش هزینه در وعالیتهایی که
انرژی (نفت و وردوردههای نفتی) به عنوان نهاده تولید بکار گروته مینااود ،دیده نخواهد
نااد در نتیجه من نی عرضااه کالن انتقا نیاوته و تنها ت ریککننده تقاضااا خواهد بود
(ابراهیفی )0930 ،9در سااانااریوی کینزی ،کااهش یااراناههاای دولات ناهتنها قیفت
وردوردههاای نفتی را اوزایش میدهاد ،بلکه قیفت کاالهای تولیدی بخشهایی که با این
بخش درارتباطاند را نیز اوزایش میدهد در نتیجه تولید و تقاضا برای ستاده بخشهایی
کاه اوزایش قیفات داناااتاهاناد ،کاهش مییابد کاهش تولید ،دردمد گروههای مختلف
خانوارها و درنتیجه مصرف را متاثر میکند در سناریو غیرکینزی ،کاهش یارانه و کسری
بودجه ،اوزایش سارمایهگباری بخش خصاوصی را به هفراه دارد در نتیجه ستاده واقعی
بدون تغییر باقی میماند (کلفنتز 2و هفکاران)5001 ،
هفانطور که پیش از این در ب ث اهفیت و ضارورت موضوز اناره ند ،ایران به دو دلیل
از قیفتهای متالط تأثیر میپبیرد ،او بهدلیل وابسااتگی بخشی از عرضه وردوردههای
نفتی در کشاور به واردات و دوم تعیین قیفت کف برابر  30درصد ووی خلی وارس برای
1
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وردوردههاای نفتی این دو مسااائلاه هر دو باه معناای تأثیرپبیری از تالط قیفتهای
بینالفللی میباند
انرژی یک کاالی راهبردی در ساااطوی بینالفللی م ساااوی ناااده و وعالیت دولتها،
ساازمانها و تولیدکنندگان در حد وسیعی وابسته به این م صوالت و بازارهای مربوط به
دن اسات از اینرو ،اتخاذ هر نوز سایاساتی توساط دولتها و سازمانهای بینالفللی در
زمینه انرژی و بازارهای مالی ،اثرات مسااتقی و غیرمسااتقیفی بر قیفت این م صااوالت
میگبارد ناواهد نشاان میدهند که هرگونه تغییر در قیفت انرژی ،بر روی قیفت سایر
کاالها و نیز بر سبد مصروی خانوارها و رواه جامعه تأثیرگبار است (اندرس)0902 ،0
با ل اث دخالت دولت در قیفتگباری وردوردههای نفتی ،روتار دولتهای صااادرکننده یا
واردکننده را میتواند به نری ذیل تقسی بندی کرد:
 -0اساااتفاده از مکانیزمهای مالیاتی و وضاااع مالیاتهای سااانگین بر وردوردههای نفتی
توساااط کشاااورهای صااانعتی مصااارفکننده عفده نفت عضاااو  OECDو قطع ارتباط
مصرفکنندگاننهائی وردوردهها با قیفتهای بازار جهانی نفتخام (حسنتاش)0901 ،5
 -5پرداخت یارانه به وردوردههای نفتی و پایین نگه داناااتن قیفتها کفتر از قیفتهای
بینالفللی در داخل ،توسااط کشااورهای صااادرکننده نفتخام و در حا توسااعه جهت
پونش ریسک تالط قیفتی و ایجاد ثبات اقتصادی
بیکن )0330( 9برای اولینبار وجود اثر مونک و پَر 2را در قیفت وردوردههای نفتی مورد
مطالعه قرار داد بر اساااس این اثر قیفت وردوردههای نفتی با اوزایش قیفت نفت هفانند
یک موناک ناتای میگیرند و واکنش نادید و ساریعی از خود نشاان میدهند ،اما در
مقابل کاهش قیفت نفت ،واکنش کند و مالیفی هفانند یک پر ،از خود نشاااان خواهند
داد بیکن در مطالعه خود در خصاااوص تعدیل قیفت گازوئیل انگلیس نسااابت به تغییر
هزینهها این موضاااوز را اینگونه مطری میکند که زمانی که هزینهها (قیفت نفت خام)
اوزایش مییابد یک تاخیر اولیه به هفراه تعدیل سریع در قیفت وردوردهها وجود دارد در
حاالیکه در زمان کاهش هزینهها ( قیفت نفت خام) ،کاهش در قیفت وردوردههای نفتی
ساریع و بدون تاخیر اولیه ناروز مینود اما مراحل کاهش و تعدیل با قدمهای دهسته
1
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هفراه است او این الگوی نامتقارن را اثر مونک و پَر نامگباری میکند (بیکن)0330 ،
چاتوپادهیای و میترا )5002( 0رابطه بین قیفت نفت و وردوردههای نفتی را براساس نوز
کنتر قیفتی وردوردههای نفتی را به سه قس ذیل تقسی میکنند:
 قیفتهای وردوردههایی که مسااتقیفا به وساایله دولت کنتر مینااوند ،تا حدودیزیاادی از نوساااانات قیفت نفتخام مبرا میباناااند م ال زمانی که به وردوردهای مانند
بنزین توساط دولت یارانه پرداخت می نود ،قیفت دن حتی در صورت تغییر قیفت نفت
خاام ثاابت و برابر قیفت اعالمی دولت میماند و تغییری در قیفت داخلی دن مشااااهده
نفینود چراکه واصله این نوسانات قیفتی توسط دولت به نکل یارانه پونش داده نده
است
 قیفت وردوردههایی که به دنها یارانه پرداخت نشده و توسط دولت کنتر نفینوند وهف نین مسااتقل از ناارکتهای بازاریابی نفتی -که ت ت عنوان تغییر در ناارایط بازار
هزینههایی را مطالبه میکنند -میباناااند در این حالت تغییر قیفت نفت اثر نامتقارنی
بر روی قیفتهای دنها دارد و اثر پر و موناااک در دنها قابل مشااااهده اسااات چنین
وردوردههایی چون در ان صاار نرکتهای بازاریابی نفتی نفیبانند ،مستقیفا از تغییرات
قیفت نفت اثر پبیروته و با اوزایش قیفت نفت ،سااریعا اوزایش قیفت از خود نشااان داده
و در صورت کاهش قیفت نفت سرعت کاهش دنها بسیار ک میباند و این دقیقا هفان
اثر مونک و پَر میباند
هف نین واضح است که در زمانی که دولتها بر قیفتگباری وردوردههای نفتی کنتر
کفتری داناته بانند ،نرکتهای نفتی از نرایط ان صاری خود بهره بیشتری ببرند در
این حاالات میاان قیفت وردوردههای نفتی و قیفت نفت عدمتقارن زیادی وجود خواهد
دانااات باه طوریکه با تغییر در قیفت نفت ،این تنها قیت نفت نخواهد بود که بر قیفت
وردوردهها اثر خواهد گبانااات بلکه هزینههای وجود ان صاااار نیز بر دن ت فیل خواهد
گردید (چاتوپادهای و میترا)5002 ،
حاا با ل اث دخالت دولت در قیفتگباری وردوردههای نفتی ،هف نین نظریات موجود
وو الابکر ،بررسااای واکنش قیفات وردوردههای نفتی در منطقه دارای اهفیت غیرقابل
انکاری خواهد بود
 -1-2مطالعات تجربی داخلی
Chattopadhyay & Mitra

1

0
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بررسی مطالعات داخلی نشان میدهد که در خصوص واکنش قیفتوردوردههای نفتی در
منطقه مطالعات چندانی صورت نپبیروته است و صروا یک مطالعه به بررسی رابطه علیت
بین قیفت نفتخام و قیفت وردوردههای نفتی در بازارهای دمریکا و اروپا پرداخته اساات
در این مطالعه با استفاده از الگوی تص یح خطای برداری و تودایاماموتو رابطه علیت بین
قیفات نفتخام و قیفت وردوردههای بنزین و گازوئیل در دوره  0301تا  5000توساااط
جاللی نائینی 0و هفکاران ( )0900بررسای نده است نتای حاکی از وجود رابطه علیت
بلندمدت از سااوی قیفت نفت به قیفت بنزین و گازوئیل میبانااد هف نین این مطالعه
وجود تغییر ساااختاری در بازار را نیز نشااان میدهد به طوری که جهت علیت بلندمدت
در باازار اروپا برعکس ناااده و از طرف قیفت گازوئیل به سااافت قیفت نفتخام برنت
میباند
سااایر مطالعات در خصااوص قیفت وردوردههای نفتی در داخل کشااور به طور عفده به
مسائله پیشبینی قیفت وردوردهها و یا بررسای دثار تغییر و اصالی قیفت دنها بر هزینه
یا مصاارف بخشهای مختلف اقتصااادی بوده اساات در این راسااتا به چند مورد از دنها
اناره مینود:
مهرابی بشاردبادی و حساینی ،)0903( 5به بررسی اثر اصالی قیفت وردوردههای نفتی بر
مدیریت تقاضاا در کشاورهای منتخب عضو اوپک طی دوره  0305تا  5001پرداختهاند
در این مطالعه که از دادهها ساالنه ساالنه قیفت نفت اوپک و مصرف وردوردههای نفتی و
الگوی دادههای تلفیقی نامتوازن اسااتفاده نااده اساات ،نتای نشااان میدهد که تغییرات
قیفتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این وردوردهها ندارد در حالی که تغییرات دردمد
سارانه میتواند اثر معناداری بر میزان مصارف وردوردههای نفتی در این کشااورها دانته
باند
حیدری و سااعیدپور ،)0930( 9با اسااتفاده از رهیاوت دزمون کرانهها ،دزادسااازی قیفت
وردوردههای نفتی در ایران را طی دوره  0920تا  0902بررساای نفودهاند نتای به دست
دمده حاکی از وجود رابطه معکوس قیفت وردوردههای نفتی با مصااارف دنها و نیز تأثیر
م بت قیفت وردوردههای نفتی بر رند اقتصادی میباند
1
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وریدزاد 0و هفکاران ( ،)0939با استفاده از ماتریس حسابداری اجتفاعی عرضه م ور ،به
ت لیل سایاساتی دثار و تبعات قیفتی م دودیت عرضه وردوردههای نفتی پرداختهاند که
یااوتهها نشاااان میدهد اوزایش قیفت بنزین ،گازوئیل و گاز مایع بیشاااترین تأثیر را بر
ناخ قیفت تولیدکننده به ترتیب در بخشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی دارد
جبلعاملی 5و هفکاران ( ،)0932تأثیر اصااالی یارانه بر مصاارف حامل انرژی در ایران را
طی دوره  0920تا  0930با اسااتفاده از الگوی خودرگرساایون برداری و علیت گرنجر در
خصااوص مصاارف بنزین ،نفت و گازوئیل بررساای نفودهاند ،نتای به دساات دمده از توابع
کنش و واکنش نشااان میدهد که مصاارف نفت بنزین و گازوئیل بر اثر تغییر قیفت این
وردورده ابتدا به صاورت کاهشی بوده است و در مدت زمان کوتاهی اوزایش خواهد یاوت
هف نین نتای حاصال از علیت گرنجری بیانگر این موضوز بوده که یک علیت یکسویه
از سفت مصرف حاملهای انرژی به سفت قیفت دنها وجود دارد
 -2-2مطالعات تجربی خارجی
جانسااون ،)5005(9به منظور بررساای قیفت بنزین دمریکا از الگوی تصاا یح خطا برای
دوره  0332تا  0330و دادههای هفتگی بازار دمریکا اسااتفاده نفوده اساات ،نتای نشااان
میدهاد کاه در قیفاتهای بنزین عکسالعفل نامتقارنی وجود دارد وی وجود این عدم
تقارن را توساط تئوری جساتجو تفسایر نفودهاست به طوری که با اوزایش قیفت بنزین
مصارفکنندگان انگیزه کاوی برای جستجوی قیفت در سایر ورونندگان را پیدا میکنند
ولی زماانی که قیفت کاهش مییابد مصااارفکنندگان از قیفت ساااایر خردهوروناااان
بیخبرناد لابا کااهش قیفات بنزین در عکسالعفال به کاهش قیفت نفت با تاخیر و به
کندی انجام مینود
انا ه 4و هفکاران ( ،)5009در مطالعه خود به بررسی قیفت گازوئیل ،نفتا ،نفتسفید و
نفت کوره سنگین در بازار اروپا با استفاده از الگوی تص یح خطای برداری 2در بازه زمانی
 0335تاا  5000پرداختاهاناد و باه این نتیجاه رسااایادهاناد که بین قیفت نفتخام و
وردوردههای مورد بررسی بجز سوخت کوره سنگین ،رابطه بلندمدت وجود دارد.
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کاوفن 0و السااکووسااکی ( ،)5002در بررساای خود در خصااوص واکنش قیفت بنزین در
دمریکا از الگوی تصا یح خطای نامتقارن اساتفاده نفودهاند در این بررسی که طی دوره
 0302تا  5005صااورت گروته و از دادههای ماهانه اسااتفاده نااده که نتای دن نشااان
میدهاد ،نرز بهرهبرداری و ساااطح ذخیرهساااازیهاا عامل ایجاد عدمتقارن بین قیفت
نفتخام و بنزین است و عدم تقارن بین قیفت نفتخام و قیفت نفت حرارتی خانگی نیز
احتفاال به دلیل ساختار بازار و نوز رابطه بین خردهوروشها و مصرفکنندگان میباند
الموت 2و همکارن ( ،)2102نیز بازار فرانسههر را مورب بررسههق ارار باب اند و بر این بررسههق بو
فرآورب بیزل و بنزین را بها اسهههه هاب از آزمون کرانهرها برای بور  0991تا  2100و باب های
ه هگق مطهاعههر کربند کر نهایم مطاعهر ننهههان مقبهد کر بهد از تغییر بر ایمت ن تخام ایمت
بنرین بر یه اف بنند مدت تغییر مقیابد و این تغییر نسهههبت بر زمانق کر ایمت ن ت افزایش
مقیابد بر زمان کاهش ایمت کمهر است.
چاتوپادهیای و میترا ( ،)5002روتار قیفتی  3وردورده نفتی را در بازار هند با اسااتفاده از
الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و نبکه عصبی خودسازمانده با رند
ساالساااله مراتبی 9بررساای کرده اسااات که نتای این مطالعه نشاااان میدهد زمانیکه
قیفاتگاباری وردوردهای نفتی از طری بازار صاااورت میگیرد روتار نامتقارن قوی بین
قیفت نفت و قیفت این  3وردورده وجود دارد و زمانیکه قیفت وردوردههای نفتی توسط
دولت کنتر و نظارت مینود چنین روتار نامتقارنی وجود ندارد
با عنایت به مراتب وو  ،مطالعه حاضار از چند منظر نسابت به مطالعات گبنته متفاوت
است:
الف -بررسااای عادمتقاارن روتاارقیفتی پن وردورده اصااالی در منطقاه خلی وارس در
بلندمدت و کوتاهمدت،
ی -اساتفاده از تکنیک  ،NARDLکه امکان بررسی تقارن و عدمتقارن را به نکلی ساده
و با خطای کفتر وراه میدورد،
ج -به کارگیری رهیاوت اثر پر و مونک به منظور بررسی عدمتقارن قیفت وردوردهها.
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 -3روش پژوهش
به منظور بررساای اثر پر و مونااک در قیفت وردوردههای نفتی مد ذیل تعریف نااده
است
)𝐸 𝑃𝑃 = 𝑓(𝑂. 𝑃𝑃𝐼.
()0
در این مد  PPقیفت ماهانه وردوردههای نفتی بر اسااااس ووی خلی وارس که ناااامل
بنزین ( ،)MOGگازوئیل ) ،(GOنفت سااافید ) ،(JETگاز مایع ) ،(LPGمازوت ( )FOو
 Oقیفت نفتخام در ووی خلی وارس PPI ،ناخ قیفت عفده ورونی و  Eبرابر با نرز
0

ارز رسفی است
ایمهتهای فرآورب های ن هق ،برصهههورت همد از تغییرات هزینرای بر ایمت ن تخام بر هنوان
مواب اوعیر و نرخارز ،بر کنار ماعیات ،هزینرهای حمل و نقل و هزینرهای اسهههادام نیرویکار و ...
تاثیر مقپبیرند بر اسااااس دن ه برومنت 2و هفکاران ( )5002ارائه کردهاند دو عامل مه
تااثیرگابار بر قیفات وردوردههای نفتی در بازار داخلی ،قیفت نفتخام و نرز ارز معروی
میبانااد چرا که واردات وردوردهها به دالر پرداخت نااده و در میبایساات به نرز بازار
داخلی تبدیل گردند و به وروش برسند (باالبانوف.)0339 ،2
بیکن ( )0330یکی از پیشاااگاامان در مطالعه رابطه بین قیفت بینالفللی نفت و قیفت
خردهورونااای ساااوخات بود یاوتههای بیکن درخصاااوص واکنشهای نامتقارن قیفت
وردورده ها به نوساانات قیفت نفتی در انگلستان منجر به گسترش مطالعات مورد بررسی
در این زمینه گردید (کلردیس )5000 ،2مطالعات زیادی وجود دارد که اثرات م بت نرز
ارز را بر قیفت وردوردههای نفتی گزارش میدهند .از جفله دن میتوان به چو،)5005( 2
بیکن ( ،)0330بالک و هفکاران ،)0330( 2ریلی و ویت ،)0330( 1دسااپلوند و هفکاران0

 0حروف به کاربرده نده برای متغییرها بر اساس اختصار از نام کامل متغیرهاست  PPمخفف ،Product Price
 MOGمخفف  GO ،Motor Gasolineمخفف  JET ،GasOlineمخفف  JetFuelسوخت جتLPG ،
مخفف  FO ،Liquified Petroleum Gasمخفف  O ،Fuel oilمخفف Oil
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( )5000و گالئوتی و هفکاران )5009( 0که در مطالعات خود نقش نرز ارز و قیفتهای
نفتی را برای مجفوعهای از قیفت وردوردههای کشورهای غیردمریکایی بررسی کردهاند و
باه این نتیجاه رسااایدهاند که انواز ناااوكها به طور متفاوت بر روی قیفت وردوردهها
تاثیرات متفاوتی میگبارد
د -گوداهه 5و هفکاران ( )5001قیفت نفت خام را در تغییرات قیفت وردوردههای نفتی
باه خصاااوص بنزین موثر میدانناد ،اما چندین عامل عفده دیگر مانند نرز ارز و قیفت
عفاده ورونااای وردورده را در صاااورتی که این وردوردهها وارد ناااوند ،در تغییر قیفت
وردوردهها موثر معروی میکنند
با بکاربردن الگوی خودرگرسایونی با وقفههای توزیعی 9ه انباناته که توسط پسران 2در
ساا  5000معروی ناده است میتوان مد باال را به صورت زیر ،در قالب مد تص یح
خطای غیرمقید 2نونت:
()5

𝜌1,𝑖 ∆(𝑃𝑃)𝑡−𝑖 +

𝑙1

𝑖=1

∑ ∆(𝑃𝑃)𝑡 = 𝛽1 𝑃𝑃𝑡−1 + 𝛽2 𝑂𝑡−1 + 𝛽3 𝑃𝑃𝐼𝑡−1 +

l3
l4
∑l2
i=0 ρ2,i ∆(O)t−i + ∑i=0 ρ3,i ∆(PPI)t−i + ∑i=0 γ1,i ∆(E)t−i + εt

رابطه بلندمدت میان متغیرهای مد باال با اسااتفاده از روش دزمون کرانهها که توساااط
پساران و هفکارانش در ساا  5000ارائه گردیده ،معین می نود این روش برای تعیین
رابطه ه انبانتگی نسبت به روشهای دیگری مانند انگل و گرنجر )0301( 2و یوهانسن
و جوسلیوس )0330( 7دارای مزیتهایی میباند اوال ،الگوی خودرگرسیونی با وقفههای
توزیعی برای تعیین رابطه ه انبانتگی در مد هایی که اندازه نفونه کوچک است به کار
برده میناود در حالیکه برای در روش یوهانسن اندازه نفونه ها نسبتا بزرگ باید بانند
ثانیاً ،زمانیکه از روش یوهانساان اسااتفاده مینااود متغیرهای مورد اساااتفاده در مد
میبایساات انبانااته از یک رتبه بانااند در حالیکه در الگوی خودرگرساایونی با وقفههای
توزیعی میتوان ترکیبی از متغیرهای با رتبه یک و دو را استفاده کرد با هفه این اوصاف
1

Galeotti et al.
Al-Gudhea et al.
3
ARDL
4
Pesaran
5
UECM
6
Engle and Granger.
7
Johansen and Juselius.
2
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متغیر وابساااته مد باید انباناااته از رتبه یک باناااد و زمانی که مرتبه نامانایی 0برای
متغیرها نا مشاخ باناد ،الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی مناسب خواهد بود
ثاال اا ،انتخاای متغیرهاا در وردیند یوهانسااان م دود بوده ،در حالیکه تعداد زیادی از
متغیرهای برونزا میتواند در الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی مورد استفاده قرار
گیرد (چاتوپادهیای و میترا)5002 ،
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
کرانههای پسااران ( )5000میتوان مورد بررساای قرار گیرد دزمون  Fبرای رساایدن به
وجود ه انبانااتگی به کار برده مینااود که در دن ورضاایه صاافرکه برابر با عدم وجود
ه انبااناااتگی بین متغیرهاای ماد بوده  H0 : β1 = β2 = ⋯ = βk = 0در مقاابل
 H1 : β1 ≠ β2 ≠ ⋯ ≠ βk ≠ 0دزمون مینود اگر مقدار دماره  Fبزرگتر از مقدار کران
باال باناد در این صاورت ورضایه صافر رد ناده یعنی متغیرهای ه انبانااته میبانند
درصورتیکه مقدار دماره  Fکفتر از مقدار کران پایین باند ورضیه صفر رد نفینود و این
یعنی متغیرهای ه انباناته نفیباناند و در صورتیکه مقدار دماره  Fمابین مقادیر کران
باال و پایین قرار گیرد نتیجهای نفیتوان گروت (میترا و پا )5002 ،2
ناین و هفکاران در ساا  5002مد غیرخطی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی را با
تجزیاه کردن مجفوز جزئی تغییرات م بات و منفی متغییر توضااای ی ارائاه نفوند در
مطالعه حاضار اثر نامتقارن تغییرات قیفت نفتخام ( )Oبا تجزیه کردن دن به دوقسفت
 O+و  O−بررسی مینود لبا خواهی دانت :
𝑂𝑡 = 𝑂𝑡+ + 𝑂𝑡− + 𝑂0

()2

 𝑂+و  𝑂−اثر کاهش و اوزایش قیفت نفتخام را به نکل زیر دربرمیگیرد:
()4

)𝑚𝑎𝑥(∆𝑂𝑖 , 0

()5

)𝑚𝑖𝑛(∆𝑂𝑖 , 0

𝑡

∑ = ∆𝑂𝑖+

𝑡

𝑖=1
𝑡

𝑖=1
𝑡

𝑖=1

𝑖=1

∑ = ∆𝑂𝑖−

∑ = 𝑂𝑡+
∑ = 𝑂𝑡−

و در دن  ∆𝑂𝑡 = 𝑂𝑡 − 𝑂𝑡−1میباند .تجزیه تغییر قیفت نفتخام میتواند در قالب مد

Nonstationarity level
Mitra and Pal

1
2
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الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی به نکل زیر ارائه گردد:
()2

∆(𝑃𝑃)𝑡 = 𝛽1 𝑃𝑃𝑡−1 + 𝛽2 𝑂+ 𝑡−1 + 𝛽3 𝑂− 𝑡−1 + 𝛽4 𝑃𝑃𝐼𝑡−1 +
𝑙2
𝑙3
+
−
∑𝑙1
𝑖=1 𝜌1,𝑖 ∆(𝑃𝑃)𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝜌2,𝑖 ∆𝑂 𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝜌3,𝑖 ∆𝑂 𝑡−𝑖 +
𝑙5
∑𝑙4
𝑡𝜀 𝑖=1 𝜌4,𝑖 ∆(𝑃𝑃𝐼)𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝜌5,𝑖 ∆(𝐸)𝑡−𝑖 +

 -4برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
 -1-4دادهها و آزمون مانایی
در این مطالعه قیفت ووی خلی وارس پن وردوده اصلی بنزین ( ،)MOGگازوئیل )،(GO
نفتساافید ) ،(JETگازمایع ) ،(LPGمازوت ( )FOبه عنوان متغیر وابسااته در نظر گروته
ندهاند قیفت ووی خلی وارس نفتخام ( )OILنیز به عنوان متغیر توضی ی ل اث نده
اسات دادههای استفاده نده برای قیفت نفتخام و وردورده های نفتی ،قیفت ماهانه هر
بشاااکاه باه دالر طی ساااا های  5002تا  5002میباناااند که از اینترانت اوپک اخب
گردیدهاند در این مطالعه نااخ قیفت عفده ورونی ( )PPIبه قیفت سا پایه 0930
و نرز ارز رسااافی ( )Eبه متغیرهای توضااای ی در بازه مبکور از بانک مرکزی اخب و در
تخفین مد مورد اسااتفاده قرار گروتهاند قبل از تخفین مد میبایساات مرتبه مانایی
متغیرهای استفاده نده در مد معین گردد تا اطفینان حاصل نود که مرتبه انبانتگی
دنهاا بیشاااتر از یاک نفیبااناااد در جادو ( )0نتاای دزمون ریشاااه واحد دیکی-
وولرتعفی یااوتاه و ویلیپسپرون برای قیفات نفاتخاام ،قیفات بنزین ،قیفت گازوئیل،
قیفت نفت ساافید ،قیفت گاز مایع و قیفت مازوت ارائه نااده اساات بر اساااس دزمون
دیکیوولر تعفی یاوته و ویلیپسپرون در سااطح ،مشاااهده مینااود که تفامی متغیرهای
مورد دزمون بعد از یک بار تفاضالگیری در سطح  %0مانا مینود به عبارت دیگر تفامی
متغیرها در سطح ( %0بهجز ناخ قیفت تولیدهکننده که در سطح  %2انبانه از مرتبه
یک میباند) انبانته از مرتبه یک میبانند
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جدول( :)1آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته و فیلیپسپرون
دماره /متغیر

قیفت
نفتخام

قیفت
گاز مایع

قیفت
بنزین

قیفت
مازوت

قیفت
گازوئیل

قیفت
نفت
سفید

نرز ارز

ناخ
قیفت
عفده
ورونی

)𝐹𝐷𝐴( 𝜇𝜏

-5/22

-5/00

-5/12

-5/51

-5/25

-5/99

0/29

0/91

)𝑃𝑃( 𝜇𝜏

-0/15

-0/10

-0/21

-0/51

-0/32

-0/35

-0/22

0/00

دماره /متغیر

مرتبه تفاضل)

قیفت نفت خام (یک

(یک مرتبه تفاضل)

قیفت گاز مایع

(یک مرتبه تفاضل)

قیفت بنزین

قیفت مازوت

(یک مرتبه تفاضل)

(یک مرتبه تفاضل)

قیفت گازوئیل

(یک مرتبه تفاضل)

قیفت نفت سفید

(یک مرتبه تفاضل)

ورونی

(یک مرتبه تفاضل)
نرز ارز

ناخ

)𝑃𝑃( 𝜇𝜏

قیفت عفده

)𝐹𝐷𝐴( 𝜇𝜏

**-2/32

**-0/53

**-1/22

**-2/02

**-1/25

**-1/21

**-00/0

*- 9/22

**

**

**

**

**

**

**

**

-2/30

-1/02

-1/02

-2/01

-1/90

-1/25

-00/9

-3/09

منبع :م اسبات ت قیق
𝜇𝜏 دماره دزمون ریشااه واحد برای مد با عرض از مبدأ و بدون روند ∆ ،تفاضاال مرتبه او اساات 𝐹𝐷𝐴 ،دزمون
ریشاه واحد دیکی-وولر تعفی یاوته و 𝑃𝑃 دزمون ریشه واحد ویلیپس-پرون میباند ** و * به مفهوم رد ورضیه
صفر به ترتیب در سطح  %2و  %00میباند

نظر به اینکه وجود ریشااه واحد و نامانایی که در اغلب متغیرهای سااری زمانی اقتصاااد
کالن به تایید میرساد ،مفکن اسات به دلیل عدم توجه به ناکست عفده ساختاری در
روناد این متغیرهاا بوده باناااد ،لبا به منظور جلوگیری از بروز چنین مشاااکلی ،وجود
ناکست ساختاری مورد دزمون قرار گروته که براساس نتای دزمونهای مختلف نکست
سااختاری ،وجود حداقل یک ناکسات در دادههای مورد بررسی رد نفینود  0لبا برای
بررساای مانایی متغیرها از دزمون ریشااه واحد با در نظرگیری دو نااکساات ساااختاری
درونزای لی -اسااترازیکی  )5009( 5اسااتفاده مینااود در این جدو  K ،حداک ر تعداد
وقفه بهینهای اساات که در الگو ل اث نااده اساات اگر قدرمطلق مقادیر م اسااباتی از
قدرمطلق مقدار ب رانی  LSدر ساطح  %2بزرگتر باند ،ورضیه صفر مبنی بر وجود ریشه
واحد رد مینااود مقدار ب رانی  LSدر سااطح  ،%2برای مد  Aبرابر با  -9/025و برای
مد  Cنیز برابر با  -2/502میبانااد نتای دزمون ریشااه واحد لی -اسااترازیکی برای
 0نتای دزمون نکست ساختاری در صورت درخواست خواننده ارائه میگردد
Lee and Strazicich

2
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متغیرهای قیفت ووی خلی وارس نفتخام ،گاز مایع ،نفت کوره ،گازوئیل ،نفت ساافید و
بنزین در جدو ( )5گزارش ناادهاند و نتای حاکی از قبو ورضاایه صاافر و نامانا بودن
متغیرها (به جز متغیر نرز ارز رساافی) در سااطح  %2میبانااد لبا این متغیرها مانا از
مرتبه یک میبانند برای متغییر نرز ارز رسفی نیز ورضیه صفر در مد  Cرد میگردد
و در سطح  %2مانا میباند
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد لی-استرازیکیچ

ناخ

متغیرها

مقدار م اسبه نده

قیفت بنزین

-2/12

C

قیفت نفت سفید

-2/12

C

2

قیفت گازوئیل

-2/02

C

5

)I(1

قیفت مازوت

-2/09

C

1

)I(1

قیفت گاز مایع

-9/50

A

0

)I(1

قیفت نفت خام

-2/19

C

5

)I(1

نرز ارز

-05/25

C

8

)I(0

-2/20

C

2

)I(1

قیفت عفده ورونی

مد

نتیجه در سطح %2

K
0

)I(1
)I(1

منبع :م اسبات ت قیق

قبل از انجام دزمون  NARDLبرابر دن ه قبال توضایح داده ناد میبایسات ه انبانتگی
بین متغیرهای مورد دزمون قرار گیرد که بدین منظور از دزمون کرانههای پسران استفاده
ناده دن ه از جدو  9مشاهده مینود دماره  Fو دماره  tدر سطح  %2 ،%0و  %00معنی
دار میبانااند ،بنابراین رابطه ه انبانااتگی میان متغیرهای مد در هر دو سااناریو به
صورت قوی وجود دارد
جدول ( :)3آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همانباشتگی
K=3

دماره F

قیفت گاز مایع

22/95

قیفت بنزین

50/51

قیفت نفت سفید

22/32

قیفت مازوت

53/22

قیفت گازوئیل

02/03

)I(1

)I(0

مقادیر ب رانی سطح%00
9/00

5/00

مقادیر ب رانی سطح%2
9/29

5/22

مقادیر ب رانی سطح%0
2/02

2/02

دماره t
-09/22
-3/00
-05/22
-1/20
-0/90

منبع :م اسبات ت قیق

)I(1

)I(0

مقادیر ب رانی سطح%00
-9/00

-0/25

مقادیر ب رانی سطح %2
-9/99

-0/32

مقادیر ب رانی سطح %0
-9/31

-5/20
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نتاای الگوی  NARDLو دزمونهاای مربوطه برای بررسااای اثر قیفت ووی خلی وارس
نفاتخام بر قیفت ووی خلی وارس پن وردورده اصااالی با وجود متغیرهای توضااای ی
ناخ قیفت عفدهورونی و نرز ارز رسفی در جدو  2ارائه نده است
جدول ( :)4نتایج الگوی  NARDLو آزمونهای مروبطه برای پنج فرآورده اصلی
قیفت نفت سفید

قیفت گازوئیل

دزمونها

ضریب

احتفا

ضریب

احتفا

ضریب

احتفا

ضریب

احتفا

ضریب

احتفا

متغییر توضی ی

قیفت گاز مایع

قیفت مازوت

قیفت بنزین

)PP(-1

-0/20

0/000

-0/92

0/000

-0/9

0/000

-0/29

0/000

-0/00

0/000

)O+ (-1

0/20

0/000

0/90

0/000

0/2

0/000

0/25

0/000

0/10

0/000

)𝑂− (-1

0/92

0/000

0/51

0/000

0/90

0/000

0/21

0/000

0/22

0/000

)∆PP (-1

0/02

0/00

0/51

0/000

-0/05

0/09

0/50

0/000

0/00

0/001

∆O+

0/92

0/002

0/10

0/000

0/02

0/000

0/00

0/000

0/02

0/000

)∆O+ (-1

-0/29

00000

-0/20

0/000

0/52

0/000

-0/50

-5/05

-0/52

0/00

∆O−

0/09

0/000

0/09

0/000

0/01

0/000

0/33

0/000

0/03

0/000

)∆O− (-1

0/55

0/00

-0/09

0/12

0/00

0/002

-0/92

0/000

0/03

0/93

LO+

0/00

0/000

0/352

0/000

0/90

0/000

0/019

0/000

0/01

0/000

-0/20

0/000

-0/00

0/000

0/000

-0/02

0/000

-0/00

0/000

LO−
دزمونها

دماره

احتفا

دماره

احتفا

-١
دماره

احتفا

دماره

احتفا

دماره

احتفا

𝑅𝐿𝑊

90/25

0/000

05/20

0/002

00/55

0/000

2/22

0/00

1/59

0/00

𝑅𝑆𝑊
Ramsey
RESET Tset F
–Breusch
–Pagan
) test (𝜒 2

52/33

0/005

005/3

0/000

092

0/000

05/3

0/005

2/20

0/005

0/591

0/02

0/209

0/90

0/92

0/13

0/22

0/22

0/01

0/31

0/21

0/20

0/000

0/33

0/13
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با توجه به جدو مشااهده مینود که ضرایب تغییرات م بت و منفی قیفت نفتخام در
ساطح  %0برای تفامی وردوردههای نفتی معنیدار میبانند دماره دزمون والد که برابری
ضاارایب تغییرات م بت و منفی قیفت نفت را در بلند مدت ( 𝑅𝐿𝑊) و کوتاه مدت ( 𝑅𝑆 𝑊)
مورد دزمون قرار میدهناد ،در بلنادمادت و در کوتاهمدت برای تغییرات قیفت نفتخام
برای پن وردورده اصاالی در سااطح  %2معنیدار بوده که به معنی عدم پبیرش ورضاایه
صااافر و وجود عدمتقارن در بلندمدت و کوتاهمدت برای تفامی وردوردههای مورد دزمون
میباناد تخفین ضرایب بلندمدت تغییرات م بت  L𝑂+و منفی  LO−قیفت نفتخام به
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ترتیب در گاز مایع برابر با  0/0و  ،-0/2مازوت  0/35و  ،-0/00سااوخت جت 0/90و،-0
گازوئیل  0/01و  -0/02و بنزین  0/01و  -0/0اساات که نشااان میدهد با اوزایش  %0در
قیفات ووی خلی واارس نفاتخاام قیفات ووی خلی وارس گاز مایع  %0/0قیفت ووی
خلی واارس ماازوت  ،%0/35قیفت ووی خلی وارس ساااوخت جت  ،%0/09قیفت ووی
خلی وارس گازوئیل  %0/01و قیفت ووی خلی وارس بنزین  %0/01اوزایش خواهد یاوت
در حاالیکاه باا کااهش یاک درصااادی قیفات ووی خلی وارس نفتخام ،قیفت ووی
خلی وااارس گاااز مااایع  %0/2قیفاات ووی خلی وااارس مااازوت  ،%0/00قیفاات ووی
خلی واارس ساااوخات جات  ،%0قیفت ووی خلی وارس گازوئیل  %0/02و قیفت ووی
خلی وارس بنزین  %0/0کاهش خواهد یاوت لبا وجود اثر مونک و پَر در  2متغیر مورد
بررسای اثبات میگردد هف نین دزمونهای تشاخیصی الگوی  NARDLنیز عدم وجود
ناهفسانی واریانس و خودهفبستگی و مشکالت نرما بودن توزیع را نشان میدهند
ناکل یک نفودارهای مرتبط با  2وردورده مورد بررسای را ت ت الگوی  NARDLنشان
می دهد این نفودارها ترکیبی خطی از ضرایب پویای مرتبط با تغییرات م بت و منفی را
در یک اوق با واصااله اطفینان  %32ارائه میدهند به طور کلی بررساای نفودارها نشااان
میدهد که قیفت وردوردههای نفتی عکسالعفل نسابتا سریعتری به اوزایش قیفت نفت
در مقایسه با کاهش قیفت نفت دارند ،اما هفانطور که از نفودارها نیز قابل مالحظه است
مدت زمان زیادی طو میکشااد تا ضاارایب تکاثر پویا ،تعاد بلندمدت بین قیفت نفت
خام و قیفت وردوردهها را پونش بدهند

وصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سا پنج  /نفاره  /0بهار 0931

03

نمودار ( :)1ضرایب تکاثر پویای تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت در  5فرآورده
منبع :یاوتههای ت قیق

 -5نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
بررسهههق اثر ایمهت فوی خنیمفهار ن هتخهام بر ایمهت فوی خنیمفار پنم فرآورب ن هق با
استفاده از الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ،وجود رابطه نامتقارن بین
قیفت نفتخام و قیفت این وردوردهها و هف نین وجود اثر مونااک و پَر در کوتاهمدت و
بلندمدت را نشاان میباند لبا توصیه مینود سیاستگباران در مالحظات خود به وی ه
در انتخاای معیاار کف قیفتی برای قیفت وردوردههای نفتی(بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره،
نفت ساافید ،گازمایع ودیگر وردوردههای نفتی) در داخل کشااور مطابق دن ه که در ماده
یک قانون هدوفندساازی یارانهها (مصوی مجلس نورای اسالمی دذرماه  )0903تصریح
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گردیده اساات (که معاد یا بیش از  30درصااد ووی خلی وارس اساات) وجود این روتار
ناامتقاارن را در نظر گروتاه و نسااابت به بازنگری مطلوی قانون اقدام نفایند چرا که با
اوزایش قیفت نفت ،قیفت ووی خلی وارس وردوردههای نفتی به نااادت اوزایش خواهد
یااوات اماا در صاااورت کاهش قیفت نفتخام ،قیفت ووی خلی وارس این وردوردهها با
سااارعات کفتری کااهش خواهاد یااوات لبا انتخای چنین معیاری برای کشاااوری که
صااادرکننده نفت میبانااد به ل اث مهار نوسااانات قیفتی در کشااور مناسااب به نظر
نفیرسد
هف نین دولت چه از حیث حرکت به ساافت قیفتهای منطقی و چه تسااویهحسااای با
نارکت پاالیش و پخش وردوردههای نفتی در قوانین بودجه ساانواتی میبایست با ل اث
وجود اثر مونااک و پَر در قیفت وردوردههای نفتی ،نساابت به بازنگری مطلوی در قانون
هدوفندکردن یارانهها و ساایر قوانین باالدستی مرتبط با قیفتگباری وردوردههای نفتی
اقدام نفاید
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0

قیفت معامالتی
یک بشااکه نفت
صااااادراتاای از
مبادی اولیه در
هر م فوله

قیفت نفت عرضه
نده در بورس

قیفات نفات (نفاتخاام و میعانات
گازی) خوراك پاالیشگاههای داخلی
و مجتفعهای پتروناایفی و سااایر
نرکتها
مبنااای نود و پن ( )32درصااااد
متوساط بهای م فولههای صادراتی
نفت مشاااابه (و یا متوساااط FOB
خلی واارس در صاااورت عدم وجود
م فولههای صادراتی مشابه) در هر
ماه ناافساای خواهد بود که توسااط
نرکت ملی نفت ایران
مبنااای نودوپن درصااااد ( )% 32
متوساااط بهای م فولههای خلی
وارس در صورت عدم وجود م فوله
های  FOBصاادراتی نفت مشابه
(یا متوسط صادراتی مشابه) در هر
ماه نفسی خواهد بود
مبنای نود و پن درصاااد متوساااط
بهاای م فوله های صاااادراتی نفت
مشاااابه با در نظر گروتن کیفیت در
هر ماه نفسی خواهد بود

متوساااط قیفت
صااادراتی در یک
ماه ناافساای از
مبادی اولیه

نودو پن درصد( )%32متوسط بهای
م فوله های صااادراتی نفت مشااابه
در هر ماه نفسی است.

توساااط قیفاات
صاااادراتی در هر
ماه ناافساای از
مبادی اولیه

نودو پن درصد ( )%32متوسط بهای
م فولههای صادراتی نفت مشابه در
هر ماه نفسی است.

-

متوسااط قیفت
صااادراتی در یک
ماه ناافساای از
مبادی اولیه
متوساااط قیفت
نفت صادراتی در
یک ماه ناافسی
از مبادی اولیه

مبنای تساویه حسای بین دولت و نرکت
پاالیش و پخش وردوردههای نفتی ایران
بر اساااس قیفت های صااادراتی و وارداتی
نفاتخاام و وردورد ه های نفتی(حساااب
مورد)

بر اسااس قیفت های صادراتی و وارداتی
نفتخام و وردورد ه های نفتی(حساااب
مورد

بر اسااس قیفت های صادراتی و وارداتی
نفتخام و وردورد ه های نفتی(حساااب
مورد
قیفاات هر بشاااکااه نفاات ت ویلی بااه
پاالیشگاههای داخلی برابر با رقفی خواهد
بود که به پیشنهاد کار گر وهی متشکل از
وزارتخااناه های نفت و امور اقتصاااادی و
دارایی و معااونات (معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس جفهور) به تصویب
هیئت وزیران می رسد
قیفت هر بشاکه نفت (نفتخام و میعانات
گازی) ت ویلی به پاالیشاااگاههای داخلی
برابر با رقفی خواهد بود که به پیشااانهاد
کارگروهی متشکل از وزارتخانههای نفت و
امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشاااور به تصاااویب هیأت
وزیران میرسد و اجازه داده مینود

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

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

