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 .1هقدهِ
أشٚص٘« ،ٜمؾ ا٘شطی» دس تحمك اٞذاف التلبدی وـٛسٞب ،ثیثذیُ دا٘ؼت ٝؿذ ٚ ٜث ٝتٙبػت
ٚضقیت وـٛسٞب ٘یض ٔتفبٚت اػتٟٓٔ .تشیٗ ٔٙبثـ ا٘شطی٘ ،فت خبْ ٌ ٚبص عجیقی ٞؼتٙذ وٝ
ٞش ػبِ ٝػبصٔبٖ اٚپهٌ ،ضاسؿی اص ٚضقیت ا٘شطی دس ػبَ ٌزؿت ٝسا ثب فٛٙاٖ «ٌضاسؽ
چـٓا٘ذاص ٘فت خٟبٖ»ٙٔ 1تـش ٔیوٙذ .دس ایٗ ٌضاسؽ ،اعالفبت  ٚتحّیُٞبی آٔبسی دس
صٔیٞٝٙبی ٔختّف ا٘شطی ث ٝكٛست تخللی  ٚث ٝتفىیه وـٛسٞب ،ثشای ثٟشٜثشداسی ٔحممبٖ
فشضٔ ٝیؿٛد 2.ثش پبیٌ ٝضاسؽ ( )2015تمبضبی وُ سٚصا٘٘ ٝفت دس خٟبٖ ،ثٔ ٝیضاٖ 31/5
دسكذ اص تمبضبی وُ ا٘شطی ثٛد ٜاػت و ٝایٗ ػ ٟٓتب ػبَ  2020ثب وبٞـی ا٘ذن ،تمشیجب ثٝ
ٔیضاٖ  31/4دسكذ خٛاٞذ سػیذ.
اص ػٛی دیٍش ،ثب افضایؾ لیٕت ٘فت  ٚثشٚص آِٛدٌیٞبی صیؼتٔحیغی ،أشٚص ٜوـٛسٞب
ٌبص عجیقی سا ثِ ٝحبػ ٔضیتٞبی صیؼتٔحیغی ٌ ٚؼتشدٌی رخبیش ،ث ٝفٛٙاٖ خب٘ـیٗ ٔٙبػجی
ثشای ٘فت ٔغشح ٔیوٙٙذ .آٔبسٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ػ ٟٓتمبضبی وُ ٌبص دس ػبَ  2015ثشاثش ثب
 21/7دسكذ اص تمبضبی وُ ا٘شطی دس خٟبٖ ثٛد ٜاػت و ٝایٗ ٔیضاٖ تب ػبَ  2020ث22/3 ٝ
دسكذ افضایؾ ٔییبثذ؛ ثٙبثشایٗ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد دس آیٙذٜای ٘ضدیه (یقٙی ٘ )2020فت ٌ ٚبص
ثیؾ اص  50دسكذ اص تمبضبی وُ ا٘شطی خٟبٖ سا ث ٝخٛد اختلبف خٛاٞذ داد.
ٔغبثك ؿىُٞبی ( )2 ٚ 1اص ِحبػ فّٙی ،خب٘ـیٗ وشدٖ ٌبص ث ٝخبی ٘فت ثب ٔـىالتی ٕٞشاٜ
اػت و ٝاص ٟٔٓتشیٗ آٖٞب ٔیتٛاٖ ثٔ ٝؼئّ ٝفـشدٜػبصی ٞ ٚضیٞٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ ثیؾتش ٌبص
دس ٔمبیؼ ٝثب ٘فت اؿبس ٜوشد .ا٘تمبَ ٌبص ث ٝد ٚسٚؽ فٕذ« ٜحُٕ ثب وـتی» « ٚا٘تمبَ اص عشیك
خغٛط ِ »ِٝٛا٘دبْ ٔیؿٛد .دس سٚؽ ا٘تمبَ ثب وـتیٞ ،ضیٞٝٙبی اكّی سا ٔؼبئُ فّٙی ،ثٚ ٝیظٜ
ٞضیٞٝٙبی ٔشثٛط ػٛخت وـتی حبُٔ ٌبص تـىیُ ٔیدٞذ و ٝثؼیبس ٔتبثش اص ٔؼبفت پیٕٛدٜ
ؿذٛ٘ ٚ ٜػب٘بت لیٕت ػٛخت اػت .اص ػٛی دیٍش ،سٚؽ ا٘تمبَ ثب خظ ِ٘ ،ِٝٛیبصٔٙذ
ػشٔبیٌٝزاسی ٌؼتشد ٜدس تبػیؼبت صیشثٙبیی اػت .اص ٔضایبی ایٗ سٚؽٔ ،یتٛاٖ ث ٝثجبت ٔیضاٖ
كبدسات ٞ ٚضیٞٝٙبی ا٘تمبَ دس ثّٙذٔذت اؿبسٕٛ٘ ٜد .اص ایٗس ،ٚتٕشوض فشٚؿٙذٌبٖ ٌبص ثیؾتش
World Oil Outlook
2

ثشای اعالفبت ثیؾ تش سخٛؿ وٙیذ ث ٝػبیت:
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ثش ٔـتشیبٖ ٔٙغمٝای لشاس ٔیٌیشد تب ثتٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص خظ ِ ِٝٛكبدسات ثبثجبت  ٚثّٙذٔذت
ث ٝثبصاسٞبی ٞذف خٛد داؿت ٝثبؿٙذ.
اص ٔٙؾشی دیٍش ،ث ٝدِیُ ٚخٛد اثشات فلّی ٔلشف ا٘شطی ،تفبٚت خبیٍضیٙی ٌبص ٘ ٚفت
دس فلُٞبی ٔختّف ػبَ ٘ ٚیض تفبٚت فٙبٚسی اػتخشاج دس ٞش یه اص ٔٙبعك ٔٛسد ثشسػی،
ٔغبِقٙٔ ٝغمٝای تبثیشپزیشی ثبصاس ٌبص اص ٘فت سا ضشٚسی ٔیػبصد.
دس ایشاٖ ٘یض عی ػ ٝدٌ ٝٞزؿت ،ٝتٛػقٙٔ ٝبثـ ٌبصی ث ٝفٛٙاٖ «كٙبیـ پبییٗدػتی» 1كٙقت
٘فت  ٚتجذیُ رخبیش ٌبصی ثٙٔ ٝبثـ لبثُ ثٟشٜثشداسیٕٛٞ ،اسٛٔ ٜسد تٛخ ٝثٛد ٜاػت .اصایٗس،ٚ
ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف ثشسػی سٚاثظ ثّٙذٔذت  ٚوٛتبٜٔذت سفتبس لیٕتٞبی ٌبص ٘ ٚفت دس
ثبصاسٞبی ٔٙغمٝای  ٚتبثیشپزیشی آٖٞب اص یىذیٍش ثب ٞذف تٛػق ٝكبدسات ایٗ ٔحل َٛكٛست
پزیشفت ٝاػت .ثشای دػتیبثی ث ٝایٗ ٞذفٔ ،مبِ ٝثذیٗ ؿىُ ػبصٔب٘ذٞی ؿذ ٜاػت :دس ادأ،ٝ
پغ اص ٔمذٔ ،ٝادثیبت ٔشٚس ٔیؿٛد؛ دس ثخؾ ػ ،ْٛسٚؽ پظٞٚؾ ثیبٖ ٔیؿٛد؛ ثخؾ چٟبسْ،
ث ٝیبفتٞٝب اختلبف داسد  ٚدس ثخؾ پٙدٓ٘ ،تبیح  ٚپیـٟٙبدٞب اسائٔ ٝیؿٛد.
 .2هزٍری بز ادبیات
دس ادأٔ ٝجب٘ی ٘ؾشی  ٚپیـیٔ ٝٙشتجظ ثب پظٞٚؾ اسائٔ ٝیؿٛد.
 .1-2هباًی ًظزی

ثب ٌؼتشؽ خٟب٘یػبصی ،ثبصاسٞبی ا٘شطی اثقبد خٟب٘ی ث ٝخٛد ٌشفت ٝاػت  ٚسٚؽٞبی
لیٕتٌزاسی آٖٞب عی د ٚدٌ ٝٞزؿتٔ ،ٝؼیش تىبّٔی خٛد سا پیٕٛدٜا٘ذ .دس ایٗ ٔیبٌٖ ،بص
عجیقی ٘یض ث ٝفٛٙاٖ یه حبُٔ ا٘شطی ٔ ٚ ٟٓخبیٍضیٗ ٘فت ٔٛسد تٛخ ٝثٛد ٜاػت .اص دیذٌبٜ
التلبدی ،لیٕتٌزاسی ٌبص ٔجتٙی ثش ػبختبس فشض ٚ ٝتمبضبػتّٔ .ی )2010( 2ًٙػ ٝسٚؽ
اكّی ثشای لیٕتٌزاسی ٌبص ث ٝتشتیت صیش ٔقشفی ٔیٕ٘بیذ.
1

كٙبیـ پبییٗدػتی اكغالحی اػت و ٝثشای اؿبس ٜث ٝفّٕیبتی اص لجیُ فشٚؽ  ٚتٛصیـ ٌبص عجیقی ٔ ٚحلٛالت ٔـتك ؿذٜ

اص ٘فت خبْ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد.
Melling

2
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 )1لیٕتٌزاسی دِٚتی؛
1

 )2لیٕتٌزاسی ؿبخلی ؛
 )3لیٕتٌزاسی ٘مذی ٌبص ثش اػبع ثبصاسٞبی ٌبص.
دس ٞش ػ ٝسٚؽ ،فٛأّی ٔب٘ٙذ لیٕت ػبیش ػٛختٞب ،ؿشایظ خغشافیبیی ،لشاسدادٞبی
ثّٙذٔذت ٔ ٚیضاٖ ٚاثؼتٍی وـٛسٞب ثٚ ٝاسدات ا٘شطی ثش لیٕت ٌبص تبثیشٌزاس ٞؼتٙذ.
اص ػٛی دیٍش٘ ،فت ث ٝفٛٙاٖ اكّیتشیٗ خبیٍضیٗ ٌبص اص ٔـخلبت فیضیىی خبكی
ثشخٛسداس اػت و ٝرخیشٜػبصی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ آٖ سا آػبٖ ٔیػبصد ٓٞ ٚچٙیٗ ،دس ثبصاسٞبی
ٔختّف ٔٙغمٝای  ٚخٟب٘ی ؿشایظ ٔٙبػجی ثشای لیٕتٌزاسی داسد .دس حبِی و ٝچٙیٗ ؿشایغی
ثشای ٌبص عجیقی ث ٝفٛٙاٖ یه وبال ٔیؼش ٘یؼت .ثشای تجییٗ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیتٛاٖ ث ٝص٘دیشٜ
اسصؽ ٘فت ٌ ٚبص اؿبس ٜوشد .أشٚص ،ٜتحّیُ ص٘دیش ٜاسصؽ ث ٝفٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ساٜٞبی
افضایؾ ثٟشٜٚسی  ٚثٟجٛد ٔذیشیت ؿٙبختٔ ٝیؿٛد .كٙبیـ ٔختّف د٘یب اص خّٕ٘ ٝفت ٌ ٚبص ثب
ثٟشٌٜیشی اص تحّیُ ص٘دیش ٜاسصؽ تٛا٘ؼتٝا٘ذ وبٞؾ ٞضی ٚ ٝٙاكالح ثٙیبدی سا ثشای خٛد ثٝ
اسٔغبٖ آٚس٘ذ.
ٔف« ْٟٛص٘دیش ٜاسصؽ» 2ثشای اِٚیٗثبس تٛػظ ٔبیىُ پٛستش 3دس ػبَ  1985اسائ ٝؿذ ٜاػت.

4

ص٘دیش ٜاسصؽٔ ،دٕٛف ٝفّٕیبتی اػت و ٝدس یه كٙقت (دس ایٙدب ،كٙقت ٘فت ٌ ٚبص) ثٝ
كٛست ص٘دیشٚاس ا٘دبْ ٔیٌیشد تب ث ٝخّك اسصؽ ٔٙتٟی ؿٛد .ث ٝثیبٖ ػبد ،ٜص٘دیش ٜاسصؽ ثٝ
د٘جبَ ثٟی ٝٙوشدٖ تٕبٔی فقبِیتٞبی حبوٓ دس یه ػبصٔبٖ  ٚیب ؿشوت دس خٟت افضایؾ ٔضیت
سلبثتی اػت.
ص٘دیش ٜاسصؽ ٌبص عجیقی ٔدٕٛف ٝپیٛػت ٝفشایٙذٞبیی اػت و ٝاص اوتـبف  ٚتٛػقٔ ٝیبدیٗ
ٌبصی تب فشٚؽ ٌبص ثٔ ٝـتشی سا دسثش ٔیٌیشد .ایٗ ٔدٕٛف ٝفؾیٓ ؿبُٔ حّمٞٝبی ثٓٞ ٝ
پیٛػتٝای اػت و ٝث ٝخض دس پبیبٖ فشایٙذٍٕٞ ،ی ث ٝؿىُ وال٘ی ٞضیٝٙثش ٞؼتٙذ .دس ثخؾ
ثبالدػتی ،اوتـبف  ٚتِٛیذ ٌبص (ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ حّم ٝاص ص٘دیش ٜاسصؽ ٌبص) ثش اػبع لٛا٘یٗ
 1دس لیٕتٌزاسی ؿبخلی ،لیٕت ٌبص ث ٝفٛٙاٖ ضشیجی اص لیٕت ٘فت دس٘ؾش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.
 4ثشای اعالفبت ثیؾتش سخٛؿ وٙیذ ث ٝػبیت «ٔشوض ٔغبِقبت ص٘دیش ٜاسصؽ» ث ٝآدسع سٚثٝس:ٚ

Value Chain
Michael Porter
www. vcmstuty.ir
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فقّی ،ث٘ ٝیبثت اص دِٚت ،دس اختیبس ؿشوت ّٔی ٘فت ایشاٖ اػت .فقبِیتٞبی ٔیبٖ دػتی ٚ
پبییٗ دػتی كٙقت ٌبص (حّمٞٝبی ٔیب٘ی ص٘دیش ٜاسصؽ ؿبُٔ ا٘تمبَ ،پبالیؾ  ٚفشآٚسی ٚ
تٛصیـ) تٛػظ ؿشوت ّّٔی ٌبص ٔذیشیت ٔیؿ٘ٛذ  ٚأٛس ٔشثٛط ث ٝكبدسات ٌبص (و ٝدس پبیبٖ
ص٘دیش ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ حّم ٝدسآٔذصاػت) صیش ٘ؾش ؿشوت ّّٔی كبدسات ٌبص ٔیثبؿذ.
فقبِیت ٓٞصٔبٖ ٛٔ ٚاصی ػ ٝؿشوت یبد ؿذ ٜدس كٙقت ٌبص أىبٖ ٔذیشیت یىپبسچٝ
ص٘دیش ٜاسصؽ ٌبص سا ٔٙتفی ػبختٛٔ ٚ ٝخت ؿذ ٜثب ٚخٛد وـف ٔیبدیٗ ٌبصی ٔؼتمُ  ٚتجذیُ
ایشاٖ ث ٝدٔٚیٗ داس٘ذ ٜرخبیش ٌبصی خٟبٖ ،سؿذ خٟب٘ی تمبضب ثشای ٌبص عجیقی  ٚس٘ٚك ثبصاس
تدبسی آٖ ،ایشاٖ ٘تٛا٘ذ ػ ٟٓصیبدی اص حدٓ تدبست  ٚكبدسات آٖ سا ث ٝخٛد اختلبف دٞذ؛
ث ٝعٛسی و ٝدس ػبَ  2007ػ ٟٓایشاٖ اص كبدسات خٟب٘ی تٟٙب دس حذٚد یه دسكذ ثٛد ٜاػت.
دس ص٘دیش ٜاسصؽ ثخؾ ثبالدػتی ٘فت ثش ٚخٛد  3یب  4حّم ٝاتفبق ٘ؾش ٚخٛد داسد ٚ
ثیؾتشیٗ تىشاسپزیشی آٖ «اوتـبف ،تٛػق ٚ ٝتِٛیذ» یب «اوتـبف ،اسصیبثی ،تٛػق ٚ ٝتِٛیذ»
اػت .وبُٔتشیٗ ص٘دیشٜای ؤ ٝیتٛاٖ ثشای فقبِیتٞبی ثبالدػتی ٘فت اسائ ٝداد ؿبُٔ
«اوتـبف ،اسصیبثی ،تٛػق ،ٝثٟشٜثشداسی  ٚا٘تمبَ» اػت .دس وـٛس فّٕیبت ا٘تمبَ ٘فت دس
ٔدٕٛف ٝپبییٗدػتی  ٚفّٕیبت ا٘تمبَ ٌبص دس ٔدٕٛف ٝثبالدػتی لشاس ٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ ،دس
تحّیُٞبیی و ٝثش ٔجٙبی ٚخٛد تفبٚتٞبی فّٙی دس فشایٙذٞبی ص٘دیش ٜاسصؽ اسائٔ ٝیؿٛد ،ػبص
 ٚوبس لیٕتٌزاسی ٌبص اص ٘فت ٔتفبٚت اػت.
اص ػٛی دیٍش ،فذْ تٛػقٝیبفتٍی ثبصاسٞبی ٔقبٔالتی ٌبص ،وبٞؾ وبسایی ثبصاس ثشای لیٕت
ٌزاسی ایٗ حبُٔ ا٘شطی سا ث ٝد٘جبَ داؿت ٝاػت وٛٔ ٝخت تمٛیت ٔبٞیت ٔٙغمٝای ایٗ ثبصاس
ٔیٌشدد .اصایٗس٘ ،ٚیبص اػت تب ثبصاسٞبی ٌبص  ٚتبثیشپزیشی آٖٞب اص ٘فت ث ٝكٛست ٔٙغمٝای
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد.
دػتیبثی ٌبص ث ٝخبیٍب ٜثیٗإِّّی ث ٝفٛٙاٖ یه وبال ،ثؼیبس پیچیذ ٚ ٜدؿٛاس اػت.
اصایٗس ،ٚأشٚص ٜلیٕتٞبی ٌبص دس د ٚعشف فشض ٚ ٝتمبضب  ٚث ٝكٛست ٔٙغمٝای تحّیُ
ٔیؿٛد .دس ایٗ پظٞٚؾ ثشای ثشسػی ثبصاسٞبی ا٘شطی دس د ٚحٛص٘ ٜفت ٌ ٚبصٌ ،ؼتشٜ
خغشافیبیی ث ٝػ٘ ٝبحی ٝآٔشیىب ،اسٚپب  ٚآػیب تمؼیٓثٙذی ؿذ ٜاػت  ٚث ٝدِیُ ػ ٟٓا٘ذن
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اػتشاِیب  ٚآفشیمب اص لیٕتٌزاسی دس ثبصاسٞبی خٟب٘ی ٘فت ٌ ٚبص ،اص پظٞٚؾ حزف ؿذٜا٘ذ.
خذ )1( َٚؿبخقٞبی ث ٝوبس سفت ٝدس پظٞٚؾ سا ث ٝتفىیه ثبصاس ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ.
جدٍل  .1ضاخصّای قیوتی
باسار
باسار

عٌَاى

ًواد در پژٍّص

ضزح

٘فت ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیت

CRUDE_WTI

لیٕت ٘فت خبْ ٚػت تٍضاع

ًفت

باسار
گاس

ایٙتشٔذیت

هٌطقِ
آٔشیىب

٘فت ثش٘ت

CRUDE_BRENT

لیٕت ٘فت خبْ ثش٘ت دسیبی ؿٕبَ

اسٚپب

٘فت دثی

CRUDE_DUBAI

لیٕت ٘فت خبْ ثبصاس دثی

آػیب

ٌبص ٙٞشی ٞبة

NGAS_US

لیٕت ٌبص عجیقی ثبصاس ٙٞشی ٞبة

آٔشیىب

ٌبص اسٚپب

NGAS_EU

لیٕت ٌبص عجیقی ٚاسداتی إِٓبٖ

ٌبص طاپٗ

NGAS_JP

تٛػظ خظ ِ ِٝٛاص سٚػیٝ
لیٕت ٚ LNGاسداتی طاپٗ

اسٚپب
آػیب

ٔٙجـ :یبفتٞٝبی پظٞٚؾ

 .2-2پیطیٌِ پژٍّص

اص دیذٌب٘ ٜؾشی٘ ،فت خبْ ٌ ٚبص دس تِٛیذ ٔىُٕ یىذیٍش ٞؼتٙذ  ٚدس ثخؾ ٔلشف ،ثٝ
كٛست خب٘ـیٗ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ .اصایٗس ،ٚتحّیُ  ٚثشسػی لیٕت ایٗ د ٚوبالی
اػتشاتظیه ،یىی اص دغذغٞٝبی اػبػی ثشای وـٛسٞبی تِٛیذوٙٙذٔ ٚ ٜلشفوٙٙذ ٜا٘شطی دس
خٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.
ثش اػبع ٌضاسؽ اداس ٜاعالفبت ا٘شطی ،1وـٛس ایشاٖ ثب ثشخٛسداسی اص  17دسكذ رخبیش
اثجبت ؿذٌ ٜبص عجیقی داسای ستج ٝد ٚ ْٚثیؾ اص  10دسكذ اص وُ رخبیش اثجبت ؿذ٘ ٜفت خٟبٖ
ستج ٝچٟبسْ خٟبٖ دس ایٗ صٔی ٝٙسا داساػت؛ أب ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ثب تٛخ ٝث ٝؽشفیتٞبی ٔٛخٛد
دس وـٛس٘ ،مؾ ٔؼتمیٓ ایشاٖ اص تدبست  ٚلیٕتٌزاسی ایٗ دٔ ٚحل ،َٛثب خبیٍبٚ ٜالقی آٖ
فبكّ ٝداسد.

Energy Information Administration

1

[

95

تاثیزپذیزی قیوتّای هٌطقِای گاس اس قیوتّای ًفت خام در باسار جْاًی

اص ػٛی دیٍش ،دػتیبثی ث ٝخبیٍب ٜػ ْٛدس ٔیبٖ كبدسوٙٙذٌبٖ ٌبص دس خٟبٖ ثب ػ 8 ٟٓتب 10
دسكذی اص تدبست خٟب٘ی ،اص خّٕ ٝاٞذاف ٔٙذسج دس افك چـٓا٘ذاص  1404دس ثخؾ ٌبص
وـٛس ثٛد ٜاػت .ثشای دػتیبثی ث ٝایٗ ٔٙؾٛس ،ساٞجشدٞب  ٚػیبػتٞبیی دس ایٗ ثخؾ عشاحی
ؿذ ٜاػت و ٝثٟشٜثشداسی اص ٔٛلقیت ٔٙغمٝای  ٚخغشافیبیی وـٛس خٟت خشیذ  ٚفشٚؽ،
فشآٚسی ،پبالیؾٔ ،قبٚض ٚ ٝا٘تمبَ ٘فت ٌ ٚبص ث ٝثبصاسٞبی داخّی  ٚخٟب٘ی اص خّٕ ٝآٖٞبػت.
فٕذٔ ٜـتشیبٖ ٘فت خبْ ٔ ٚیقب٘بت ٌبصی ایشاٖ دس ػبَ  2017دس ٕ٘ٛداس (ٕ٘ )1بیؾ داد ٜؿذٜ
اػتٔ .ـبٞذٔ ٜیؿٛد ٔملذ  61دسكذ اص كبدسات ٘فت خبْ ٔ ٚیقب٘بت ٌبصی ایشاٖ،
وـٛسٞبی چیٗٙٞ ،ذ ،وش ٜخٛٙثی  ٚطاپٗ ثٛد ٜاػت و ٝدالِت ثش إٞیت اػتشاتظیه ثبصاس آػیب
ثشای ایشاٖ داسدٓٞ .چٙیٗ وـٛسٞبی تشوی ،ٝایتبِیب  ٚفشا٘ؼ ٝثب ػ 21 ٟٓدسكذی ،فٕذٔ ٜـتشیبٖ
حٛص ٜاسٚپبیی ٌبص ایشاٖ ثٛدٜا٘ذ.
۲۴

۵

۵

۵

درصد

۱۳
۷

۹

۱۴

۱۸

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

کشور

ًوَدار  .1عودُ هطتزیاى ًفت خام ٍ هیعاًات گاسی ایزاى در سال 2117
هٌبع)2018( EIA :

اص ػٛی دیٍش ،فٛأّی ٔب٘ٙذ ؽٟٛس ٘فت ؿیُ ،پیـشفت فٙبٚسی دس اػتخشاج ٌبص ٚ
ٔٙبلـبت ػیبػی  ٚالتلبدی دس ثبصاسٞبی ا٘شطیٛٔ ،خت تغییش سفتبس دس ثشخی اص ثبصاسٞبی ٌبص
ؿذ ٜاػت و ٝث ٝكٛست ٔؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ ثش ثبصاسٞبی كبدساتی ٌبص ایشاٖ ٔٛثش ٞؼتٙذ.
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اصایٗس ،ٚضشٚسی اػت سٚاثظ حبوٓ ثش دٔ ٚتغیش لیٕت ٌبص  ٚلیٕت ٘فت خبْ دس ػغح خٟب٘ی
ثشسػی ؿٛد تبو ٖٛٙپظٞٚؾٞبی ٔتقذدی دس صٔی ٝٙثشسػی استجبط ٔیبٖ لیٕت ٘فت ٌ ٚبص
كٛست ٌشفت ٝاػت.
ٚیالس  ٚخٛتض )2006( 1ث ٝثشسػی ساثغٔ ٝیبٖ لیٕت ٘فت خبْ ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیت ٚ
ٌبص ٙٞشی ٞبة پشداختٙذ ٘ ٚـبٖ داد٘ذ و ٝدس دٚس ٜصٔب٘ی  2005 - 1989ساثغٓٞ ٝا٘جبؿتٍی
ٔیبٖ ایٗ دٔ ٚتغیش ثشلشاس اػت  ٚؿٛن  20دسكذی دس ٘فت ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیتٛٔ ،خت
ؿٛن  5دسكذی دس ثبصاس ٌبص ٙٞشی ٞبة ٔیؿٛد.
پب٘بتیٌٛیذیغ  ٚسٚتّح )2007( 2ثب ٞذف ٔغبِق ٝساثغ٘ ٝفت ٌ ٚبص دس ثبصاس اٍّ٘ؼتبٖ،
لیٕتٞبی فٕذ ٜفشٚؿی ٌبص ٘ ٚفت ثش٘ت سا دس ثبص ٜصٔب٘ی  2003 - 1996ث ٝكٛست ٔبٞب٘ٝ
ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ساثغ ٝثّٙذٔذت ٔیبٖ ٔتغیشٞب پش٘ٛػبٖ
اػت؛ أب ساثغ ٝوٛتبٜٔذت ث ٝكٛست خغی تجییٗ ٔیؿٛد.
ٞبستّیٔ ،ذالن  ٚسٚػتٟبَ )2008( 3ث ٝثشسػی ساثغٔ ٝیبٖ لیٕت ٌبص ٘ ٚفت خبْ
پشداختٝا٘ذ  ٚث ٝتجییٗ فٛأّی ٔیپشداص٘ذ وٛٔ ٝخت ا٘حشاف ساثغ ٝوٛتبٜٔذت اص ساثغٝ
ثّٙذٔذت ٔیؿٛد .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس وٛتبٜٔذت ث ٝدِیُ ٔؼبئُ فّٙی اص یهػٚ ٛ
فٛأُ عجیقی ٔب٘ٙذ عٛفبٖٞبی ؿذیذ  ٚؿشایظ آة ٛٞ ٚایی اص ػٛی دیٍش ٔٛخت ٔیؿٛد
ساثغ ٝوٛتبٜٔذت ٔیبٖ ایٗ دٔ ٚتغیش ٔتفبٚت اص ساثغ ٝثّٙذٔذت آٖٞب ثبؿذ.
سأجشي )2010( 4ثٔ ٝغبِق ٝساثغٔ ٝیبٖ لیٕتٞبی ٘مذی ٘فت خبْ ٌ ٚبص عجیقی ٔیپشداصد ٚ
ثجبت آٖ دس ع َٛصٔبٖ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی ٚی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝساثغٔ ٝیبٖ
ایٗ دٔ ٚتغیش دس ع َٛصٔبٖ تغییش وشد ٜاػت  ٚاص تقبدَ ثّٙذٔذت خٛد دس ػبَ  2008خبسج
ؿذ ٜاػت  ٚث ٝیه ساثغ ٝتقبدِی خذیذ ٚاسد ؿذ ٜاػت.

1

Villar & Joutz
Panagiotidis & Rutledge
3
Hartley & Medlock & Rosthal
4
Ramberg
2
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ثتٗ ،ػیٙش ِٛ ٚػی )2016( 1استجبط پٛیبی ٔیبٖ ثبصاسٞبی ٘فت خبْ ٌ ٚبص عجیقی سا دس ثبصٜ
صٔب٘ی ٛٔ 2014 - 1994سد ثشسػی لشاس داد٘ذ .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ استجبط ٔیبٖ ایٗ
ثبصاسٞب اص ػبَ  2006ث ٝؿذت وبٞؾ یبفت ٝاػت.
اؿچی ،اٌّٙٚذ  ٚاػٕ٘ٛذػٗ )2017( 2ث ٝثشسػی دٚسٜٞبی ٚاٌشایی ٔیبٖ لیٕت ٌبص ٘ ٚفت
دس اٍّ٘ؼتبٖ پشداختٙذ .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس اثتذای پبییض  ٚصٔؼتبٖ عی دٚس ٜصٔب٘ی
 1997تب  2014اثش فلّی ثش لیٕت ٌبص ٔؼّظ اػت  ٚایٗ أش ٔٛخت وبٞؾ تبثیش پزیشی
لیٕت ٌبص اص افت احتٕبِی لیٕت ٘فت دس فلُٞبی ٔٛسد اؿبسٔ ٜیٌشدد.
دی ٔٙضع ،سٚػ ٚ ٛاٚسٌب )2019( 3تالعٓ لیٕت ٌبص دس ثبصاس اٍّ٘ؼتبٖ سا ٔٛسد ثشسػی
لشاس داد٘ذ .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ػ ٝفبُٔ فشض ،ٝتمبضب  ٚرخیشٜػبصی ثش ؿذت تالعٓ
لیٕت ٌبص دس اٍّ٘ؼتبٖ ثیؾتشیٗ اثشٌزاسی سا داس٘ذ .دس ادأ ،ٝث ٝا ّٓٞپظٞٚؾٞبی داخّی اؿبسٜ
ٔیؿٛد.
سحیٕی ( )1386ث ٝثشسػی ٔىب٘یضْٞبی لیٕتٌزاسی ٌبص عجیقی دس ٔٙبعك ٔختّف پشداختٝ
اػت  ٚدالیُ تفبٚت لیٕتٌزاسی ٌبص دس ٔٙبعك ٔختّف سا تجییٗ وشد ٜاػت .یبفتٞٝبی ٚی
دالِت ثش تفبٚت دس ٔىب٘یضْ لیٕتٌزاسی ٌبص دس آٔشیىب ثب اسٚپب  ٚآػیب داسد.
ٔٙلٛس ویبیی ( )1388ث ٝتخٕیٗ ساثغٔ ٝیبٖ لیٕت ٘فت خبْ  ٚلیٕت ٌبص عجیقی ٔبیـ ؿذٜ
( )LNGپشداخت ٝاػت  ٚیبفتٞٝبی ٚی دالِت ثش تخٕیٗ وبسای ساثغ ٝثّٙذٔذت ٔیبٖ لیٕت ٘فت
خبْ  ٚلیٕت ٌبص عجیقی ثش اػبع ٔذَ تلحیح خغب داسد.
ٔحٕذی  ٚلبػٕی ٘ ٚى٘ٛبْ ( )1397ث ٝثشسػی ٚاوٙؾ ٌبص عجیقی ٘ؼجت ث٘ ٝفت خبْ دس
ثبصاسٞبی ٔٙغمٝای اسٚپب  ٚآػیب پشداختٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص ٔذَ ا٘تمبَ سطیٓ ٔبسوف ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ
لیٕت ٘فت خبْ دس ثشخی سطیٓٞب اثش ٔؼتمیٓ ثش لیٕت ٌبص عجیقی داؿت ٚ ٝدس ثشخی سطیٓٞب اثش
ٔقىٛع داسد.

1

Batten, Ciner & Lucey
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3
De Menezes, Russo& Urga
2
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ٔحٕذی  ٚآٔبد ،ٜتّىّیف ،لذیٕی دیضج ( )1398ثب ثٝوبسٌیشی سٚؽ ٓٞا٘جبؿتٍی خٞٛب٘ؼٗ-
یٛػّیٛع  ٚاٍِٛی تلحیح خغبی ثشداسی ) (VECMث ٝثشسػی سٚاثظ ثیٗ لیٕت ٌبص عجیقی ثب
تبةآٚسی ػیؼتٓ تٛصیـ ٌبص ایشاٖ پشداختٙذ .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٞشچٙذ لجُ اص اخشای
لب٘ٞ ٖٛذفٕٙذی یبسا٘ٞٝب ،لیٕت ٌبص عجیقی ثش تبةآٚسی ػیؼتٓ ٌبصسػب٘ی اثش ٔثجت داؿتٝ
اػتِ ،یىٗ ثقذ اص اخشای لب٘ٞ ٖٛذفٕٙذی یبسا٘ٞٝبٙٔ ،دش ث ٝوبٞؾ تبةآٚسی ػیؼتٓ
ٌبصسػب٘ی ؿذ ٜاػت.
ث ٝعٛس وّی ،تٕشوض پظٞٚؾٞبی پیـیٗ ثش ثشسػی ٚخٛد ساثغٔ ٝیبٖ لیٕت ٘فت ٌ ٚبص ثٝ
ٚیظ ٜدس ثبصاس آٔشیىب ثٛد ٜاػت .ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف خجشاٖ ثخـی اص خالءٞبی پظٞٚـی دس
صٔی ٝٙتبثیشپزیشی ٌبص اص ٘فت ،سؿذ سٚصافض ٖٚتمبضبی ٌبص دس ثبصاسٞبی اسٚپب  ٚآػیب  ٚثشسػی
تبثیشات افضایؾ تِٛیذ  ٚكبدسات ٘فت ٌ ٚبص آٔشیىب ث ٝػبیش ٘مبط خٟبٖ كٛست پزیشفت ٝاػت.
 .3رٍش پژٍّص
 .1-3هدل تصحیح خطای بزداری )(VECM

یىی اص ٔـىالت فٕذ ٜدادٜٞبی ػشی صٔب٘ی ،فذْ ایؼتبیی ٔتغیشٞبی ػشی صٔب٘ی ثٚ ٝیظ ٜدس
حٛص ٜا٘شطی  ٚثبصاسٞبی ٔبِی اػت .اص سٚؽٞبی ٔشػ ْٛخٟت سفـ ٘بایؼتبیی دس ػشیٞبی
صٔب٘ی ،اػتفبد ٜاص تفبضٌُیشی اػت و ٝخٛد ثب ٔـىالتی ٕٞشا ٜاػت و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ
ث ٝاص دػت سفتٗ ثخـی اص اعالفبت  ٚتغییش ٔبٞیت ٔتغیشٞبی ٔٛسد ٘ؾش دس ٘ؾشی ٝاؿبس ٜوشد.
اصایٗس ،ٚسٚؽ تلحیح خغبی ثشداسی تٛػظ اٍُ٘ ٌ ٚش٘دش ( )1987ثب ٞذف ٕ٘بیؾ سٚاثظ
ثّٙذٔذت  ٚوٛتبٜٔذت ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٓٞا٘جبؿت ٝاثذاؿ ٌشدیذ .ایٗ سٚؽ ؿبُٔ د ٚساثغ ٝاػت.
ساثغ )1( ٝػشی ٓٞا٘جبؿت ٝسا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ  ٚساثغ )2( ٝو ٝتقذیُوٙٙذ ٜا٘حشاف اص تقبدَ
ثّٙذٔذت اػت و ٝدس پظٞٚؾ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت.
()1
()2

∑

∑
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 .2-3هعزفی دادُّا

دادٜٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ثب تٛاتش ٔبٞب٘ ٚ ٝث ٝكٛست اػٙبدی  ٚوتبثخب٘ٝای اص
آسؿی ٛثب٘ه خٟب٘ی تٟی ٝؿذ ٜاػت .ثب ٞذف یىؼبٖػبصی دأ ٝٙدادٜٞب ،دٚسٛٔ ٜسد ثشسػی دس
تٕبٔی ثبصاسٞب اص طا٘ٛی 2000 ٝتب ٔبسع  2019دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٓٞ .چٙیٗ تشػیٓ
ٕ٘ٛداسٞب ٔ ٚحبػجبت ث ٝوٕه ٘شْافضاسٞبی  Eviews10و  Excelا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
 .4یافتِّای پژٍّص
ّ .1-4نبستگی هیاى هتغیزّا

دس ایٗ لؼٕت ثب ٞذف دػتیبثی ثٕ٘ ٝبیی وّی اص ٚضقیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٔٛسد
ثشسػی٘ ،خؼتٔ ،بتشیغ ضشایت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ٔیبٖ ٔتغیشٞب دس ٚضقیت ػغح دس خذَٚ
( ٚ )2پغ اص آٖ دس خذٔ )3( َٚبتشیغ ضشایت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ثشای تفبضُ ٔشتج ٝاَٚ
ٔتغیشٞبی پظٞٚؾ ٔٛسد تحّیُ لشاسٌشفت ٝاػت.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝخذ٘ )3( َٚـبٖ ٔیدٞذٔ ،مذاس ضشیت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ٔیبٖ لیٕتٞبی
٘فت دس ٚضقیت ػغح ثب یىذیٍش ،فذدی ٔثجت  ٚثیؾ اص  0/9اػت و ٝدالِت ثش ساثغٔ ٝؼتمیٓ
 ٚثؼیبس لٛی ٔیبٖ آٖٞب داسد.
٘تبیح ضشیت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ٔیبٖ لیٕتٞبی ٌبص ،تفبٚت ٘ح ٜٛاستجبط ٔیبٖ لیٕتٞبی
ٌبص ثب یىذیٍش سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ .ضشیت ٓٞثؼتٍی ٌبص ٙٞشی ٞبة ثب ٌبص اسٚپب ٔمذاس ٚ 0/18
ٓٞثؼتٍی ثب ٌبص طاپٗ ٔمذاس  -0/19اػت؛ ثٙبثشایٗ ساثغٔ ٝیبٖ ٌبص ٙٞشی ٞبة ثب ٌبص اسٚپب
ٔؼتمیٓ  ٚضقیف  ٚثب ٌبص طاپٗ ایٗ ساثغ ٝفىغ  ٚضقیف اسصیبثی ٔیؿٛد.
ثش اػبع ٘تبیح خذ )2( َٚضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ ٌبص ٙٞشی ٞبة  ٚلیٕت ٘فت ٚػت
تٍضاع ایٙتشٔذیت ثشاثش ثب ٔمذاس  0/19اػت و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜساثغٝای ضقیف ٔ ٚثجت ٔیبٖ
آٟ٘بػت .ایٗ دس حبِی اػت و ٝضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ ٌبص ٙٞشی ٞبة ٘ ٚفت ثش٘ت ثشاثش
 ٚ 0/08ثشای ٘فت دثی ثشاثش  0/05اػت ؤ ٝمبدیشی وٛچه ٞؼتٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ،استجبط ٔیبٖ
ٌبص ٙٞشی ٞبة  ٚلیٕتٞبی ٘فت ثش٘ت  ٚدثی ثؼیبس ضقیف اػت.
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جدٍل ً .2تایج هاتزیس ّنبستگی هیاى هتغیزّای هَرد بزرسی در ٍضعیت سطح
ًفت

WTI

ًفت بزًت

ًفت دبی

گاس

گاس ارٍپا

گاس ژاپي

ٌّزی ّاب
1

0/9836

0/9902

0/1942

0/8537

0/8012

ًفت بزًت

0/9836

1

0/9980

0/0872

0/8554

0/8576

ًفت دبی

0/9902

0/9980

1

0/0595

0/8582

0/8695

0/1942

0/0872

0/0595

1

0/1889

-0/1915

ًفت

WTI

گاس ٌّزی
ّاب
گاس ارٍپا

0/8537

0/8554

0/8582

0/1889

1

0/8472

گاس ژاپي

0/8012

0/8576

0/8695

-0/1915

0/8472

1
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ٓٞچٙیٗ ،ضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ لیٕت ٘فت ثش٘ت ٌ ٚبصٞبی اسٚپب  ٚطاپٗ دس ٚضقیت
ػغح ،ثشاثش ثب  0/85اػت و ٝدالِت ثش ساثغٔ ٝؼتمیٓ  ٚلٛی ٔیبٖ ایٗ ٔتغیشٞب داسد .ث ٝعٛس
ٔـبث ،ٝضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ لیٕت ٘فت دثی ٌ ٚبصٞبی اسٚپب  ٚطاپٗ دس ٚضقیت ػغح ،ثٝ
تشتیت ٔمذاسٞبی  0/86 ٚ 0/85سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜساثغٝای ٔؼتمیٓ  ٚلٛی ٔیبٖ
ایٗ ٔتغیشٞبػت.
ثٙبثشایٗٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝضشایت ٓٞثؼتٍی دس ٚضقیت ػغح ثشای لیٕتٞبی
٘فت ،سفتبسی ٔـبث ٝیىذیٍش داس٘ذٓٞ .چٙیٗ ،اص ثشسػی ضشایت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ ٌبصٞبی
ٔٙغمٝای ثب یىذیٍش  ٚلیٕتٞبی ٘فت ،ث٘ ٝؾش ٔیسػذ وٓٞ ٝثؼتٍی ثبصاسٞبی ٌبص اص فٛأُ
ٔٙغمٝای تبثیش ٔیپزیشد.
ثشای تجییٗ دلیكتش ،دس خذ )5( َٚث ٝثشسػی ضشایت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ثشای تفبضُ ٔشتجٝ
أ َٚتغیشٞبی پظٞٚؾ پشداخت ٝؿذ ٜاػت٘ .تبیح حبكُ ٔـبث ٝثب ٚضقیت دس ػغح اػت.
ضشایت ٓٞثؼتٍی ثشای تفبضُ ٔشتج ٝا َٚلیٕتٞبی ٘فت ثب ا٘ذوی وبٞؾ ،فذدی ٔثجت ٚ
ثیؾ اص  0/9سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ و ٝدالِت ثش ساثغٔ ٝؼتمیٓ  ٚثؼیبس لٛی ٔیبٖ تفبضُ ٔشتج ٝاَٚ
آٖٞب داسد.

[
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ضشایت ٓٞثؼتٍی پیشػٗ ٔیبٖ تفبضُ ٔشتج ٝا َٚلیٕتٞبی ٌبص ٘یض ٔـبثٚ ٝضقیت دس ػغح
تفبٚت ٘ح ٜٛاستجبط ٔیبٖ لیٕتٞبی ٌبص ثب یىذیٍش سا ٕ٘بیؾ ٔیدٞذ .ضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ
ٌبص ٙٞشی ٞبة ثب ٌبص اسٚپب دس تفبضُ ٔشتج ٝأ ،َٚمذاس ٓٞ ٚ 0/16ثؼتٍی آٖ ثب تفبضُ ٔشتجٝ
اٌ َٚبص طاپٗ ٔمذاس ٔ -0/12یثبؿذ  ٚایٗ ٘تبیح ثش ساثغٔ ٝؼتمیٓ  ٚضقیف ٔیبٖ ٌبص ٙٞشی
ٞبة ثب ٌبص اسٚپب  ٚساثغ ٝفىغ  ٚضقیف ثب ٌبص طاپٗ دالِت داسد و ٝایٗ ٔمبدیش دس ٔمبیؼ ٝثب
ٚضقیت دس ػغح ا٘ذوی وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ.
٘تبیح خذ٘ )3( َٚـبٖ ٔیدٞذ ضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ تفبضُ ٔشتج ٝاٌ َٚبص ٙٞشی ٞبة ٚ
تفبضُ ٔشتج ٝا َٚلیٕت ٘فت ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیت ثشاثش ثب ٔمذاس  0/18اػت و٘ ٝـبٖدٙٞذٜ
ساثغٝای ضقیف ٔ ٚثجت ٔیبٖ آٖٞبػتٓٞ .چٙیٗ ضشیت ٓٞثؼتٍی ٔیبٖ تفبضُ ٔشتج ٝاٌ َٚبص
ٙٞشی ٞبة  ٚثب تفبضُ ٔشتج ٝا َٚلیٕتٞبی ٘فت ثش٘ت  ٚدٚثی دس حذٚد  0/04اػت وٝ
ٔمبدیشی ا٘ذن ٞؼتٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ،استجبط ٔیبٖ تفبضُ ٔشتج ٝاٌ َٚبص ٙٞشی ٞبة  ٚتفبضُ
ٔشتج ٝا َٚلیٕتٞبی ٘فت ثش٘ت  ٚدثی ثؼیبس ضقیف اسصیبثی ٔیؿٛد.
جدٍل ً .3تایج هاتزیس ّنبستگی هیاى هتغیزّای هَرد بزرسی با ٍقفِ یک
ًفت

٘فت WTI

WTI
()-1

ًفت بزًت

ًفت دبی

گاس ٌّزی

گاس ارٍپا

گاس ژاپي

()-1

()-1

ّاب ()-1

()-1

()-1

1

0/9688

0/9672

0/1848

0/7176

0/7290

()-1
٘فت ثش٘ت

0/9688

1

0/9879

0/0415

0/7713

0/7426

()-1
٘فت دثی

0/9672

0/9879

1

0/0469

0/7191

0/7345

()-1
ٌبص ٙٞشی ٞبة

0/1848

0/0415

0/0469

1

0/1693

-0/1284

()-1
ٌبص اسٚپب
()-1

0/7176

0/7713

0/7191

0/1693

1

0/7371
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ًفت

ٌبص طاپٗ

WTI
()-1

ًفت بزًت

ًفت دبی

گاس ٌّزی

گاس ارٍپا

گاس ژاپي

()-1

()-1

ّاب ()-1

()-1

()-1

0/7290

0/7426

0/7345

-0/1284

0/7371

1

()-1
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 .2-4آسهَى ریطِ ٍاحد

ثشای ثشسػی ٚخٛد سیـٚ ٝاحذ دس دادٜٞبی لیٕت ٘فت ٌ ٚبص اص آصٖٔٞٛبی اػتب٘ذاسد  ٚفلّی
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت؛ ثش ایٗ اػبع٘ ،خؼت ،آصٖٔٞٛبی دیىی فِٛش تقٕیٓیبفت ٚ 1ٝفیّیپغ -پشٖٚ

2

ا٘دبْ ؿذ٘ذ و٘ ٝتبیح دالِت ثش ٘بایؼتبیی تٕبٔی ػشیٞبی صٔب٘ی ث ٝخض ٌبص ٙٞشی ٞبة داؿت
و ٝدس ادأ ،ٝایٗ ػشیٞب پغ اص یهثبس تفبضٌُیشی ،ایؼتب ؿذ٘ذ.
ثشای ثشسػی سیـٚ ٝاحذ فلُ د ،ٚػ ،ٝچٟبس ،ؿؾ  ٚدٚاصدٜٔب ٝٞاص آصٍٔٞ ٖٛی
( 3)HEGYاػتفبد ٜؿذ ٜاػت٘ .تبیح آصٔ ٖٛثشای تٕبٔی ٔتغیشٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدادٜٞب تٟٙب
داسای سیـٚ ٝاحذ ػبدٞ ٜؼتٙذ  ٚپذیذ ٜسیـٚ ٝاحذ دس آٖٞب اص اثشات فلّی تجقیت ٕ٘یوٙذ.
ٓٞچٙیٗ آصٔ ٖٛخٞٛب٘ؼ ٖٛو ٝثب ٞذف ثشسػی ٚخٛد ساثغٓٞ ٝا٘جبؿتٍی ٔیبٖ ٔتغیشٞب
ا٘دبْ ؿذ ٜاػت٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ ثبصاس ٌبص ٙٞشی ٞبة  ٚثبصاس ٘فت ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیت،
داسای ساثغ ٓٞ ٝا٘جبؿتٍی ٘یؼتٙذ؛ أب ثبصاس ٌبص اسٚپب ثب ثبصاس ٘فت ثش٘ت  ٚثبصاس ٌبص طاپٗ ثب ثبصاس
٘فت دٚثی داسای ساثغٓٞ ٝا٘جبؿتٍی ٔقٙبداس ٞؼتٙذ.
ثشسػی ساثغ ٝفّّی ٔیبٖ ٔتغیشٞب تٛػظ آصٔ ٖٛفّیت ٌش٘دش دس خذ٘ )4( َٚـبٖ ٔیدٞذ دس
ثبص ٜصٔب٘ی ٔٛسد ٔغبِق ،ٝثبصاسٞبی ٘فت ٌ ٚبص دس آٔشیىب فّیت ٌش٘دش یىذیٍش ٘یؼتٙذ؛ أب ساثغٝ
فّّی دس ثبصاس اسٚپب  ٚآػیب ث ٝكٛست ساثغٝای یهعشف ٝاػت و ٝاص ػٛی ثبصاس ٘فت ث ٝػٛی
ثبصاس ٌبص ثشلشاس اػت .ث ٝػخٗ دیٍشٛ٘ ،ػب٘بت لیٕت ٘فت ثش ثبصاس ٌبص دس اسٚپب  ٚآػیب ٔٛثش
اػت؛ أب فىغ ایٗ لضی ٝكبدق ٘یؼت ٛ٘ ٚػب٘بت ثبصاس ٌبص فّّت ٘ٛػب٘بت ٘فت ٘یؼت.
1

Augmented Dickey-Fuller Test Statistic
Philips-Perron Test
3
Hylleberg, Engle, Granger And Yoo
2
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جدٍل ً .4تایج آسهَى علیت گزًجز
فزض صفز

تعداد هطاّدات

آهارُ F

سطح هعٌاداری

ٌبص ٙٞشی ٞبة فّیت ٌش٘دش ٘فت ٘ WTIیؼت.

230

0/3603

0/6978

٘فت  WTIفّیت ٌش٘دش ٌبص ٙٞشی ٞبة ٘یؼت.

230

0/2945

0/7452

ٌبص اسٚپب فّیت ٌش٘دش ٘فت ثش٘ت ٘یؼت.

230

1/1886

0/3065

٘فت ثش٘ت فّیت ٌش٘دش ٌبص اسٚپب ٘یؼت.

230

26/3183

0/0000

ٌبص طاپٗ فّیت ٌش٘دش ٘فت دثی ٘یؼت.

230

1/0960

0/3360

٘فت دثی فّیت ٌش٘دش ٌبص طاپٗ ٘یؼت.

230

51/3199

0/0000

باسار
آهزیکا

ارٍپا

آسیا

ٔٙجـ :یبفتٞٝبی پظٞٚؾ

حبَ ثب ٞذف تٛكیف دلیكتش تبثیشپزیشی لیٕت ٌبص اص لیٕت ٘فتٞ ،ش یه اص ٔٙبعك ثٝ
تفىیه ٔٛسد ثشسػی لشاسٌشفتٝا٘ذ.
 .3-4باسار آهزیکا

٘تبیح آصٔٓٞ ٖٛا٘جبؿتٍی ٚ ٚلبیـٍ٘بسی سفتبس د ٚثبصاس ٌبص ٘ ٚفت دس ایٗ ٔٙغم ،ٝحبوی اص خذا
ؿذٖ تبثیشپزیشی ثبصاس ٌبص ٙٞشی ٞبة اص ثبصاس ٘فت ٚػت تٍضاع ایٙتشٔذیت اػتٔ .ذسػی
( )1391دس پظٞٚؾ خٛد دسیبفت ٝاػت یىی اص دالیُ فٕذ ٜػبختبسی ایٗ خذا ؿذٖ سا ثبیذ دس
تٛػق ٝثبصاس ٔبِی ٌبص دس ایٗ ٔٙغم ٝخؼتد ٛوشد؛ ث ٝثبٚس ٚیٌ ،ؼتشؽ ثبصاس ٔبِی ٌبص دس ػٝ
د ٝٞاخیش ٔٛخت ؿذٌ ٜبص ث ٝفٛٙاٖ وبالیی ٔؼتمُ اص ٘فت ٔٛسد داد  ٚػتذ لشاس ٌیشد.
ثشای دالیُ فّٙی فذْ تجقیت لیٕت ٌبص اص لیٕت ٘فت دس ایٗ ٔٙغم ٝثٚ ٝیظ ٜپغ اص ثحشاٖ
ػبَ  2008دس آٔشیىبٔ ،یتٛاٖ ثٛٔ ٝاسدی چٚ ٖٛخٛد ٔبصاد فشض ٝا٘شطی ثٚ ٝیظ ٜدس ثخؾ
٘فت ؿیُ  ٚوـف ٔٙبثـ ٌبص ؿیُ اؿبس ٜوشد« .ا٘مالة ٘فت ؿیُ» دس آٔشیىب ٔٛخت ؿذ ٜاػت
وٍٙش ٜایٗ وـٛس دس ػبَ  2016پغ اص  40ػبَٕٛٙٔ ،فیت كبدسات ٘فت ایٗ وـٛس سا ِغٛ
ٕ٘بیذ .أشٚص ،ٜوـٛس آٔشیىب ثٝعٛس ٔتٛػظ ثب تِٛیذ سٚصا٘ٔ 12/4 ٝیّی ٖٛثـى ٝدس سٚص ،ثب پیـی
ٌشفتٗ اص فشثؼتبٖ ثب تِٛیذ سٚصا٘ٔ 9/9 ٝیّی ٖٛثـى٘ ٝفت ث ٝستج٘ ٝخؼت تِٛیذ ٘فت دس خٟبٖ
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دػت یبفت ٝاػت .اصایٗسٔ ،ٚبصاد فشض ٝا٘شطی دس ثخؾ ٘فت آٔشیىب ،تبثیشات ؿذیذی ثش ثبصاس
ٌبص ایٗ وـٛس داؿت ٝاػت .ثبصتبة ایٗ ٔبصاد فشض ٝا٘شطی دس حٛص ٜػیبػی ،ػیبػتٌزاساٖ دس
آٖ وـٛس سا ثش آٖ داؿت ٝاػت تب ثب اخشای ػیبػتٞبی ٔمشساتصدایی اص یهػ ٚ ٛافٕبَ تحشیٓ
كبدسات ٘فت ٌ ٚبص ثش وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ ایشاٖ ٘ٚ ٚضٚئال اص ػٛی دیٍش ،ثبصاسٞبی كبدساتی
خٛد دس وـٛسٞبی آػیبیی فٕذٚ ٜاسدوٙٙذ ٜا٘شطی ٔب٘ٙذ وش ٜخٛٙثی ،طاپٗٙٞ ،ذ ،چیٗ ٚ
وـٛسٞبی اسٚپبیی سا ٌؼتشؽ دٙٞذ .دس ٕ٘ٛداسٞبی ( )3 ٚ 2سخذادٞبی ٔ ٟٓحٛص٘ ٜفت ٌ ٚبص
ٔٙغم ٝآٔشیىب تشػیٓ ؿذ ٜاػت.
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 .4-4باسار ارٍپا

یبفتٞٝبی پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٔیبٖ ثبصاس ٘فت ٌ ٚبص دس ٔٙغم ٝاسٚپب ،ساثغٓٞ ٝا٘جبؿتٍی ٚخٛد
داسد .ساثغ ٝثّٙذٔذت دٔ ٚتغیش ثب تٛخ ٝث ٝثشاصؽ ٔذَ تلحیح خغبی ثشداسی ،اص ساثغ)3( ٝ
پیشٚی ٔیٕ٘بیذ.
()3

ساثغ )3( ٝثیبٖ ٔیوٙذ و ٝافضایؾ یه دسكذی دس لیٕت ٘فت ثش٘تٛٔ ،خت افضایؾ
 0/1026دسكذی دس لیٕت ٌبص اسٚپب ٔیؿٛدٓٞ .چٙیٗ ضشیت تلحیح خغبی ث ٝدػت آٔذٜ
ثشای ٔذَ تلحیح خغبی ثشداسی ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس كٛست ا٘حشاف لیٕت ٌبص اص تقبدَ
ثّٙذٔذت ،ثب ػشفت ٘ 0/1275ؼجت ث ٝتقبدَ ثّٙذٔذت خٛد ٌٓٞشا ٔیؿٛد.
ٓٞچٙیٕٗٛ٘ ،داسٞبی (٘ )5 ٚ 4ـبٖ ٔیدٞذ ٓٞػٛیی سفتبس لیٕت ٘فت ٌ ٚبص دس اسٚپب پغ
اص ثحشاٖ التلبدی ػبَ  ،2008ثشخالف ٔٙغم ٝآٔشیىب ،تذا ْٚیبفت ٝاػت .دس تبییذ ٘تبیح آصٖٔٛ
ٓٞا٘جبؿتٍی ،دس ٕ٘ٛداسٞبی ( )5 ٚ 4سفتبسی ٓٞػٔ ٛیبٖ ٔتغیشٞبی لیٕت ٘فت ٌ ٚبص دس ٔٙغمٝ
اسٚپب ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .اص دالیُ سخذاد چٙیٗ پذیذٜای٘ ،یبص ٌؼتشد ٜثٚ ٝاسدات ا٘شطی ٔ ٚلشف
ثبالی آٖ دس وـٛسٞبی كٙقتی ٔب٘ٙذ إِٓبٖ اػت .ث ٝدِیُ ٚخٛد ؿجىٌ ٝؼتشد ٜخغٛط ِِٝٛ
ا٘تمبَ ٌبص ،ثٚ ٝیظ ٜاص وـٛس سٚػی ،ٝخبیٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ ٌبص ثب ٘فت دس ایٗ ٔٙغم ،ٝآػبٖتش اص ػبیش
٘مبط خٟبٖ ا٘دبْ ٔیؿٛد.
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 .5-4باسار آسیا

یبفتٞٝبی پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٔیبٖ ثبصاس ٘فت ٌ ٚبص دس ٔٙغم ٝآػیب ٘یض ساثغٓٞ ٝا٘جبؿتٍی
ٚخٛد داسد  ٚاص ثشاصؽ ٔذَ تلحیح خغبی ثشداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ساثغ ٝثّٙذٔذت دٔ ٚتغیش
ث ٝكٛست ساثغ )4( ٝاػت.
()4

ساثغ٘ )4( ٝـبٖ ٔیدٞذ افضایؾ یه دسكذی لیٕت ٘فت خبْ دس ثبصاس دثی ،لیٕت ٌبص دس
ثبصاس طاپٗ سا  0/1026دسكذ افضایؾ ٔیدٞذٓٞ .چٙیٗ ضشیت تلحیح خغبی ث ٝدػت آٔذٜ
ثشای ٔذَ تلحیح خغبی ثشداسی ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس كٛست ا٘حشاف لیٕت ٌبص طاپٗ اص تقبدَ
ثّٙذٔذت ،ثب ػشفت ٘ 0/1635ؼجت ث ٝتقبدَ ثّٙذٔذت خٛد ٌٓٞشا ٔیؿٛد.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٕٛ٘ ٝداسٞبی (ٕ٘ )7 ٚ 6بیؾ ٔیدٙٞذ ،ث ٝدِیُ تمبضبی ثبالی ٔلشف ا٘شطی ٚ
٘یبص ثٚ ٝاسدات ٌؼتشد ٜدس ثبصاس آػیب ،ثٚ ٝیظ ٜوـٛسٞبی طاپٗ ،وشٙٞ ،ٜذ  ٚچیٗ ،سفتبس لیٕت
٘فت ٌ ٚبص دس ایٗ ٔٙغمٔ ٝـبث ٝلبس ٜاسٚپبػت  ٚثب یىذیٍش ٓٞػٞ ٛؼتٙذٓٞ .چٙیٗ اص آ٘دب وٝ
ثخؾ فٕذٜای اص تمبضبی ٘فت وـٛسٞب تٛػظ ٘فت خبٚسٔیب٘ ٝتبٔیٗ ٔیؿٛدٓٞ ،ػٛیی ٔیبٖ
لیٕت ایٗ ٘فت ثب لیٕت ٌبص ٚاسداتی طاپٗ ث ٝسٚؿٙی ٔـٟٛد اػت .اص ٚلبیـٍ٘بسی لیٕت ٘فت
ٌ ٚبص دس ایٗ ٔٙغمٔ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد و ٝافضایؾ لیٕت ٌبص پغ اص ثحشاٖ التلبدی ػبَ 2008
آٔشیىب دس ایٗ ٔٙغم ٝثیؾ اص اسٚپبػت و ٝاص دالیُ اكّی سخذاد چٙیٗ پذیذٜای ث ٝسؿذ
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سٚصافض ٖٚتمبضبی ٌبص دس وـٛسٞبی ٙٞذ  ٚچیٗ اص یهػ ٚ ٛثبالتش ثٛدٖ ٞضیٞٝٙبی حُٕ ٚ
٘مُ دسیبیی دس ایٗ ٔٙغم ٝدس ٔمبیؼ ٝثب سٚؽ ا٘تمبَ ث ٝوٕه خظ ٌِ ِٝٛبص دس اسٚپب اؿبس ٜوشد.
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ً .5تیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
ثب تٛخ ٝث ٝتفبٚتٞبی تٛصیـ ٔٙبثـ ٘فت ٌ ٚبص دس ٔٙبعك ٔختّف خٟبٖ ،تفبٚتٞبی فٙبٚسی
اػتخشاج دس وـٛسٞبی كبدسوٙٙذ ٜایٗ ٔٙبثـ ،فٛأُ عجیقی ،اثشات فلّی ٔ ٚیضاٖ
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تٛػقٝیبفتٍی ثبصاسٞبی ٔبِی ٔٛخت ؿذ ٜاػت و ٝتبثیشپزیشی لیٕتٞبی ٔٙغمٝای ٌبص اص لیٕت
٘فت ثب تفبٚتٞبیی دس ٔٙبعك ٔختّف ٕٞشا ٜثبؿذ .ثش ایٗ اػبع ،یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبوی اص
ایٗ اػت و ٝساثغ ٝثّٙذٔذت ٔیبٖ لیٕت ٘فت  ٚلیٕت ٌبص دس ٔٙغم ٝآٔشیىب ث ٝدالیّی چٖٛ
پیـشفت فٙبٚسی اػتخشاج ٔٙبثـ ٘فت ٌ ٚبص ٘ ٚیض تٛػق ٝثبصاس ٔقبٔالت ٌبص اص یىذیٍش خذا
ؿذ ٜاػت؛ أب ،دس ثبصاسٞبی آػیب  ٚاسٚپب ث ٝدِیُ تمبضبی ٌؼتشدٚ ٜاسدات ایٗ حبُٔٞبی
ا٘شطیٓٞ ،چٙبٖ استجبط ثّٙذٔذت ٔیبٖ ایٗ ٔتغیشٞب ثشلشاس اػت  ٚافضایؾ لیٕت ٌبص پغ اص
ثحشاٖ ػبَ  2008دس آٔشیىب ،ثبفث ؿذ ٜدس ثبصاس آػیب ثیؾ اص اسٚپب ثبؿذ .ثش اػبع آصٖٔٛ
فّیت ٌش٘دش ،دس ثبصاس اسٚپب  ٚآػیب ساثغ ٝفّّی ٔیبٖ ٘فت ٌ ٚبص ،یهعشف ٝاص ػٛی ٘فت ثٝ
ػٕت ٌبص ثٛد ٜاػت؛ ثٙبثشایٗ ،دس ثبصاسٞبی یبد ؿذٛ٘ ،ٜػب٘بت لیٕت ٘فت ثش ٘ٛػب٘بت لیٕت
ٌبص ٔٙغمٝای ٔٛثش اػت ٛ٘ ٚػب٘بت ثبصاس ٌبص ثش ثبصاس ٘فت ثیتبثیش اػت.
٘تبیح تخٕیٗٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٓٞچٙبٖ ساثغ ٝثّٙذٔذت ٔیبٖ ثبصاسٞبی ٘فت ٌ ٚبص دس دٚ
ٔٙغم ٝآػیب  ٚاسٚپب ثشلشاس اػت  ٚػشفت تقذیُ دس آػیب ثیؾ اص ػشفت تقذیُ  ٚثبصٌـت ثٝ
تقبدَ ثّٙذٔذت دس اسٚپبػت.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پظٞٚؾ ،تٛكیٞٝبی ػیبػتی ث ٝؿشح صیش اسائٔ ٝیٌشدد٘ .ؾش ث ٝایٙىٝ
خشیذاساٖ فٕذ٘ ٜفت ٌ ٚبص دس آػیب ،ػ ٟٓثضسٌی اص ٘یبصٞبی ا٘شطی خٛد سا اص خبٚسٔیب٘ ٚ ٝاص
ٔؼیش دسیبیی تبٔیٗ ٔیوٙٙذ ،پیـٟٙبد ٔیؿٛد تٛػق ٝصیشػبختٞبی حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی دس
ثخؾ ٘فت ٌ ٚبص دس اِٛٚیت لشاس ٌیشد.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝبصاد فشض٘ ٝفت ٌ ٚبص ؿیُ دس آٔشیىب  ٚسٚاثظ تدبسی ٌؼتشد ٜایٗ وـٛس ثب
خشیذاساٖ فٕذ٘ ٜفت ٌ ٚبص دس خٟبٖ ،خٟت حفؼ ٔـتشیبٖ فقّی  ٚتٛػق ٝثبصاسٞب پیـٟٙبد
ٔیؿٛد ،دس ؿشایظ لشاسدادٞبی ٘فت ٌ ٚبص ثبصٍ٘شی  ٚا٘قغبفپزیشی ثیؾتشی افٕبَ ٌشدد .ثٝ
دِیُ إٞیت ٘مؾ ثبصاسٞبی ٔبِی دس تؼٟیُ ٔقبٔالت ٘فت ٌ ٚبص ،پیـٟٙبد ٔیٌشدد فشض ٝفٕذٜ
٘فت ٌ ٚبص اص عشیك ثٛسع ا٘شطی ٔٛسد تٛخٚ ٝیظ ٜلشاس ٌیشد.
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