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  چكيده 

 خـام  نفـت در اين پـژوهش فرضـيه برگشـت ناپـذيري كامـل اثـر قيمتـي بـر تقاضـا بـراي           
دهيم. هدف از اين پژوهش، بررسـي فرضـيه    مي قرار بررسيدركشورهاي منتخب نفتي را مورد 

اوپك كشورهاي منتخب  ابطه ميان تغييرات قيمت نفت و تقاضا براي مصرف آن درعدم تقارن ر
باشـد. مـدل مـورد اسـتفاده در ايـن       مـي  2013تـا    2003ي تابلويي دوره ها با استفاده از داده

آمده، با استفاده از تجزيه قيمت و آزمون والد، حاكي  دست بهپژوهش، روش پنل پوياست. نتايج 
بر تقاضـاي آن در كشـورهاي منتخـب     خام نفتات افزايشي و كاهشي قيمت از اين است كه اثر

 از برازش مـدل،  حاصلبر اساس نتايج باشد.  نامتقارن مي )نفتي ( ايران، عربستان، عراق وكويت

كاهشـي بـه ترتيـب در     هاي حـداكثر، افزايشـي و   نسبت به قيمت خام نفتي تقاضاي ها كشش
ــاه ــدت  كوت ــادل م ــدت 054713/0و  08469/0 ،-376519/4مع  380/0 ،65/19 و در بلندم

 38/1و  30/0ترتيب  به مدت و بلندمدت درآمدي ي كوتاهها كششهمچنين  باشند، مي 245/0و
  .است

  JEL: E52طبقه بندي 

  ناپذيري تقاضاي نفت، آثار نامتقارن تجزيه قيمت، مدل پنل پويا، برگشت: ها كليد واژه
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  مقدمه - 1

هـاي   بع انرژي و يكي از عوامل مهـم در پيشـبرد فعاليـت   اترين من اصلييكي از نفت 
صـورت كاالهـاي    هـاي آن بـه   اقتصادي است. امـروزه، توليـد و مصـرف نفـت و فـرآورده     

رو نوسـانات غيرمتعـارف در    ايـن  اي و نهايي، يك ضرورت و نياز اساسـي اسـت. از   واسطه
كاالهـا و خـدمات    سبب افزايش قيمت سـاير  ،قيمت اين كاال و نااطميناني حاصل از آن

شـود.   المللـي مـي   شده، همچنين باعث تغيير مزاياي توليدي در بازارهاي داخلـي و بـين  
تواند منجر به كاهش  وقوع نااطميناني در فضاي قيمت مي 1درواقع مطابق نظريه برنانكي

سـاير متغيرهـاي كـالن اقتصـادي      منجر بـه تغييـر توليـد ملـي و     گذاري شده و سرمايه
و صـادركننده نفـت   ن رويـداد در هـردو گـروه كشـورهاي واردكننـده      كـه ايـ   گـردد  مي
  .)1386(بيدآباد و پيكارجو،  مالحظه است قابل

عنوان يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي بر سـاير متغيرهـاي اقتصـادي     تنها به نفت، نه
هاي  كننده اصلي مخارج دولت تأمينگذارد، بلكه درآمدهاي حاصل از فروش آن  مي تأثير
هـاي اقتصـادي درگـرو     توان گفت كه عملكـرد مناسـب سـاير بخـش     لذا مي است. نفتي

بنـابراين نـا اطمينـاني در     باشـد؛  استمرار درآمدهاي آن مي وضعيت مناسب اين بخش و
و ايـن بـه    گـردد  مـي در اين بخـش   گذاري خصوص قيمت نفت منجر به كاهش سرمايه

هـاي زيـر    گـذاري  سـرمايه  معناي كاهش درآمدهاي نفتي است كه خود منجر به كاهش
  .گردد ميكاهش توليد كل جامعه  بنايي و

تـرين   جز بـزرگ اوپك خصوص كشورهاي عضو  كشورهاي نفتي و به با توجه به اينكه
 ،صورت تعيين تابع تقاضـاي نفـت ايـن كشـورها     در ،هستندجهان صادركنندگان نفتي 

زمينـه   ،با مديريت تقاضـا  ديگر سوي ها را برآورد نمود و از توان ظرفيت صادراتي آن مي
  .  را فراهم نمود اين كشورها  نفتافزايش صادرات 

هدف از اين پژوهش، بررسي فرضيه عدم تقارن رابطه ميان تغييـرات قيمـت نفـت و    
بـراي   خام نفتو تخمين تابع تقاضاي اوپك كشورهاي منتخب  تقاضا براي مصرف آن در

است. علـت انتخـاب ايـن     خام نفتر مصرف اين كشورها با توجه به آثار نامتقارن قيمت ب
هاي انـرژي و   رف حاملگذار بر مصتأثيرموضوع اين است كه آگاهي نسبت به متغيرهاي 

ريـزي و   دهـد تـا برنامـه    ميگذاران  به سياستاز اين متغيرها، اين امكان را  هر يك تأثير
  

 

1. Bernanke 
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ي هـا  سالي در هاي انرژ زمينه ميزان توليد و صادرات حامل تري در هاي دقيق بيني پيش
اوپـك  براي كشورهاي منتخـب   خام نفتآينده داشته باشند. در اين مطالعه تابع تقاضاي 

علت انتخاب اين كشـورها  ايـن اسـت كـه سـهم      ( ايران، كويت، عربستان و عراق شامل
مـدت و بلندمـدت    دهنـد) در كوتـاه   را به خود اختصاص مياوپك توليد ساالنه  بااليي از

 مـدت و بلندمـدت بعـد از تجزيـه     ي قيمتي و درآمـدي كوتـاه  ها شكش شود و برازش مي
  قيمت با روش پنل پويا برازش خواهد شد.

 در بخش سوم پيشينه تحقيـق ارائـه   در تحقيق حاضر، در بخش دوم مباني نظري و
 در بخش پنجم، بـه بـرآورد مـدل و    . در بخش چهارم به معرفي مدل پرداخته وشود مي

ي و پيشـنهادات الزم ارائـه   گيـر  هازيم. در بخش آخر نيز نتيجپرد مي تحليل آن تجزيه و
  خواهد شد.

  

  مباني نظري  -2

هـاي انـرژي بـر     قدرمطلق تغييرات قيمـت حامـل   تأثيرمطالعات انجام شده در مورد 
دهد كه تقاضاي انرژي واكنش متفاوتي در مقابل افزايش يا كاهش  تقاضاي آن نشان مي

هاي انرژي اثر نامتقـارني   ت ديگر، تغييرات قيمت حاملد. به عبارده نشان ميقيمت آن 
تغييرات قيمت بـر تغييـرات مصـرف آن،     تأثيربر سطح تقاضاي آن دارد. نامتقارن بودن 

هاي انرژي ضرورتاً معادل عكس اثر كـاهش   افزايش قيمت حامل تأثيربدين معناست كه 
  قيمت در مقدار تقاضا نيست.

ي تصادي، رابطه بين قيمت كاال و مقدار مورد تقاضااقتصاددانان در متون مختلف اق 
دانند. اگر در نتيجه تغيرات يكسان (مثبـت يـا منفـي) در     كاال را يك رابطه كمي مي آن

 صورت مشابه تغييـر نمايـد (تغييـر يكسـان تقاضـا در     براي آن كاال به قيمت كاال، تقاضا
 ،يمـت و مقـدار تقاضـا   صـورت رابطـه بـين ق   نتيجه تغييرات يكسان در قيمت)، در ايـن 

شـود، تـابعي   تابع تقاضايي كه بر مبناي اين رابطـه تعريـف مـي    و است اي متقارن رابطه
 نامتقارن ،صورت رابطه بين قيمت و مقدار تقاضا. در غير اينباشد ميكامالً برگشت پذير 

  خواهد بود.اين رابطه برگشت ناپذير  يو تابع تقاضا
اي نفت، آن اسـت  اثرات قيمتي و درآمدي بر تقاضدن اصلي بررسي نامتقارن بو دليل
ي نفتي در كوتاه مـدت موجـب اسـتفاده كمتـر از     ها ي باالتر نفت و فرآوردهها كه قيمت
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رود  مـي  وسايل نقليه و تجهيزات صنعتي انرژي بر خواهد شد، ولي در بلندمـدت انتظـار  
ـ گذا هسرماي بهتـر، كـه شـدت     بـا كـارايي   اي هري برروي وسايل نقليه و تجهيزات كارخان

د. حــال هنگـامي كــه قيمــت نفــت و  شــودهـد؛ بيشــتر   مــي مصـرف ســوخت راكــاهش 
مصـرف كننـدگان را افـزايش     تقاضايرود كه  مي آيد، انتظار مي ي نفتي پايينها فرآورده

دهد. اما نكته مهم اين است كه اين افزايش به لحاظ قدر مطلق معـادل كـاهش مصـرف    
آنست كـه معمـوال بهينـه سـازي وسـايل نقليـه و       حالت افزايش قيمت نيست. علت  در

ي ور هو بهـر  هـا  سـاختمان ري در عايق كاري منازل و گذا هتجهيزات صنعتي مانند سرماي
ي هـا  بيشتر تجهيزات گرمايشي و تهويه مطبوع، هزينه زيادي دارد و اگر قيمت فـرآورده 

هرچنـد    ،اده شودنفتي كاهش يابد، دليلي ندارد كه از وسايل نقليه پر مصرف قبلي استف
ممكن است كاهش نسبي هزينه انرژي موجب استفاده بيشتر از وسايل نقليه و تجهيزات 

توانـد   مـي  قيمـت نفـت برتقاضـا    هرحال اثرات تغيير د. دررا به دنبال داشته باشصنعتي 
  .كامال متفاوت و نامتقارن باشد

 تقاضـاي نفـت   زمان مطالعـه آمـاري   ،طول قيمت نفت در نوسانات شديد در دليل به
اين فرضيه مطرح گرديده كه افزايش و كاهش قيمت  و بسيار موردتوجه قرار گرفته است

گذارد. امكان دارد اثر افزايش قيمت نفت از  نميجاي  بهيكساني  تقاضاي نفت اثر نفت در
 بـه بنابراين تفكيك اثـر افـزايش و كـاهش قيمـت      مراتب بيشتر باشد؛ اثر كاهش آن به 
بينـي تقاضـاي    جويي انرژي و پـيش  ي صرفهها سياستگيري  امر تصميم رتقاضاي نفت د

شـود كـه آيـا افـزايش      نفت حائز اهميت است. پس در اين حالت اين فرضيه مطرح مـي 
شود؟ و آيـا تقاضـا بـه     قيمت نفت جبران مي كامل توسط كاهش در طور تقاضاي نفت به

؟ براي پاسخ به اين گردد ميباز آن در اثر كاهش قيمت  سطح اوليه خود با افزايش مقدار
كـاهش آن   كه افزايش قيمـت نفـت از   طوري شود به  مي سه روش تجزيه قيمت به سوال،

  اند. مجزا شده
مطـرح شـد    1971در سال  1بحث تكنيك تجزيه قيمت براي اولين بار توسط ولفرام

ار كه براي تبيين اثرات تغيير قيمت بر عرضـه محصـوالت كشـاورزي، مورداسـتفاده قـر     
هاي افزايشي و مـاكزيمم قيمـت در يـك دوره در مقابـل      گرفت. وي بيان كرد كه قيمت

  هاي قيمت اثر بيشتري روي عرضه محصوالت كشاورزي دارد. كاهش
  

 

1.Wolffram 
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و بورنستين،  1991، 1اثرات نامتقارن در بسياري از بازارها از قبيل بنزين (كارن براك
، 4و جكسـون  1992، 3ومـارك وشـارپ  هاي بانكي (نئ )، سپرده1997، 2كامرون و گيلبرت

) مشاهده شده است. اين اثر در مطالعه 1991) و توليدات كشاورزي (كارن براك، 1997
بازار انجام شده بود بيشتر نمايـان   240كه بر روي بيش از  5صورت گرفته توسط پلتزمن

 اي و همچنـين در مـورد   شد. وي دريافت كه اثرات نامتقارن در مـورد كاالهـاي واسـطه   
  و پايدار است. توجه قابلكاالهاي مصرفي فراگير، 

طور گسترده توسط اقتصاددانان  نفت نيز به انندهاي انرژي م تجزيه قيمت براي حامل
 6دارگـي  مطالعاتتوان به  تحليل قرار گرفته است كه براي مثال مي و  انرژي مورد تجزيه

)، ريـان  2002( 9نتينگتون)، گتلي و ها1995( 8)، دارگي و گتلي1993( 7)، گتلي1992(
 ) اشاره كرد.2007( 12و آديمي و هانت )2005( 11)، گريفين واسكالمن2002( 10و پلورد

، ما براي بررسي اثرات نامتقارن قيمت از روش تجزيه قيمت دارگي 13در اين پژوهش
ها به تغييرات مختلـف   كنيم. دارگي و گتلي براي تمايز ميان واكنش و گتلي استفاده مي

(مثبـت   Pmax,tقيمت تاريخي،  حداكثر :را به سه سري جداگانه تفكيك كردند Pxقيمت، 
ي) و شـ يافزا ريـ غو  مثبـت  ريغ( Pcut,tهاي كاهشي،  ي)، سري تجمعي قيمتكاهش ريغو 

  ي) به اين صورت كه:كاهشريغي و منفريغ(  Prec,t، افتهيبهبودهاي  سري تجمعي قيمت
)1           (    Pt = Pmax,t + Pcut,t + Prec,t 

)2(Pmax,t = max (P0,…,Pt)                                                                            

  

 

1. Karrenbrock 
2. Broenstein, Cameron & Gilbert 
3. Neumark & Sharpe 
4. Jackson 
5. Peltzman 
6. Dargay 
7. Gately 
8. Dargay & Gately 
9. Gately & Huntington 
10. Ryan & Plourde 
11. Griffin & Schulman 
12. Adeyemi & Hunt 

پيوست جدول تجزيه قيمت نفت خام در كشور ايران به طور نمونه، طي سالهاي مـورد بررسـي    در .13
  ذكر شده است.
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ترين و بيشترين قيمت در يـك دوره اسـت كـه مقـدار آن      )، به معني بزرگ2رابطه (
  همواره مثبت بوده و امكان دارد براي يك مدت طوالني ثابت باقي بماند.

)3(   ∑ min  {0, 	P'&=4 max,i-�
 – Pi-�

) – (Pmax,i – Pi)} = Pcut,t 

دهد و براي محاسبه آن  هاي قيمت را در يك دوره نشان مي اين رابطه، تجمع كاهش
) در هر سال محاسبه و از Pmax( حداكثر) و قيمت P( خام نفتابتدا اختالف تغيير قيمت 

. سـپس،  گـردد  مـي كمتر بود انتخاب  شود و هركدام ه ميدوره قبل كسر و با صفر مقايس
هاي تجمعي كاهشـي يعنـي    ي قبل جمع شده و قيمتها سالبا اعداد  آمده دست بهعدد 
Pcut,t  كاهشـي   يروند ،دارد سروكارد. اين قيمت چون با سري كاهشي ده ميدست  بهرا
  دارد.
)4(     ∑ max  {0, 	P'&=4 max,i-1 – Pi-1) – (Pmax,i – Pi)} = Prec,t 

دهد  را نشان مي خام نفتهاي تجمعي در اثر افزايش يا بهبود قيمت  )، سري4رابطه (
و تغيير قيمت  Pi، خام نفتهاي تجمعي كاهشي، ابتدا اختالف تغيير قيمت  و مانند سري

را در هر سال محاسبه، از قيمت سال قبل كسر و با صفر مقايسه و در اين  Pmax,i حداكثر
بـا اعـداد    آمـده  دسـت  بـه شود. سپس، عـدد   تر بود انتخاب ميحالت، هر مقداري كه بيش

آيـد. ايـن    مي دست به Prec,tيعني  افتهيبهبودهاي  ي قبل جمع شده و سري قيمتها سال
  .گيرد ميرا در نظر  ها رو به افزايش دارد زيرا فقط افزايش قيمت يقيمت، مثبت و روند

  

  پيشينه تحقيق - 3

پـردازيم.   ت گرفته در ارتباط با مطالعه حاضر ميدر اين بخش به بيان مطالعات صور
خـواهيم  مطالعات داخلي و سپس به مطالعات صورت گرفته در خـارج از كشـور   به ابتدا 

  .  پرداخت

  (الف) مطالعات داخلي

به بررسـي وجـود يـا عـدم وجـود اثـرات       اي  ه) در مطالع1394ورهرامي و همكاران (
ي هـا  كششي آن در بخش خانگي و تخمين نامتقارن قيمت گاز طبيعي بر ميزان تقاضا

كوتاه مدت و بلندمدت درآمدي و قيمتي تقاضاي گاز طبيعي در ايـن بخـش پرداختنـد.    
-91اين مطالعه به تجزيه و تحليل اثرات نامتقارن قيمت گاز طبيعي بـراي دوره زمـاني   

زان قيمت گاز طبيعي بـر ميـ   تغيير ت كه اثراسن آ حاكي از پرداخته است. نتايج 1370
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باشـد. در دوره مـورد بررسـي در ايـن مقالـه،       مصرف آن در بخش خانگي نامتقارن نمـي 
 -0,48و  -0,87 ترتيب به ي قيمتي بلندمدت و كوتاه مدت تقاضاي گاز طبيعيها كشش

و  1,03ترتيـب   بـه مدت و بلندمـدت تقاضـاي گـاز طبيعـي      ي درآمدي كوتاهها كششو 
  برآورد گرديده است. 11,44

) به تجزيه و تحليـل وجـود يـا عـدم     1394ورهرامي و همكاران (اي ديگر  در مطالعه
-91بـراي دوره زمـاني   وجود اثرات نامتقارن قيمت گاز طبيعي در قالـب مـدل كويـك    

آمده با استفاده از تجزيه قيمت و آزمون والد، گوياي ايـن   دست بهند. نتايج پرداخت1370
امتقارن قيمت گاز طبيعي بر مصرف آن توان فرضيه مبني بر اثرات ن مطلب است كه نمي

قيمت گاز  در بخش صنعتي را در دوره مورد بررسي قبول كرد. به عبارت ديگر، اثر تغيير
بوده متقارن 1370-91ي ها سالطبيعي بر ميزان مصرف آن در بخش صنعتي در فاصله 

نشان داد كه اثـر تغييـرات درآمـدي بـر مصـرف گـاز       همچنين . نتايج اين پژوهش است
، 1370-91ي هـا  سـال طـي  در  طبيعي در بخش صنعتي در اين دوران نامتقـارن اسـت.  

 -33/0و  -56/0 ترتيـب  به مدت تقاضاي گاز طبيعي ي قيمتي بلندمدت و كوتاهها كشش
برآورد گرديـده   59/16مدت و بلندمدت تقاضاي گاز طبيعي  ي درآمدي كوتاهها كششو 

  است.
يمـت نفـت  و رشـد    نـا اطمينـاني ق  ان هش خود تحـت عنـو  ) در پژو1393فتاحي ( 

عنـوان متغيـري    نفت توأم با نا اطميناني بـه  به بررسي نوسانات قيمت اقتصادي در ايران
ويژه  نوسانات توليد ناخالص داخلي كشورها به بهگذار تأثيرترين عوامل  مهم زا كه از درون

اثـر   . ايـن پـژوهش بـه بررسـي    ه اسـت ، پرداختـ باشـد  مـي كشورهاي صادركننده نفـت  
هـاي فصـلي    داده نااطميناني قيمت نفت بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران با استفاده از

اســتفاده در ايــن پــژوهش مــدل نامتقــارن  پــردازد. مــدل مــورد مــي 1390:4-1367:1
VARMA

حـاكي از   باشد. نتايج مي QML(2و روش برآورد شبه حداكثر راست نمايي ( 1
ي ميان نا اطميناني قيمت نفت و رشد اقتصادي طي دار آن است كه رابطه منفي و معني

 كوواريــانس شــرطي رشــد -فراينــد واريــانس  وره موردبررســي وجــود دارد. همچنــيند
  قطري است. اقتصادي و تغيير در قيمت نفت نامتقارن و غير

  

 

1. Vector Auto Regressive Moving Average 
2. Quasi  Maximum Likelihood 
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و رشـد   خـام  نفـت تحليـل رابطـه تقاضـاي    در مطالعه خود با عنوان ) 1390سوري (
و رشـد   خـام  نفـت بـه بررسـي رابطـه ميـان تقاضـاي       ورميانهاقتصادي در كشورهاي خا

 1980-2007هـاي تـابلويي در دوره    داده اقتصادي در كشورهاي خاورميانه با استفاده از
نظر قيمتي و درآمدي را نشـان   از خام نفتپرداخت. وي در ابتدا نامتقارن بودن تقاضاي 

در اين كشـورها   خام نفتمصرف ترين عامل مؤثر بر رشد  دهد و رشد اقتصادي را مهم مي
، از معادلـه لگـاريتمي مشـابه    خام نفتداند. در اين پژوهش براي برآورد تابع تقاضاي  مي
. در ايـن رابطـه متغيـر    شده استهانتيگتون و كوپر استفاده  استفاده توسط گتلي، مورد

عنـوان   هو توليد ناخالص داخلي ب خام نفتتقاضاي  عنوان عامل مؤثر بر به خام نفتقيمت 
وارد مـدل شـده   ) كننـده در تـابع تقاضـا    يكي از متغيرهاي اثرگذار (نقش درآمد مصرف

  است.
اثـرات نامتقـارن تغييـرات    "بـا عنـوان    خود تحت ) در تحقيق1387غياثوند و ياهو (

بـه بررسـي فرضـيه عـدم      "رانياقيمت نفت بر روي مصرف بخش خصوصي و دولتي در 
نفت و مصرف بخش خصوصي و دولتي ايـران در دوره   تقارن رابطه ميان تغييرات قيمت

خصوصـي و   هـاي  ها با توجه به مباني نظري مصـرف در بخـش   پرداختند. آن 86-1350
هاي تجزيه قيمت نفت و برآوردهايي كه به روش  تكنيك با استفاده از دولتي و همچنين

زي حاصل شده درآمدهاي ار ) براي بررسي اثرات تفكيكOLS( 1حداقل مربعات معمولي
 از صادرات نفت بر روي مصرف در دو بخش خصوصي و دولتي اقتصاد ايران انجام دادند،

دولتـي بـه درآمـدهاي    بخـش  خصوصي و مصـرف  بخش نشان دادند كه واكنش مصرف 
مبنـي بـر نامتقـارن بـودن اثـر       ،حاصل از صادرات نفت نامتقارن است و فرضيه پژوهش

شود. همچنـين   و دولتي در ايران رد نميتغييرات قيمت نفت بر مصرف بخش خصوصي 
 تـأثير افزايش قيمت نفت و به دنبـال آن افـزايش درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفـت       

ها  .  آنه استخصوصي داشتبخش بيشتري نسبت به كاهش درآمدهاي نفتي بر مصرف 
يابـد ولـي كـاهش     مصرف خصوصي افزايش مـي  ،نشان دادند با افزايش درآمدهاي نفتي

بر روي مصرف درآمد افزايش  تأثيرازه اند هباين بخش نفتي به كاهش مصرف  درآمدهاي
هـاي   برآورد الگوهاي مصـرفي در ايـن تحقيـق نشـان داد كـه سـري       نخواهد شد.منجر 

ولـي   ،بـوده  گـذار تأثيرافزايشي و حداكثري درآمدهاي نفتي بـر مصـرف بخـش دولتـي     
لـذا افـزايش درآمـدهاي     :رنـد هاي كاهشي اثر معناداري بر مصرف بخش دولتي ندا سري

  

 

1. Ordinary Least Squares 
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نفتي موجب افزايش مصرف دولتي شده ولي با كاهش درآمدهاي نفتـي، مصـرف بخـش    
. همچنين نتايج اين مطالعـه نشـان داد   گيرد ميقرار ن تأثيرطور معناداري تحت  دولتي به

ي بيشتري نسبت به مصـرف بخـش   ريپذتأثيرهاي نفتي  كه مصرف بخش دولتي از تكانه
و تفاوت واكنش مخارج دولتي بـه افـزايش و كـاهش درآمـد نفـت، در      خصوصي داشته 

  مقايسه با مصرف بخش خصوصي بيشتر است.
العمـل تقاضـا بـراي     نامتقارن بودن عكـس ") در تحقيق خود با عنوان 1386عسلي (

يافته طـي   نفت نسبت به تغييرات درآمد و قيمت نفت: مقايسه چين و كشورهاي توسعه
بـا اسـتفاده از الگوهـاي اسـتاندارد تقاضـا بـه بررسـي فرضـيه          "1970-2008ي ها سال

 كشـورهاي چـين و  در نفـت   يناپذيري كامل اثرات قيمتي و درآمدي بر تقاضا بازگشت

OECDعضو 
پرداخت. در اين تحقيق سه موضوع مهـم نامتقـارن بـودن اثـر تغييـرات       1

تغييرات درآمـد بـر    قيمت نفت بر تقاضا براي نفت در اين كشورها؛ نامتقارن بودن اثرات
هاي متفاوت تطبيق مجـدد تقاضـا بـه     و سرعت موردبحثتقاضا براي نفت در كشورهاي 

ــ   ــورهاي ي ــد در كش ــت و درآم ــت نف ــرات قيم ــده ادتغيي ــتفاده از  ش ــا اس ــا روشب ي  ه
تـوان بـه    . نتايج حاصل از اين تحقيـق را مـي  اقتصادسنجي مورد آزمون قرار گرفت است

  د:ترتيب زير خالصه نمو
العمـل تقاضـاي نفـت هنگـام افـزايش       عكـس  OECDف) در چين و در كشورهاي ال

باشد. عدم توجه به اين موضوع موجب اريب  درآمدها بيشتر از هنگام كاهش درآمدها مي
طرف پـايين خواهـد    بودن برآورد ضرايب كشش درآمدي در معادالت تقاضا براي نفت به

  شد.
اجهه با تغييرات درآمـد، نسـبت بـه    ب) سرعت تطبيق مجدد تقاضا براي نفت در مو

بيشتر است. با اسـتفاده از تشـخيص    OECD كشورهاي تغييرات قيمت نفت در چين و 
مدت و بلندمدت تقاضا براي نفت در چين  ي درآمدي كوتاهها كششضريب  ،صحيح مدل
آمـد.   دسـت  بـه درصـد   OECD ،49درصـد و در كشـورهاي    72درصـد و   67به ترتيب 
مدت و بلندمدت قيمتي تقاضاي نفت در چين به ترتيب منفـي   تاهي كوها كششضرايب 

 2/0و منفـي   075/0به ترتيـب منفـي    OECDو براي كشورهاي  55/0و منفي  085/0
ي درآمـدي و  هـا  كشـش بنابراين وي نتيجه گرفت كه قدر مطلـق ضـريب   ؛ آمد دست به

همچنـين  بوده است. نتـايج تحقيـق وي    OECDقيمتي براي چين بيشتر از كشورهاي 

  

 

1. Organization for Economic Co-operation and Development 



  1396 بهار/ 52 ي شماره /سيزدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل  44
 

تقاضاي نفت در مقابل تغييرات درآمد تقريبـاً بـدون    OECDنشان داد كه در كشورهاي 
درصـد تطبيـق بـه تغييـرات      93كه در چين حدود  يابد درحالي هيچ تغييري تطبيق مي

. در اين تحقيق سرعت تطبيق تقاضا بـه تغييـرات   گيرد ميدرآمد در همان دوره صورت 
  درصد برآورد شد. 15درصد و  39ه ترتيب و چين ب OECDقيمت در كشورهاي 

  (ب) مطالعات خارجي 
چنـد مطالعـه خـارجي مشـابه بـا موضـوع مطالعـه حاضـر هسـت،           ارائهدر ادامه به 

  پردازيم. مي
 خـام  نفتنامتقارن قيمت  تأثير"اي تحت عنوان  ) در مقاله2015( 1پال و كومار ميترا

به بررسي اثر نامتقارن  ف"متحده ايالتهاي نفتي مطالعه موردي  گذاري فرآورده در قيمت
هاي  نفتي در ايالت متحده با استفاده از داده هاي فرآوردهگذاري  در قيمت خام نفتقيمت 
 ند. اين مقاله بـا اسـتفاده از روش آسـتانه غيرخطـي، بـه     پرداخت 1996-2014ي ها سال

در دوره  تحـده م نفتـي در ايـاالت   هـاي  فرآوردهو  خام نفتارزيابي رابطه غيرخطي قيمت 
   پرداخته است. 2014تا  1996

) در تحقيق خود به بررسي اثرات نامتقارن درآمد و قيمت سـوخت بـر   2014( 2ودود
) OLSتكنيك حداقل مربعـات معمـولي (  ونقل هوايي آمريكا با استفاده از  تقاضاي حمل

نتـايج تحقيـق وي بيـانگر آن بـود كـه اثـر       . ه اسـت پرداخت 1978-2013ي ها سالطي 
ونقل هوايي آمريكا لزومـاً معـادل بـا اثـر      كاهش درآمد و قيمت سوخت بر تقاضاي حمل

ونقل هوايي نسبت بـه افـزايش قيمـت سـوخت      افزايش آن نيست و تقاضاكنندگان حمل
  دهند. بيشتر از كاهش قيمت آن حساسيت نشان مي

بـر   سـوخت جـت  ) در تحقيقي به بررسي اثرات نامتقارن قيمـت  2014( 3كوان و لي
پرداختنـد. بـدين    2009تـا   2001ي هـا  سالونقل هوايي كره جنوبي طي  تقاضاي حمل

ايـن تحقيـق بـراي     مـورد اسـتفاده   هاي ماهانه استفاده كردند. مدل ها از داده منظور آن
بود. در كل نتايج اين تحقيق نشان داد كه  GARCHها استفاده شد، مدل  آزمون فرضيه

 ،يبررسـ  موردونقل هوايي كره در دوره  ضاي حملبر تقا سوخت جتاثرات تغيير قيمت 
ونقل هوايي در اثـر افـزايش    ديگر مقدار كاهش تقاضاي حمل عبارت باشد. به نامتقارن مي

  

 

1. Pal & Kumar Mitra 
2. Vadud 
3. Kwon & Lee 
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ونقـل هـوايي در اثـر كـاهش      معادل با مقدار افزايش تقاضـاي حمـل   سوخت جتقيمت 
  باشد. نمي سوخت جتقيمت 

ات نامتقـارن قيمـت بنـزين بـر     ) در پژوهشي به بررسي اثـر 2012( 1سنتناك شمين
پرداخـت. وي بـراي    1978-2005ي هـا  سالمصرف آن در كشورهاي آمريكا و هند طي 

آزمون ارتباط بلندمدت بين مصرف بنزين، درآمد، قيمـت و مالكيـت خـودرو در هـر دو     
مدت قيمـت و بـه عبـارتي اثـرات      هم انباشتگي و براي آزمون اثرات كوتاه  كشور از مدل
قيمت بنزين بر تقاضاي آن از مدل تصـحيح خطـاي بـرداري      و كاهش  زايشنامتقارن اف

در اين تحقيق نشان داد كه در  آمريكا، كشـش قيمتـي بلندمـدت     شميناستفاده كرد. 
پـايين اسـت، امـا خانوارهـا حساسـيت       بر بنزين در اين كشور  زيرا مالياتنسبتاً باالست 

دهند. در مـورد هنـد    ز خود نشان ميبيشتري نسبت به افزايش قيمت تا كاهش قيمت ا
مدت بسـيار پـايين    نيز وي نشان داد كه كشش قيمت در بلندمدت بسيار باال و در كوتاه

رسد كه اثرات نامتقارني در تغييرات قيمت بر روي مصرف بنـزين   باشد و به نظر نمي مي
  .وجود داشته باشد
آمد ها و در رات در قيمتاثرات تغيي"با عنوان  ) در تحقيق خود2010( 2هاكس دوتير

هـاي   به تخمين اثرات تغييـرات درآمـد، قيمـت    "سلنديابر تقاضاي خودرو و سوخت در 
خودرو و قيمت بنزين بر تقاضاي بنزين و تقاضاي خودروي جديد در ايسلند با اسـتفاده  

 1982-2008ي ها سالناپذير) طي  پذير و مدل برگشت هاي تقاضا (مدل برگشت از مدل
هـاي   پذير نشان داد كه تغييرات در درآمد و قيمت تايج حاصل از مدل برگشتپرداخت. ن

و تقاضاي خـودروي جديـد در ايسـلند     خودروهااي بر تعداد  مالحظه  اثرات قابل ،خودرو
هـاي اضـافي بـر روي خـودرو      هـا و هزينـه   توان ادعا كـرد كـه ماليـات    رو مي دارند. ازاين

كننـدگان هنگـام خريـد خـودروي جديـد       اب مصرفتوجهي بر انتخ قابل تأثيرتوانند  مي
كننـدگان   ناپذير نيز نشان داد كه مصرف آمده از مدل برگشت دست داشته باشند. نتايج به

ــنش يكســاني نشــان نمــي   ــزين واك ــرات در قيمــت بن ــه تغيي ــه ب ــد، ب ــه  طــوري دهن ك
كنندگان به افزايش قيمت بنزين نسبت به كـاهش آن واكـنش بيشـتري از خـود      مصرف

ديگر اثرات تغيير قيمت و درآمد بر تقاضاي خـودرو در  ايسـلند    عبارت دهند. به ن مينشا
  .باشد نامتقارن مي

  

 

1. Sentenac Chemin 
2. Houksdottir 
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  ها ارائه الگو و معرفي داده -4

، بـه بررسـي روابـط    GMM( 1ي حاضـر، بـا اسـتفاده از روش پنـل پويـا (      در مطالعه
ي منتخـب  در كشـورها  خـام  نفـت قيمت  و خام نفت مدت ميان مصرف بلندمدت و كوتاه

 آنهـا از  علت انتخاب اين كشورها سهم باالي( ايران، كويت، عربستان و عراق شاملاوپك 
  پردازيم. مي باشد) مياوپك توليد ساالنه 

ي هـا  سـال هـاي آمـاري سـاالنه مربـوط بـه       در اين تحقيق براي برآورد مدل، از داده
خـام   قاضـاي نفـت  بـه متغيرهـاي ت   ها مربوط اين داده استفاده شده است. 2013-2003

 2011داخلي بـه قيمـت ثابـت سـال      مربوط به كشورهاي منتخب نفتي، توليد ناخالص
طبيعي  قيمت گاز gdp،( PGtاساس نظريه برابري قدرت خريد در كشورهاي منتخب (بر

آمـده   دسـت  بهكشور  هر 2CPIصورت تقسيم قيمت گاز طبيعي اسمي بر  حقيقي (كه به
اوپك قيمت اسمي سبد نفتي (در اين كشورها اوپك  خام نفتهاي واقعي  و قيمت است)؛

) كه در اين مطالعه بـا اسـتفاده از روابـط    CPIشاخص بهاي كاالهاي مصرفي ( تقسيم بر
جمعيـت    Popباشد.  تجزيه شده است)، مي  Pcut, Prec, Pmaxهاي  ) به قيمت4) و (3)، (2(

هـاي   رفته شده است. دادهمدل به كار گ كل كشورهاي منتخب، داده ديگري است كه در
بانـك مركـزي و    ، بانـك جهـاني،  اوپـك مربوط به متغيرهاي فوق از بولتن آماري ساالنه 

در اين مطالعـه بـه    جا كه از آن 3ي مختلف استخراج شده است.ها سالدر  ترازنامه انرژي
 بلندمدت هستيم، از لگاريتم متغيرهـاي وابسـته و   مدت و ي كوتاهها كششدنبال برآورد 

شد، ما يـك مـدل    در قسمت مباني نظري ذكر طوركه همانكنيم.  ضيحي استفاده ميتو
 ،گيـريم كـه در آن متغيـر وابسـته     در نظر مي خام نفتمتقارن پوياي كلي براي تقاضاي 

متغيرهـاي توضـيحي،    )،LDEmitبا واحد ميليون بشكه ( خام نفتلگاريتم ميزان تقاضاي 
بر اساس نظريه برابـري قـدرت    2011 ثابت سال لگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت

) LDEMt-1( خام نفتلگاريتم ميزان تقاضاي  )، وقفهLgdpit( خريد در كشورهاي منتخب
اسـت.   LPmaxit ،LPcut it و LPrecitصـورت   بـه  برنت تجزيه شده خام نفتو لگاريتم قيمت 

)(LPOPit  لگاريتم جمعيت كل كشورهاي منتخب وLPGit گـاز طبيعـي    لگاريتم قيمت
  

 

2. Generalized Method of Moments  
2. Consumer Price Index 

 ،(T) در اين مطالعه به منظور بررسي هماهنگي كشورهاي منتخب نفتي اپك از متغيرهاي دماي هوا .3
)، استفاده شد كـه  Pop( ت كلي كشورها)، جمعي(VALUE ADDED ارزش افزوده بخش صنعت

  )، در تخمين بي معني شده و از مدل حذف گرديد.VD، (T)در نتيجه متغيرهاي  (
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 آمـده)  دست بهكشور  هر  CPIصورت تقسيم قيمت گاز طبيعي اسمي بر  حقيقي (كه به
عنـوان يـك متغيـر توضـيحي در نظـر       باشد. علت اينكـه وقفـه متغيـر وابسـته را بـه      مي
خـواهيم   كه به دنبال تخمين يك مدل پويـا هسـتيم و مـي    از اين منظر است گيريم، مي
  مدت و بلندمدت را استخراج نماييم. تي كوتاهي قيمها كششزمان  طور هم به

  لذا رابطه زير داريم:
LDEMit = �0 +�(LGDPit)+�(LPGit)+βm (LPmaxit)+βc(LPcut it) 

+βr(LPrecit)+    �(Popit)  +�LDEM (-1)+�it                                                         )5(   

  

  آنتحليل  تجزيه و برآورد مدل و - 5

انجـام شـده    Eviews 9افزار  تخمين مدل با استفاده از نرمهمچنين ها و  تمام آزمون
پنل پويـا بـراي اسـتخراج تـابع برگشـت       ) را با استفاده از روش5است. در ادامه رابطه (

ابتـداي   طوركـه  همـان كنيم ( منتخب نفتي برآورد مي كشورهاي خام نفتناپذير تقاضاي 
تغير وابسته در سمت راست رابطه وجود دارد، لـذا بايـد از   بحث ذكر گرديد چون وقفه م

پردازيم؛ طبق  مي روش پنل پويا استفاده شود). قبل از تخمين به بررسي پايايي متغيرها
  ) تمامي متغيرها در سطح پايا هستند.1( جدول 

 

  نتايج آزمون پاياني متغيرها -1جدول 

 وضعيت مقدار احتمال آماره متغير

 پايا LDEM (LLC) 34358/1-  0895/0  I(0) خام نفتاي تقاضلگاريتم 

 پايا LPmax(  Hadri)(  04074/2 0206/0 I(0)( خام نفت  قيمتماكزيمم لگاريتم 

  پايا LPcut( LLC)(  00993/4- 0000/0 I(0)( خام نفت لگاريتم كاهش تجمعي قيمت
 پايا 45468/1 -  0729/0  I(0) (LPOPit) لگاريتم جمعيت 

 پايا LPrec)(LLC(  17553/3-  0007/0 I(0)( خام نفت زايش تجمعي قيمتلگاريتم اف

 پايا Lgdp)(Hadri(  25431/4 0000/0 I(0)(  توليد ناخالص داخليلگاريتم 

  پايا LPG LLC)(  33250/3-  0004/0  I(0) لگاريتم قيمت گاز طبيعي

  هاي تحقيق منبع: يافته

  
)  مشخص است، فرضيه صفر در سطح 2از نتايج آزمون كائو در جدول ( طوركه همان
  .ي همجمعي ميان متغيرهاي مدل برقرار است بنابراين، رابطه؛ شود % رد مي5معناداري 
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  همجمعينتايج مربوط به آزمون  -2 جدول

 آزمونمقدار   سطح احتمال

989967/2 -  0014/0  

  هاي تحقيق منبع: يافته

  

هاي كشورهاي منتخـب نفتـي    داده) و استفاده از 5به رابطه ( با توجهدر اين قسمت 

منظـور بررسـي روابـط     برآورد مدل پنل پويـا پرداختـه خواهـد شـد. ايـن بـرآورد بـه        به

خـام در كشـورهاي ايـران،     ي نفـت و تقاضـا  خام نفتميان قيمت  و بلندمدتمدت  كوتاه

ليمر و هاسـمن   Fهاي  كويت است، قبل از برآورد مدل به انجام آزمون و عربستان، عراق

  يم پرداخت.خواه
 

  يمرل F آزمون

گام اول در برآورد مدل، تعيين پنل يا غيرپنل بودن مدل اسـت. بـه ايـن منظـور، از     

ين آزمون، مبتني بر برابر بودن تمام عـرض  صفر اشود. فرضيه  يمر استفاده ميل F آزمون

 مقابل، بيـانگر آن اسـت كـه     يهو فرضهاي آماري)  پولينگ ديتا بودن دادهاز مبدأهاست (

هـاي آمـاري). نتـايج     حداقل يكي از عرض مبدأها، متفاوت است (پنـل ديتـا بـودن داده   

  ) ارائه شده است.3ليمر در جدول ( Fمربوط به آزمون 
  

  ليمر Fنتايج مربوط به آزمون  -3جدول 

 Fمقدار آماره   سطح احتمال

0204/0 754821/3  

  هاي تحقيق منبع: يافته

  

) مشـخص اسـت، فرضـيه صـفر،     3يمـر در جـدول (  ل Fاز نتايج آزمون  طوركه همان

شود و فرضيه مقابل، مبنـي   % رد مي5مبتني بر همگن بودن مقاطع در سطح معناداري 

بنـابراين، بايـد از روش تركيبـي يـا پنلـي در      ؛ گردد ميبر ناهمگني بين مقاطع پذيرفته 

  جهت تخمين مدل استفاده شود.
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  1هاسمن  آزمون

يرهاي توضيحي اثر متغ، تعيين نوع در مقاطعناهمگني وجود  تأييدز گام بعدي پس ا

بـه بررسـي روش بـرآورد (اثـرات ثابـت،       از آزمون هاسمناست. بدين منظور، با استفاده 

اثرات تصادفي) خواهيم پرداخت. فرضيه صفر اين آزمون، وجود اثرات تصادفي و فرضـيه  

  :است) ارائه شده 4هاسمن در جدول (  مقابل، وجود اثرات ثابت است. نتايج آزمون

  
  هاسمن  نتايج مربوط به آزمون - 4جدول 

 مقدار آماره درصد 10احتمال آماره در سطح 

0000/0  255947/31 

  هاي تحقيق منبع: يافته

  

 بـر انتخـاب  دهد كه فرضيه صفر مبتني  ) نشان مي4هاسمن در جدول (  نتايج آزمون

با استفاده از الگوي پنلي با اثـرات   يبررس موردبنابراين، مدل ؛ شود روش تصادفي رد مي

با اثـرات تصـادفي اسـت و اسـتفاده از      ثابت داراي ضريب كاراتري نسبت به الگوي پنلي

  باشد. روش ثابت تخمين اين مدل، مناسب مي

  مدل پنل پويا برآورد

باشد، لذا بنا بر نظـر   ي در اين مطالعه، مدل پنل پويا ميبررس موردكه مدل  ييآنجا از

) اسـتفاده  GMMيافتـه (  يمتعمـ بـراي تخمـين مـدل از روش گشـتاورهاي      2وباندآرالنو 

صورت لگاريتمي تصـريح شـده اسـت،     شود. در ضمن به دليل اينكه مدل موردنظر به مي

بـر  گذار تأثيررا نسبت به عوامل  خام نفتضرايب حاصل از تخمين مدل، كشش تقاضاي 

  3دهند. نشان مي آن
   

  

 

1. Hausman 
2. Arellano and Bond 

  اين مقاله درج گرديده است. 2خروجي نرم افزار در پيوست  3.
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  رآورد مدل پويا با استفاده از رويكردنتايج مربوط به ب - 5جدول 

GMM 

 GMM  متغيرها

C 
500638/5  

)64181/20(  

LGDP 
307618/0  

)2115/162(  

LPmax 
376519/4 -  

)27978/33-(  

LPrec 
084699/0  

)15223/45(  

LPcut 
054713/0  

)28007/17( 

LPG  
061417/0  

)30040/39(  

LPOP  
035238/0  

)5264/110(  

LDEM(-1)  
777356/0  

)6653/435(  
J-statistic 594732/4 

R2  994914/0 

  باشد) مي  tپرانتز آماره داخل (هاي تحقيق  منبع: يافته
  

منظور بررسي اعتبار متغيرهاي  پس از تخمين ضرايب، الزم است از آزمون سارگان به
، استفاده شود. فرضيه صفر اين آزمون، مبتني بر عدم GMMشده در مدل  يفتعرابزاري 
اسـت. بـا توجـه بـه     ه اجزاي اخالل و معتبر بـودن آن  ه بودن متغيرهاي ابزاري باهمبست
توان رد  شود كه فرضيه صفر را نمي مالحظه مي 594732/4با مقدار   J-statisticي آماره
ها نيـازي بـه متغيرهـاي     شده و مدل تأييد ،متغيرهاي ابزاري مدل و بنابراين اعتبار كرد

آمـده برابـر    دسـت  به R2) مشخص است، 5كه از جدول ( گونه همانابزاري بيشتر ندارند. 
ايـن بـدان    دهـد.  است كه قدرت توضيح دهندگي باالي مدل را نشـان مـي   994914/0
خـوبي توضـيح داده    وسيله متغيرهاي مـدل بـه   به خام نفتتغييرات تقاضاي كه معناست 
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  وقفـه ي، تقاضاي با توليد ناخالص داخل شود. نتايج برآورد مدل با متغيرهاي توضيحي مي
و جمعيت كلـي كشـورهاي    خام نفتهاي تجزيه شده  خام، قيمت گاز طبيعي، قيمت نفت

 نتايج برآوردها، .دهند مدت را نشان مي در كوتاه خام نفتدار بر تقاضاي  منتخب، اثر معني
بر تقاضاي آن در كشورهاي منتخـب   خام نفتحاكي از اين است كه آثار نامتقارن قيمت 

ضـريب   ؛ كـه دهـد  ازه نسبي ضرايب انواع قيمـت نشـان مـي   اند هبرقرار است. مقايسنفتي 
قيمـت   ) و قـدر مطلـق  (Precاز ضـريب  قيمـت افزايشـي      كمتـر  (Pcut)قيمت كاهشي  

  باشد. صورت زير مي بنابراين ارتباط بين قدر مطلق ضرايب به؛ باشد ) ميPmaxماكزيمم (

 βm> βr >βc  

هـا   باشند. با بررسي آن مدت مي ي قيمتي دركوتاهها كششضرايب انواع قيمتي بيانگر 
ي افزايشـي  هـا  نسـبت بـه قيمـت    خام نفترسيم كه حساسيت تقاضاي  به اين نتيجه مي

كشـش قيمـت    054713/0 و 084699/0( از يـك   و كمتروكاهشي، خيلي زياد نيست 
 )اسـت اوپك كشورهاي منتخب نفتي  خام نفتقيمت كاهشي تقاضاي  و كششافزايشي 

  باشد. مي
باشد و بيانگر ايـن اسـت كـه تقاضـا در ايـن       مي -376519/4برابر با  LPmaxit ضريب

 LPcut it  دهد. ضريب العمل نشان مي باشد و عكس كشورها به قيمت حداكثر، حساس مي

، مقـدار تقاضـا   خـام  نفـت قيمـت   بـا كـاهش  دهد،  است كه نشان مي 054713/0با  برابر
 بـرآوردي برابـر بـا    LPrec itساسيت خيلي زياد نيست. ضـريب  يابد ولي اين ح افزايش مي
ايـن كشـورها بـه افـزايش قيمـت خيلـي        باشد كه كه حاكي از آن مي است 084699/0

تقاضاي خـود را خيلـي كـم     خام نفتقيمت  و در اين كشورها با كاهش حساس نيستند
  دهند.   نميدهند، ولي با افزايش قيمت، تقاضاي خود را از نفت، كاهش  افزايش مي

) Lgdpitآمده براي توليد ناخالص داخلي ( دست بهمدت  كشش مثبت و معنادار كوتاه
درصـد افـزايش    1 يازامدت بـه   كه با ثابت بودن ساير شرايط، در كوتاه بيانگر اين است

درصـد   30/0 خـام  نفـت (كاهش) در توليد ناخالص داخلي كشورهاي منتخـب، تقاضـاي   
آمده  دست بهمدت  . همچنين كشش مثبت و معنادار كوتاهكاهش) خواهد يافت( يشافزا

مدت  بودن ساير شرايط، در كوتاه با ثابتدهد،  ) نشان ميLPGit( براي قيمت گاز طبيعي
درصـد   061/0 خام نفتدرصد افزايش (كاهش) در قيمت گاز طبيعي، تقاضاي  1به ازاي 

در اين كشـورها،   و گاز خام نفتهمچنين اين ضريب بيانگر آن است كه  يابد. افزايش مي
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در ايـن كشـورها    خام نفتو با افزايش قيمت گاز طبيعي، تقاضا براي  جانشين يكديگرند
  باشد. شود، ولي با توجه به مقدار اين ضريب برآوردي اين افزايش تقاضا زياد نمي زياد مي

(يـك منهـاي    ρ-1ي كوتاه مـدت برضـريب   ها كششي بلندمدت ازتقسيم ها كشش
ي هـا  كشـش رود قدر مطلق  انتظار مي طوركه همانآيد.  مي دست به) LDEM(-1)ضريب 

در  خـام  نفـت بـاره قيمـت    است زيرا افزايش يك بلندمدتتر از  مدت كوچك قيمتي كوتاه
زيـادي در   تـأثير مدت به خاطر ويژگي اين نوع انـرژي،   كشورهاي منتخب نفتي در كوتاه

 خام نفتحساسيت تقاضاي  ر بلندمدتدي آن نخواهد داشت. ولي و تقاضاميزان مصرف 
  كشش قيمتي بلندمدت) بيشتر خواهد بود.(نسبت به قيمت آن 

  

  نتايج تخمين مدل - 6جدول 

تقاضاي با 

 وقفه

كشش 

 جانشيني

مدت  كوتاه

كشش 

مدت  كوتاه

 درآمدي

  ي قيمتيها كشش

  بلندمدت 

نوع   مدت ي قيمتي كوتاهها كشش

  معادله

777356/0 06141/0  
 

307618/0 pm pr pc pm pr pc نامتقارن 

65/19- 380/0  245/0 376519/4 0846/0 0547/0 

  

  نتايج تخمين مدلف - 6ادامه جدول 
  )LPGكشش متقاطع قيمتي بلندمدت ( )LGDPبلندمدت ( كشش درآمدي

38/1  2758/0  

  هاي تحقيق منبع: يافته

  
 مـدت  كوتـاه  در ايـن كشـورها مقـدار آن در    گفـت توان  در مورد كشش درآمدي مي

مدت، مقدار بيشتري دارد. لـذا   است كه نسبت به كوتاه 38/1 و در بلندمدت 307618/0
در كشورهاي منتخب در بلندمدت نسـبت بـه درآمـد     خام نفتتوان بيان كرد مصرف  مي

ي زيـادي بـر   تأثيربوده و تغييرات درآمد در بلندمدت  تر حساس(توليد ناخالص داخلي) 
بنـابراين بـا افـزايش توليـد     ؛ ي منتخب خواهد داشتدر كشورها خام نفتميزان تقاضاي 

لـذا نفـت در ايـن     شـود،  ناخالص داخلي در اين كشورها، ميزان نفت بيشتري مصرف مي
  يك كاالي ضروري است. كشورها
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شين بـودن نفـت و گـاز در    باشد كه حاكي از جان مي 06141/0برابر با  LPGضريب 
ي اخيـر بـه دنبـال    ها سالطي  ،و درآمد آنها خام تنفاست. با افزايش قيمت اين كشوره

  اند. ي خوب گاز طبيعي) رفتهها ويژگيبه علت ( خام نفتي جا به جايگزين كردن گاز
) ذكـر شـده، آزمـون برابـري ضـرايب      7با توجه به نتايج آزمون والد كه در جـدول ( 

بـر تقاضـاي   توان گفت اثـرات برابـر تغييـرات قيمـت      شود و درنتيجه مي ها رد مي قيمت
تـوان   نتيجـه مـي   شود. در نظر رد مي در دوره مورداوپك در كشورهاي منتخب  خام نفت

در كشورهاي ايـران، عربسـتان، عـراق و     خام نفتگفت اثرات تغييرات قيمت بر تقاضاي 
  باشد. ي نامتقارن ميبررس موردكويت در دوره 

  
  آزمون والد -7جدول 

 F p-valueآمار   برابري ضرايب

βm= βr  =βc 263/8313  000/0  
  هاي تحقيق منبع: يافته

  

ي حـاكي از  و كاهشـ طبق نتيجه آزمون والد، برابر نبودن ضـرايب تجمعـي افزايشـي    
   باشد. در كشورهاي منتخب، در اين مطالعه مي خام نفتناپذيري تابع تقاضاي  برگشت 
  

  هاي سياستي گيري و ارائه توصيه نتيجه - 6

بـه بـرازش    اوپـك در كشورهاي منتخب  خام نفتزيه قيمت در اين مطالعه بعد از تج
 خـام  نفـت ي تقاضاي ها كششپرداختيم. لذا  2013تا  2003) طي دوره زماني 5رابطه (

، -376519/4نسبت به حداكثر قيمت، قيمت افزايشي، قيمت كاهشـي در كوتـاه مـدت    
 .، بــــرازش گرديــــد245/0، 38/0،  -65/19 و در بلندمــــدت 054713/0، 08469/0
برازش  30/0و 38/1نير در كوتاه مدت و بلندمدت  خام نفتي درآمدي تقاضاي ها كشش
  شدند.

كرد، اثر افزايش قيمـت   يمنظر اين پژوهش كه بيان  طبق نتايج برازش، فرضيه مورد
بـر   خـام  نفـت بـا اثـر كـاهش قيمـت     اوپك بر مصرف آن در كشورهاي منتخب  خام نفت

كـه در ايـن راسـتا هـدف مـورد       شـود  مـي  تأييدت، برابر نيس مصرف آن در اين كشورها
بررسي اين پژوهش، يعني بررسي فرضيه عدم تقارن رابطه ميان تغييرات قيمت نفـت و  
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خواهـد شـد. همچنـين بـر      تـأمين اوپك كشورهاي منتخب  تقاضاي براي مصرف آن در
مـدت   اساس نتايج تخميني كشش قيمتي تقاضاي نفت در كشورهاي منتخـب در كوتـاه  

مدت  از كشش قيمتي بلندمدت است. كشش درآمدي نيز در اين كشورها در كوتاه كمتر
  باشد.   كمتر از كشش قيمتي بلندمدت مي

در  خـام  نفـت در مدل برآورد شده تقاضاي دوره گذشته، روي تقاضـاي دوره جـاري   
توان گفت طبق اين مطالعـه، در   درنهايت مي مثبتي دارد. تأثيركشورهاي منتخب نفتي 

طور يكسان مقدار تقاضا را  توان با كاهش و افزايش قيمت به  ورهاي منتخب نمياين كش
  تغيير داد.

  

  پيشنهادات سياستي

 كـه  اولين نكته مهم كه در برآورد تابع تقاضا در اين مطالعه به آن برخورديم اين بود
عرضـه و   هـاي مهـم پيرامـون توليـد،     گيـري  گذاران، براي تصـميم  و سياست انريز هبرنام
 ، بايد به همه عوامل مؤثر بر تقاضا توجه كنند.خام نفتادرات ص

كـه نمايـانگر كشـش      LGDPبا توجه به ضرايب برآوردي در اين مطالعه براي متغير
باشد، افزايش توليد ناخـالص داخلـي اثـر مثبـت و      درآمدي كشورهاي منتخب نفتي مي

رهاي منتخب داشـته و  كشودر  خام نفتبررسي بر تقاضاي  ي مورد داري طي دوره معني
شود. لـذا رونـد    مي خام نفتكه افزايش درآمد ملي باعث افزايش تقاضاي  استبدين معن

تـوان پيشـنهاد داد كـه در ايـن      بر است. پس مي توليد در اين كشورها، يك مقوله انرژي
گذاران، درآمد ملي را صرف واردات فنّاوري بـراي كـاهش    ان و سياستريز هكشورها برنام

انـرژي انـدوز در جريـان رونـد توليـد       و جايگزيني فنّـاوري  نرژي در روند توليدمصرف ا
 نمايند.

، بنابر ايـن  ) برآورد شده77/0ضريب متغير تأخيري مصرف انرژي در مطالعه حاضر، (
بيانگر اين است مصرف گذشته بر تقاضاي حال بسيار مؤثر است. لذا الگوي تقاضا در اين 

ــه ــذا بايــد  و چســبندگي در اســت تغييــر نــوعي قابــل كشــورها ب مصــرف وجــود دارد. ل
سازي براي كاهش مصرف صـورت   فرهنگ، هايي درزمينه اصالح ساختارها گذاري سياست
 بگيرد.
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در ايـن كشـورها    خـام  نفـت آمده)  دست با توجه به كشش درآمدي به( از طرف ديگر -1
د افزايشـي  مدت رون توان انتظار داشت كه حداقل در كوتاه مي كاالي ضروري بوده و

 ايـن كشـورها مسـير توسـعه و     گونه هماندر اين كشورها حفظ و  خام نفتتقاضاي 
طوركلي انرژي در ايـن كشـورها    به و خام نفتكنند، مصرف  صنعتي شدن را طي مي

 اندوز استفاده كرد. افزايش يابد. پس بايد از فنّاوري انرژي

نفتي، به دليل نامتقارن بر اساس نتايج برآوردي اين پژوهش، در كشورهاي منتخب  -2
طـور   توان با كـاهش و افـزايش قيمـت بـه     ، نميخام نفتبودن اثر قيمت بر تقاضاي 

، بـر  خـام  نفـت روند گذشته مصرف  تأثيريكسان مقدار تقاضا را تغيير داد و به علت 
ي حاضر در كشورهاي منتخب نفتي موردنظر، استفاده از ابـزار قيمـت    تقاضاي دوره

 ا چندان مناسب نيست.براي مديريت تقاض
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  1پيوست 

  تجزيه قيمت

  قيمت كاهش
LPcut 

 قيمت بهبود

LPrec  
 قيمت ماكزيمم

LPmaxi 

 خام نفت لگاريتم قيمت
LP   اوپكسبد نفتي  

  سال

-  - 925415/1  33/75  2003  
040602/1 - 017409/2  22/84  2004  
040602/1 07298/1  049722/2  09/104  2005  

040602/1 2981/1  049722/2  13/112  2006  

168203/1 298197/1  049722/2  38/108  2007  
168203/1 37327/1  070481/2  62/117  2008  

81513/1 3732798/1  070481/2  02/67  2009  
815113/1 531223/1  070481/2  38/77  2010  
815113/1 659916/1  070481/2  1/89  2011  
920019/1 659916/1  070481/2  25/71  2012  
021024/2  6599162/1  070481/2  47/49  2013  
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  2پيوست 
Dependent Variable: LDEM   

Method: Panel GMM EGLS (Period random effects) 

Date: 06/12/16   Time: 17:44   

Sample (adjusted): 2005 2013   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 4   

Total panel (unbalanced) observations: 35  

Period SUR instrument weighting matrix  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Instrument specification: LDEM(-2) C LDEM(-1) LGDP(-1) LPCUT(-1) 

        LPMAX(-1) LPREC(-1) LPG(-1) LPG(-2) LPCUT(-2) LGDP(-2) LPOP(-1) 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 5.500638 0.266480 20.64181 0.0000 

LDEM(-1) 0.777356 0.001784 435.6635 0.0000 

LGDP 0.307618 0.001896 162.2115 0.0000 

LPCUT 0.054713 0.003166 17.28007 0.0000 

LPMAX -4.376519 0.131507 -33.27978 0.0000 

LPREC 0.084699 0.001876 45.15223 0.0000 

LPG 0.061417 0.001563 39.30040 0.0000 

LPOP 0.035238 0.000319 110.5264 0.0000 

     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     

Period random  0.042777 0.6958 

Idiosyncratic random 0.028284 0.3042 

     
     
 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.994914     Mean dependent var 0.939525 

Adjusted R-squared 0.993595     S.D. dependent var 0.336871 

S.E. of regression 0.027021     Sum squared resid 0.019713 

Durbin-Watson stat 2.446756     J-statistic 4.594732 

Instrument rank 12    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.989690     Mean dependent var 2.961318 

Sum squared resid 0.043001     Durbin-Watson stat 2.328083 
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Abstract 
In this paper we assess the hypothesis of irreversibility of price effects on crude 

oil demand in selected OPEC member countries.  We do this by using panel data for 
the period 2003 to 2013 and applying a dynamic panel model.  Our study results 
confirm the existence of an asymmetric relationship between oil prices and demand 
for oil in the selected countries (Iran, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait).  The estimated 
values for elasticity of demand with respect to maximum, increasing and decreasing 
prices are 4.376519, 0.08469 and 0.054713 in the short run and 19.65, 0.38 and 
0.245 for the long run. Short run and long run income elasticity of oil demand are 
respectively 0.30, 1.38. 
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