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  چكيده 
از . اين منطقه براي اقتصاد جهاني، حائز اهميت باشـد شود كه فعل انفعاالت  همين امر سبب مي .خاورميانـه قـرار دارد   ي هدرصد ذخاير شناخته شده نفت خـام جهـان در منطقـ    60حدود  درصـد نفـت كشـورهاي حاشـيه خلـيج فـارس و        90هرمـز گلوگـاه صـادراتي     ي هجا كه تنگ آن ت اقتصاد جهان به نفت اين من از آن چنـين  باشد و كنترل آن در اختيار كشورمان است، هـم  درصد نفت جهان مي 40 ي كننده تأمين بـا  . دسـت آيـد   هاي قيمتي و درآمدي بـه  شود از طريق سنجش كشش كه از اين تنگه صادر ميكشورمان حياتي است، تالش شده است تا در اين مطالعه برآوردي از تقاضاي جهاني براي نفتـي  ويژه در شرايط كنـوني بـراي    طقه بهجا كه سنجش حساسيـ 1ي تخمـين  هاي داخلي و جهاني و بـا اسـتفاده از الگـو    استناد به آمارهاي سازمان

ARDL   تـابع طبق الگوي تخمـين زده شـده   . هرمز تخمين زده شده است ي هتقاضا براي نفت صادراتي از تنگ درخـور  كشورهاي صادركننده شود، ليكن در دراز مدت اين افزايش قيمت موجب كاهش نسـبتاً  مـدت موجـب افـزايش درآمـد      رود كه افـزايش قيمـت در كوتـاه    دست آمده انتظار مي و نتايج به تقاضاي جهاني بـراي نفـت   . شود توجه تقاضا و در نتيجه كاهش درآمد كشورهاي صادركننده مي هاي نو به جاي نفت كنـد   هم چنين روند جانشيني انرژي. كشش است بي هرمز ي هصادره از تنگ در نهايت اثر پذيري شـديد تقاضـاي نفـت در بلندمـدت از توليـد ناخـالص       . اما رو به رشد است كـه ركـود اقتصـاد     به معناي ايـن . كشورهاي توسعه يافته قابل توجه و تعيين كننده است داخلي نفت در اين منطقـه دارد و   ي صادركنندهجهاني از اين كانال اثر منفي بر درآمد نفتي كشورهاي    .در دوران رونق بالعكس
  JEL : Q41 , C5 , F59بندي  طبقه

هاي نو، خليج فـارس،   يمتي و درآمدي، انرژيتخمين تقاضاي نفت خام، كشش ق :كليد واژه   .ARDL، روش OECDهرمز، كشورهاي عضو سازمان  ي هژئوپليتيك تنگ اهميت
  

 

1- Auto Regressive Distrubuted Lag. 



  مقدمه  - 1
هاي اصـلي   اي نفت همواره يكي از دغدغه داشتن برآوردي از تقاضاي جهاني و منطقه

 علـي هـا،   گيـران سياسـي و اقتصـادي در تمـامي زمينـه      و موضوعات مورد بحث تصميم

نفت با تقاضاي . اي و جهاني بوده است الخصوص در تصميمات راهبردي كشوري، منطقه 
روز افزوني از سوي مصرف كنندگان روبروست و در كنار اين امر به داليل مختلف فنّـي،  

كننـدگان معـدود نفـت مواجـه       هـايي از جانـب عرضـه    اقتصادي و سياسي با محدوديت
 60نفت مـورد نيـاز جهـان خاورميانـه اسـت، در حـدود        تأمينترين منبع  مهم. باشد مي

 ي هنفت كشورهاي حاشي .درصد ذخاير شناخته شده نفت جهان در اين منطقه قرار دارد
ايران، عربستان سعودي، قطر، عراق، كويت، امـارات متحـده عربـي و    : خليج فارس شامل

تـا كنـون    هكـ  جـايي  از آن. ي حجم عظيمي از تقاضاي جهـاني نفـت اسـت   گو پاسخقطر 
اي بدين منظور انجام نگرفته بود، به همين دليل بررسـي و تخمـين تـابع تقاضـا      مطالعه

اي هـم بـراي كشـورهاي     خليج فارس از اهميت فوق العـاده  ي هبراي نفت صادراتي منطق
صنعتي و هم براي كشورهاي صادركننده برخـوردار بـوده و بسـيار بـراي كشـور الزامـي       

درصد  90هرمز مجراي صادراتي حدود  ي هبه اين دليل كه تنگ در اين پژوهش. باشد مي
باشـد و   درصـد نفـت مصـرفي جهـان مـي      40نفت كشـورهاي حاشـيه خلـيج فـارس و     

ها از طريق اين تنگه در اختيار ايران است، تالش شده تا بـرآوردي   تردد نفت كش كنترل
  . آيد دست شود به از تقاضاي جهاني براي نفتي كه از اين تنگه صادر مي

هـاي تخمـين زده شـده و مطالعـات گذشـته در       در بخش دوم مقاله به بررسي مـدل 
شود، در بخش سوم ساختار بازار جهاني نفت مـورد   زمينه تقاضاي نفت خام پرداخته مي

 ي ههاي انجام گرفته بـراي كـاهش اهميـت تنگـ     گيرد و در ادامه به طرح بررسي قرار مي
چهارم مقاله الگـوي اقتصـاد سـنجي مـورد اسـتفاده و      شود، در بخش  هرمز پرداخته مي

شـود، بـراي    روش تخمين مدل بيان شده و در ادامه آن نتايج حاصل از تخمين بيان مي
تـا   1970هـاي   هاي جهاني براي سال هاي آماري سازمان تخمين مدل مورد بحث از داده

اسـتفاده  آماري كشورهاي صنعتي و كشورهاي حاشـيه خلـيج فـارس     ي هو جامع 2006
در بخش پنجم مقاله نتايج حاصل از تخمين مورد بررسي و تحليل قرا گرفته . شده است

و بعد از محقق شدن هدف پژوهش كه همان سنجيدن ميزان وابستگي اقتصاد جهان به 
منابع نفت خليج فارس از طريق تخمين تابع تقاضاي جهـاني نفـت بـراي ايـن منطقـه و      

به وسيله روش اقتصـاد سـنجي خـود توضـيح بـا       هاي قيمتي و درآمدي سنجش كشش



نتـايج  . باشـد  هـاي جهـاني مـي    با استناد به منابع آمـاري سـازمان   1هاي توزيع شده وقفه
  .شود تحقيق بيان مي

   
  مطالعات گذشته  -2

تا به امروز مطالعات چندي پيرامون اقتصاد نفـت در داخـل و خـارج از كشـور انجـام      
هـاي آن پرداختـه شـده     ي عرضه، تقاضا، قيمت و كشششده و در اين مطالعات به بررس

در زيـر بـه   . است؛ اما تحقيقي با هدف پژوهش انجام گرفته تـاكنون انجـام نشـده اسـت    
  .پردازيم برخي از مطالعات انجام گرفته در اين زمينه كه مي

نفـت، كشـش    ي هخود با فرض صفر بودن كشـش قيمتـي عرضـ    ي هدر مقال 2آدلمن
و  1976، 1973نفت عربستان سـعودي و اوپـك را بـراي سـه سـال      قيمتي تقاضا براي 

دهد كه تغييـرات كشـش قيمتـي تقاضـاي جهـاني       او نشان مي. كند محاسبه مي 1985
اي كشش قيمتي تقاضا براي نفت عربستان سعودي و اوپـك را تحـت    طور عمده نفت، به

ايـن سـه سـال    هاي محاسبه شده براي اوپك توسط وي بـراي   كشش. دهد قرار مي تأثير
ترتيب  ها به بوده است و در مورد عربستان نيز اين كشش 25/0و  24/0و  09/0ترتيب  به
  .بوده است 6/0و  86/0و  37/0

نفت خام غيراوپـك پرداختـه و قيمـت     ي هاي به بررسي عرض در مقاله 3گاتلي و كيل
  .اند دست آورده هاي كاهنده به توزيعي با وزن ي هاوپك را با مكانيسم وقفغير انتظاري
چنين معتقد بودند كه بين افزايش قيمت انتظاري و افزايش ظرفيت واقعـي   ها هم آن

بنابراين اگر قيمت انتظاري غيراوپـك افـزايش   . ساله وجود دارد 8توليد يك وقفه تقريباً 
يابـد كـه خـود منجـر بـه       نفت غيراوپك افزايش مـي  ي هچند سال عرض ي هيابد به فاصل
هـاي انتظـاري غيراوپـك     اما بـرعكس اگـر قيمـت   . شود جهاني نفت مي ي هافزايش عرض

مدت به عقـب و پـائين حركـت     دهند تا منحني عرضه كوتاه ها اجازه نمي كاهش يابد، آن
  .كند

به منظور برآورد كشش قيمتي بلندمدت تقاضاي جهاني نفت، پس از بررسي  4راشر
فرم خطي لگاريتمي، تقاضاي جهاني  ساختار بازار نفت و اعضاي اوپك، با استفاده از يك

 .نفت را برآورد كرده است

  

 

1- ARDL. 
2- Adelman. 
3- Gatley & Keyl. 
4- Rusher. 



 16/0و ضـريب قيمـت    25/0مطالعه وي كشش بلندمدت تقاضاي جهـاني نفـت،    در
  .محاسبه گرديده است

در مطالعه اي، بـا يـك مـدل خـود همبسـته مقـدار        1جرج كوريز و كالين رابينسون
  .اند نعتي را برآورد كردههاي نفتي در كشورهاي ص تقاضاي سرانه براي فرآورده

ايـن مـدل   . بهترين برازش مدل فرم تمام لگاريتمي و بدون عرض از مبدأ بوده اسـت 
و در  5174/0و  – 512/0ترتيـب برابـر    مدت به هاي قيمتي و درآمدي را در كوتاه كشش

  .گزارش كرده است 994/1و  -583/0بلندمدت برابر 
تـا   1960هـاي   خـام در ژاپـن بـراي سـال    ديگر كه براي تقاضاي نفـت  اي  هدر مطالع

مـورد بررسـي   ي  دورهبه كار رفته كشش قيمتي تقاضـاي نفـت خـام ژاپـن را در      1978
  .گزارش كرده است% 10و كشش درآمدي را  -03/0

با فرض مانايي متغيرهاي تـابع   1372دكتراي خود در سال  ي رسالهدكتر همتي در 
خطي برآورد كرده به دو روش خطي و غير OECDتقاضا، تقاضاهاي نفت را براي اعضاي 

  . است
دهد كه كشش درآمدي نفت هم در  مي تهراني نژاد در دانشگاه تهران نشان ي مطالعه

 تـر  بزرگمدت باشد؛ ولي كشش بلند مي از واحد تر كوچكمدت و هم در بلند مدت  كوتاه
پـس از ديـدگاه مصـرف كننـدگان نفـت، ايـن مـاده هـم در         . از كشش كوتاه مدت است

كننـدگان بـا    در بلنـدت، مصـرف  . شـود  مـي  مدت و هم در بلند مدت ضروري تلقي كوتاه
هـاي جانشـين نسـبت بـه      هاي مختلف كاهش مصرف و استفاده از انـرژي  توسل با روش

  .دهند مي ي نشانتر بيشتغييرات قيمت نفت، حساسيت 
  :توان چنين نتيجه گرفت كه ها و مطالعات ارائه شده در مجموع مي با نگاهي به مدل 

ها متغير وابسته با يك وقفه زماني  صورتي است كه در آن غالباً به ها اين مدل •
ها نيز  علت انتخاب اين فرم. عنوان يكي از متغيرهاي مستقل وارد شده است به

هاي معتبر در اين شكل از  كي از مدلي. وجود چسبندگي در تقاضاي نفت است
باشد كه در مطالعه موجود از اين روش براي تخمين  مي ARDLها مدل  تخمين

 .استفاده شده است

مطالعات انجام شده، پيش بيني ميزان عرضه، تقاضا و قيمت نفت  تر بيش هدف •
هاي درآمدي در  هاي قيمتي عرضه و تقاضا و كشش كشش ي هخام و نيز محاسب

  

 

1 - Courise & Robinson. 



برآورد  Logها در فرم  مدل تر بيش چنين هم. باشد مدت و بلندمدت مي كوتاه
 . اند شده

كشش، اما در بلندمدت تقريباً با كشش  بي مدت نسبتاً تقاضا براي نفت در كوتاه •
 .باشد مي

هاي قبلي  هاي دوره هاي جاري و قيمت قيمت تأثيرهاي فعلي نفت تحت  قيمت •
 . باشند مي

 
 جهاني نفتبررسي بازار  -3

  هرمز ي هاهميت نفت خليج فارس و نقش صادراتي تنگ -3-1
بحـرين، ايـران، عـراق، كويـت، قطـر،      (، كشورهاي حوزه خليج فارس 2006در سال 

درصد ذخاير نفت جهان را در اختيـار دارنـد،    55كه  در حالي) عربستان سعودي، امارات
 18.2كشـورهاي مـذكور روي هـم    در ايـن سـال   . درصد نفت جهان را توليد كردند 28

هرمـز صـادر شـده     ي هتاي آن از راه تنگـ  17ميليون بشكه در روز نفت صادر كردند كه 
كـل جهـان از هرمـز انجـام      ي دهد كه تقريباً يك پـنجم عرضـه   است اين رقم نشان مي

از  تركيـه بـه دريـاي مديترانـه و     طريق خط لوله به بقيه صادرات اين كشورها از. شود مي
طـور   ، بـه 2006در سـال   OECDكشـورهاي  . شـود  تان به درياي سرخ انجـام مـي  عربس

درصـد كـل    31ميليون بشكه در روز نفت از خليج فارس وارد كردند كـه   10.4 متوسط
درصـد   17، 2006كشور آمريكا طي سـال  . دهد واردات نفت اين كشورها را تشكيل مي

ر روز بـود را از خلـيج فـارس وارد    ميليون بشكه د 2.2نفت وارداتي خود را كه به ميزان 
  . كرد

اي از ذخايرنفت، توليد و ظرفيت كل دنيا  كشورهاي خليج فارس درصد قابل مالحظه
 تـأمين تـر ظرفيـت توليـد اضـافي را      طور مـنظم بـيش   اين كشورها به. را در اختيار دارند

ح خلـيج فـارس را تشـري    ي هاطالعات كليدي زير دربـاره نفـت اهميـت منطقـ    . كنند مي
  : كند مي
بيليون بشـكه كـه نشـان دهنـده بـيش از       728ذخاير اثبات شده نفت به ميزان  •

 .باشد مي 2006ذخاير كل دنيا در پايان سال %) 55(نصف 
درصـد ظرفيـت    33 ي كه نشان دهنده ميليون بشكه در روز 25.4ظرفيت توليد  •

 .است 2006توليدكل دنيا در پايان سال 
 2006در روز در سال ميليون بشكه  23.6توليد كل  •



كـه   2007ميليون بشكه ظرفيت توليد اضافي از تاريخ مارس  2.4-2.9در حدود  •
تاي آن در عربستان سعودي و بقيه در كشورهاي حوزه خليج مانند كويـت و   1.9

 . امارات قرار دارد
از نفـت صـادر شـده از خلـيج     ) درصـد  90(، ميزان بسيار زيـادي  2006در سال  •

 . ترانزيت شده است  ي هفارس ازطريق تنگ
ميليـون بشـكه در روز از    2.8طور متوسط  به 2006طي سال  OECDكشورهاي  •

ميليون بشكه در روز نسبت به سـال   0.1خليج فارس نفت وارد كرد كه به ميزان 
كشور  ترين سهم نفت صادر شده به اين كشورها متعلق به بيش. تر بود كم 2005

درصد اين سهم متعلق به ايران است و در  33و پس از آن  است%) 44(عربستان 
  .درصد اين صدور را در اختيار دارند 7درصد و كويت 17آخر عراق 

  

  هرمز ي ههاي پيش بيني شده براي كاهش اهميت تنگ طرح -2 -3
  خليج فارس ي هتغيير الگوي حمل نفت و كاال در منطق -1- 3-2

فارس به نقـاط مختلـف جهـان،    انديشه چند گانه كردن مجاري صدور نفت از خليج 
 ي ههاي صنعتي غـرب و نيـز صـادركنندگان نفـت منطقـ      ناشي از تهديدي بود كه دولت

كردند؛ زيـرا قبـل از ايجـاد مجـاري جديـد،       هرمز، احساس مي ي هخليج فارس براي تنگ
  .شد هرمز صادر مي ي هتقريباٌ تمام نفت خليج فارس از طريق تنگ

  رات نفت حوزه خليج فارستغيير در مسيرهاي صاد - 2- 3-2
نظر به اهميت اقتصادي، سياسي و استراتژيك صادرات نفت، مسيرهاي حمل نفت 

امنيت مسير و محموله براي كشورهاي صادر كننده و هم براي كشورهاي وارد  تأمينو 
  .شود صورت كوتاه بررسي مي ترين مسيرها به بنابراين مهم. كننده حياتي است

  باب المندب ي هتنگ -3- 3-2
هرمز از مقابل مسقط گذشـته و چنـان چـه     ي هكشتي نفت كش پس از عبور از تنگ

بخواهد به سمت اروپا و آمريكا حركت كند، بايد از كنار جزيـره مصـيره و دماغـه حـد و     
جزيـره   ي هالمنـدب بـين يمـن در شـب     بـاب . دماغه فرنگ بگذرد و به خليج عدن برسـد 

 .باشد رار دارد و رابط خليج عدن و درياي سرخ ميعربستان و جيبوتي در آفريقا ق

  كانال سوئز - 4- 3-2
. كشتي حامل نفت صادراتي پس از عبور از باب المندب، بايد از كانـال سـوئز بگـذرد   

  .باشد كانال سوئز يك معبر آبي مهم و استراتژيك مي



  هاي نفت لوله -5- 3-2
هران در شـرق عربسـتان   از ظ 1980اين خطوط در سال : خطوط لوله پتروالين) 1( 

در غرب عربستان در كنـار دريـاي سـرخ كشـيده      1كيلومتر به بندر ينبع 1200به طول 
ميليـون   5و در صورت اضطرار تا (ميليون بشكه در حالت عادي  2تواند روزانه  شده و مي

عراق نيز با افزودن خطوطي امكان استفاده از اين . نفت و گاز را عبور دهد) بشكه در روز
  .باشد ها را دارا مي لوله خط
اين خط لوله به موازات كانال سوئز كشيده شده و درياي سـرخ را  : خط لوله سامد) 2(

  .كند به درياي مديترانه وصل مي
  .هزار بشكه در روز 800تركيه با ظرفيت  خط لوله كركوك عراق به بندر جيهان) 3(
  .هزار بشكه در روز 200ظرفيت خط لوله عراق از طريق سوريه به بندر بانياس با ) 4(
چهار خط لوله از جزيره خارك و آبادان به تهران، آستارا و تبريز كشده شده است ) 5( 

  .يابد تركيه امتداد مي كه يك خط لوله گاز از تبريز به مرز بازرگان و
  

 معرفي روش تخمين -4

  ARDL 2روش  -4-1
هـايي از   م كـم نمونـه، وقفـه   در الگوهاي پويا جهت از بين رفتن تورش ناشي از حجـ 

تـر باشـد    هـا بـيش   شود كه هر چه تعـداد وقفـه   متغير وابسته در مدل در نظر گرفته مي
رود  كـار مـي   يكي از الگوهايي كه در اين زمينه بـه . تري خواهند داشت ضرايب تورش كم

باشد كه محقـق را در رسـيدن بـه     مي (ARDL)هاي گسترده  الگوي خود توضيح با وقفه
  . پردازيم لذا جهت شناختن اين الگو به تفسير آن مي. كند فوق كمك مياهداف 

نظير عرض ) قطعي(تصادفي غير برداري از متغيرهاي twعملكرد وقفه،  Lكه در آن     
 tXمتغيـر وابسـته و    y. هاي ثابـت اسـت   از مبدأ، متغير روند، متغيرهاي مجازي با وقفه

هـاي چنـد    ايدار اسـت كـه تمـام ريشـه    الگوي فوق هنگامي پ. متغيرهاي مستقل هستند
  

 

1-Yanbu. 
2- Auto-Regressive Distributed Lag. 
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با پذيرش پايداري الگو، تعادل بلندمـدت  . خارج از دايره واحد قرار گيرند A(L)اي  جمله
  1. صورت زير خواهد بود در طول زمان به yبا ميانگين مسير 

    
بـار بـرآورد    و به تعداد  OLSمدل فوق را براساس  Microfitنرم افزار 

  . كند مي
بيانگر متغيرهـاي توضـيحي    kتوسط محقق تعيين شده و  (m)ها  حداكثر تعداد وقفه

بيـزين يكـي از    –باشـد كـه براسـاس يكـي از ضـوابط آكائيـك يـا شـوارز          در مدل مـي 
مجموعـه   چـه  چنـان گونه كه قبال اشـاره شـد    همان. شود هاي فوق انتخاب مي رگرسيون

تر از يك باشد، الگوي پويـا بـه    ته كوچكضرايب متغيرهاي با وقفه مربوط به متغير وابس
بنابراين براي آزمون همجمعـي الزم  . سمت الگوي تعادلي بلندمدت گرايش خواهد يافت

  . زير صورت گيرد ي هاست آزمون فرضي

  : صورت زير است به) t ي آمارهعنوان  به(فوق  ي هآماره مورد نظر براي آزمون فرضي    

 2ت بحراني ارائه شـده توسـط بنرجـي، دوالدو و مسـتر    فوق با كمي ي آمارهكه مقدار     
رد  H0 ي هتـر باشـد فرضـي    فوق از كميت بحراني بـيش  ي آمارهمقايسه شده و اگر مقدار 

رسد كه الگـوي پويـا بـه سـمت الگـوي تعـادلي        شده و در نتيجه اين قضيه به اثبات مي
  . بلندمدت گرايش خواهد يافت

  

 

1- Hashem Pesaran, M and Shin, young Cheol, An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approch to 
Cointegration Analysis. 

2- Banerjee, Dolado and Master. 
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يـك باشـند تـا     ي درجـه ، تمام متغيرهـا بايـد پايـا از    ARDLدر تعريف سنتي روش 
كننـد كـه كـاربرد     ثابت مي 1اما پسران و شين. برآورد بدون تورشي از ضرايب ارائه گردد

جهت تخمين پارامترهاي مدل، زماني كه متغيرها هم درجـه نيـز نباشـند     ARDLمدل 
كـارگيري معيـار    هـاي الگـو بـه    پسران و شين در مورد تصـريح وقفـه  . قابل كاربرد است
روش فـوق بـه همـراه بـه كـارگيري      . كننـد  بيـزين را پيشـنهاد مـي    –اطالعاتي شـوراز  

دسـت آمـده را    هاي تشخيص دهنده اقتصاد سنجي، قابليت اعتمـاد بـه روابـط بـه     آزمون
  . كند تر مي بيش

وسيله محققين انجـام شـده اسـت كـه تكنيـك       هاي اخير كارهاي بسياري به در سال
ARDL شـود كـه    بيان مي. گرايي جانشين مطرح نموده است نوان يك تكنيك همع را به
ARDL هـاي   هـاي متعـارف هـم انباشـتگي از جملـه يوانسـون از مزيـت        نسبت به روش

  . باشد تري برخوردار مي بيش
هاي كوچك براي يـافتن روابـط    در نمونه ARDLتوان اشاره كرد كه  از آن جمله مي

كه يوانسون بـراي اعتبـار    باشد، در حالي دارتري مي معنيهاي  هم انباشتگي داراي جواب
كه سـاير   توان اشاره كرد در حالي هم چنين مي. ها نياز دارد نتايج به حجم بزرگي از داده

يكسان  ي درجهباشند كه همه رگرسورها داراي  هاي هم انباشتگي نيازمند آن مي تكنيك
و صفر  I(1)يك  ي درجهرسورهاي از تواند حتي با وجود رگ مي ARDLانباشتگي باشند، 

I(0) در حقيقت. كار رود نيز به ARDL كـه   اين. (تركيبي را نيز دارد توان استفاده از نتايج
 ARDLشـود كـه در    همـين امـر موجـب مـي    ). واحد باشند و يا مانا ي ريشهرگرسورها 

و مرتـب   انباشـتگي متغيرهـا   ي ههاي انباشتگي نيازمند يافتن درجـ  همانند ساير تكنيك
  . نباشيم I(0)يا  I(1)ها در درجات  كردن آن

  

  2ECMروش  -4-2
چه تاكنون بحث شد روشن است كـه وقتـي دو متغيـر همجمـع هسـتند يـك        از آن

مـدت ممكـن اسـت عـدم      البته در كوتـاه . ها وجود دارد تعادل بلندمدت بين آن ي هرابط
زيـر را   ي هخطـاي رابطـ   تـوان جملـه   در اين صـورت مـي  . هايي وجود داشته باشد تعادل

  . عنوان خطاي تعادل تلقي كرد به

   
  

 

1- Pesaeran and Shin. 
2- Error Correction Model. 
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بـا مقـدار تعـادلي     tyمـدت   توان اين خطا را براي پيوند دادن رفتار كوتاه اكنون مي
صورت زير تنظيم  توان الگويي به براي اين منظور مي. بلندمدت آن مورد استفاده قرار داد

  . كرد
 tyكه در آن تغييـرات در  . معروف است (ECM)الگوي فوق به الگوي تصحيح خطا    

جهت بـرآورد ضـرايب    ECMالگوي . قبل ارتباط داده شده است ي هبه خطاي تعادل دور
روش كار بدين صورت است كه پارامترهاي الگوي بلندمـدت  . شود مدت استفاده مي كوتاه

كـه همـان خطـاي     (ECT) سپس جمله تصحيح خطا. شود برآورد مي ARDLاز طريق 
عنـوان يـك متغيـر توضـيح      رگرسيون الگوي ايستاي بلندمدت است كه با يك وقفـه بـه  

سـرعت تعـديل بـه     ECTضـريب  . گيـرد  مورد استفاده قرار مـي  ECMدهنده در الگوي 
  .رود از نظر عالمتي منفي باشد دهد و انتظار مي سمت تعادل را نشان مي

  
 تخمين مدلتصريح مدل و تشريح نتايج حاصل از  -5

  هاي پايايي آزمون - 5-1
لگاريتمي براي تخمـين تقاضـاي جهـاني     -حاضر از فرم تبعي لگاريتمي ي هدر مطالع

. شود استفاده خواهد شد ترانزيت مي  هرمز ي هخليج فارس كه از تنگ ي هبراي نفت منطق
پايـايي   ي درجـه اطمينان از  و نباشند، 2 ي درجهكه متغيرها پايا از  براي اطمينان از اين

) 6( انجـام شـد كـه نتـايج در جـدول      ADFواحـد   ي ريشههاي  ها، آزمون آن صفر ويك
  .باشد نشان دهنده لگاريتم متغيرها مي Lدر اين جدول . گزارش شده است

  

  فولر تعميم يافته در سطح متغيرها –نتايج آزمون پايايي ديكي  -6جدول 
حالت وجود عرض از مبدا و روند خطي در 

 ها داده
 نام متغير حالت وجود عرض از مبدا و نبود روند خطي

وضعيت 
 پايايي

مقدار بحراني 
ADF  در سطح
  درصد 95

 ADF ي آماره
براساس معيار 

SBC  
وضعيت 

 پايايي

مقدار بحراني 
ADF  در سطح
  درصد 95

 ADF ي آماره
براساس معيار 

SBC  
 نام متغير

 LQPG  -23/3  -95/2  پايا  -96/2  -55/3  ناپايا

 LPO  -46/3  -95/2  پايا  -59/3  -55/3  پايا

 LGDP  -45/8  -95/2  پايا  -61/1  -55/3  ناپايا

 LREP  -17/2  -95/2  ناپايا  -45/2  -55/3  ناپايا

),0(NIIDuxy 2
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دهد كه در حالت نبود رونـد خطـي،    نشان مي) 6(در رابطه با پايايي متغيرها، جدول 
و قيمـت   OECDكشـورهاي   QPG  ،GDPخلـيج فـارس   ي همتغير تقاضا براي نفت منطق

هـاي   و متغير توليـد انـرژي  . باشند پايا مي I(0)صفر  ي درجهي و از گير نفت بدون تفاضل
ها همه متغيرها به جز قيمـت نـا    در حالت وجود روند خطي در داده. باشد نوين ناپايا مي

اول متغيرهـا انجـام    ي هبار ديگـر براسـاس تفاضـل مرتبـ     ADFباشند، لذا آزمون  پايا مي
نشـان دهنـده تفاضـل     Dدر اين جدول . گزارش شده است) 7(ايج در جدول نت. شود مي
 .باشد اول متغيرها مي ي همرتب
  
 

  اول متغيرها ي هفولر تعميم يافته در تفاضل مرتب –نتايج آزمون پايايي ديكي  - 7 جدول
 نام متغير حالت وجود عرض از مبدا و نبود روند خطي ها حالت وجود عرض از مبدا و روند خطي در داده

وضعيت 
 پايايي

مقدار بحراني 
ADF  در سطح
  درصد 95

   ADF ي هآمار
براساس معيار 

SBC  
وضعيت 

 پايايي

مقدار بحراني 
ADF  در سطح
  درصد 95

   ADF ي هآمار
براساس معيار 

SBC  
 نام متغير

  DQPG  -65/3  -95/2  پايا  -93/3  -55/3  پايا

 DREP  -71/5  -95/2  پايا  -62/5  -55/3  پايا
  DGDP  -06/3  -95/2  پايا  -45/4  -55/3  پايا

    
  : توان به شرح زير خالصه نمود نتايج را مي

  . باشند مي I(0)صفر  ي درجهپايا از  Poمتغير -1
  .باشند يك مي ي درجهساير متغيرها پايا از  -2

دهنـد كـه حتـي بـا وجـود       طور كه سابقاً نيز آمد، پسـران و شـين نشـان مـي     همان
گرايي به كمـك تكنيـك    مختلف، امكان انجام آزمون هم ي درجهرگرسورهاي انباشته از 

ARDL لذا در اين تحقيـق نيـز از روش   . وجود داردARDL      بـه منظـور آزمـون وجـود
  . شود بلندمدت بين متغيرهاي مفروض استفاده مي ي هرابط

فقـط   M-Fitباشد كه نرم افزار  مي ARDL(1.0.0.0)شود مدل  مدلي كه برگزيده مي
  .گيرد براي متغير وابسته يك وقفه در نظر مي

باشد و عاليم متغيرها دقيقاً براسـاس   دست آمده كامالً رضايت بخش مي نتايج اوليه به
  .باشند دار مي معني% 99باالي  ي درجهدر مدل اوليه تمامي متغيرها از . انتظار
  



   ARDLتخمين مدل براساس روش  -5-2
  تصريح مدل - 5-2-1

در اين تحقيق با استناد تجربي به مطالعات معتبـر در زمينـه مـورد بحـث و مباحـث      
هرمـز   ي هتئوريك مربوطه، تقاضا براي نفت كشورهاي حاشيه خلـيج فـارس كـه از تنگـ    

ت نفت سبد اوپك، توليد ناخالص داخلي كشـورهاي  صورت تابعي از قيم شود به صادر مي
OECD در نظر گرفته شود 1هاي تجديد شونده و توليد جهاني انرژي .  

  : باشد صورت زير مي مدل مورد تخمين به 2فرم خالصه شده
  )D,REP,GDP,P(fQ PG 1o

=  
  : كه

QPG  =شود هرمز صادر مي ي هخليج فارس كه از تنگ ي هتقاضا براي نفت منطق.  
PO  = سبد اوپك(قيمت جهاني نفت.(  

GDP  = توليد ناخالص داخلي كشورهايOECD .  
REP =هاي تجديد شونده ميزان توليد جهاني انرژي.  

D1  =ر مجازي براي سال2003تا  1981هاي  متغي .  
  تشريح متغيرها  -5-2-2

 Qpg :ار كـه  عنوان يك مازاد تقاضا در باز در تحقيق حاضر تقاضا براي نفت منطقه به
 ي هاز تنگغير و مقدار عرضه شده توسط مناطق نماينگر تفاوت بين مقدار تقاضاي جهاني

  .شود هرمز در نظر گرفته مي
  :به عبارتي

  npgwpg SDQ −=  
  = Qpgهرمز ي هتقاضا براي نفت صادراتي از تنگ

صـادرات كشـورهاي خلـيج فـارس از     + خليج فارس ي هتوليد كشورهاي غير از منطق
   =Snpgخليج فارس ي همصرف كشورهاي منطق+ مبادي ديگر 

   = Dwتقاضاي جهاني براي نفت
اي در ادبيات اقتصادي تقاضاي نفت، ماهيتـاً از تفاضـل بـين تقاضـاي      تقاضاي منطقه

ات گذشته نيـز از  آيد، و در اغلب مطالع دست مي جهاني و عرضه نفت غير از آن منطقه به

  

 

1- Renewable Energy. 
2- Reduced Form. 



براي سنجيدن تقاضا براي نفت يك  1)يعني تخمين يك تابع تقاضاي واحد(همين روش 
ت تقاضـاي       . منطقه، مثالً اوپك استفاده شده اسـت  در الگـوي تحـت بررسـي نيـز، ماهيـ

 . هرمز در نظر گرفته شده است ي هاي براي نفت صادراتي از تنگ منطقه
PO :خلـيج   ي هجا كه تمامي كشورهاي حاشي و از آن باشد قيمت سبد نفتي اوپك مي

صـادرات نفـت ايـن سـازمان را تشـكيل       ي هفارس عضو اين سازمان بوده و قسمت عمـد 
عنوان قيمت نفت در تحقيق حاضر قـرار داده   دهند فلذا قيمت نفت صادراتي اوپك به مي
  .شد

 (PPP & Per Capita) GDP : علّــت اســتفاده ازGDP  كشــورهاي عضــوOECD 
نفـت منطقـه از طريـق     2عنوان درآمد جهاني در تابع تقاضا صدور حدود هشتاد درصد به
  3.باشد هرمز به اين كشورها مي ي هتنگ

REP  :باشد، كه جهان صـنعتي بـه    هاي تجديد شونده مي ميزان توليد جهاني انرژي
. اشدب هاي به جاي نفت مي سرعت به دنبال جايگزين نمودن و اقتصادي كردن اين انرژي

ا رونـد رو بـه رشـد      ها تا كنون موفقيت زيادي به گرچه اين تالش دست نياورده است، امـ
عنوان جانشين جدي نفـت مطـرح    ها را به در آينده اين انرژي تواند ها مي توليد اين انرژي

، باد، انرژي زمين گرمايي و خورشيدي 4هاي بيومس انرژي: ها عبارتند از اين انرژي. نمايد
  .گيرد هاي نو را در بر مي تقريباً تمامي انرژيكه 

D1  :ر مجازيدليـل  . در نظر گرفته شده اسـت  2003تا  1981هاي  براي سال 5متغي
به كار بستن اين متغير موهومي در تخمين مدل، نوسان و ميل بـه صـفر صـادرات نفـت     

يـت و  جنـگ بـا ايـران و كو   . باشـد  هرمـز مـي   ي ههـا از طريـق تنگـ    عراق طي اين سـال 
ي جهاني پس از جنگ با كويت كـه منجـر بـه صـادرات نفـت عـراق در قالـب        ها تحريم
  .باشند وجود آمدن روند فوق مي نفت در برابر غذا گرديد، داليل اصلي به ي هبرنام

علّت اين امر برازش بهتر مـدل در حالـت   : عدم استفاده از عرض از مبدأ در مدل
تخمـين   ي جربي به مطالعـات گذشـته در زمينـه   چنين استناد ت نبود عرض از مبدأ و هم

  

 

، تابع تقاضاي جهاني و سپس تابع عرضه غيـر آن  )اوپك(در مطالعات معدود، براي تخمين تابع تقاضا براي نفت يك منطقه  -1
رسـد ايـن روش تخمـين     كه به نظر نمـي  .اند صورت جبري از هم كسر شده منطقه تخمين زده شده و سپس اين دو تابع به

 . مناسبي از تقاضا را به دست بدهد
2- Opec Statistical Bulletin,2006 & Annual Energy Review 2006 , eia. 

بدين دليل از توليد ناخالص جهاني استفاده نگرديد كه بسياري از كشورهاي جهان درصد كمي از نفت جهـاني را مصـرف و    -3
تمام كشورهاي جهان بـراي تحليـل    GDPباشد، فلذا روند  قاره آفريقا كه زير ده درصد ميكنند، مانند مصرف  خريداري مي

  .اقتصادي حاضر مفهوم خاصي را در بر ندارد
4-Biomass. 
5- Dummy Variable. 



ها نيز به دليل برازش بهتر از عـرض از مبـدأ اسـتفاده نشـده      تابع تقاضاي نفت كه در آن
فوق انجـام گرفـت كـه     ي هتخمين معادل ARDLو روش  Microfitتوسط نرم افزار . بود

ايـت رگرسـيون   در نه. استفاده شده است (SBC)براي طول بهينه وقفه متغيرها از معيار 
نتـايج رگرسـيون   . باشد مي ARDL) 1، 0،0،0(، يك معادله SBCانتخابي براساس معيار 

  . گزارش يافته است) 8( صورت خالصه در جدول به
  

  ARDL) 1،0،0.0(نتايج رگرسيون  -8جدول 
 متغير ضرائب  ]احتمال معناداري[ tنسبت 

76/13  ]000/0[ 79/0  LQPG(-1) 

52/6-  ]000/0[ 16/0- LPO 

41/5   ]000/0[ 2/0  LGDP 

53/2-  ]016/0[  05/0-  LREP 

15/4-  ]000/0[ 18/0-  D1 

 - 94/0    - 93/0     
طـور   همان. باشد ها مي لگاريتمي بودن آن ي در ابتداي متغيرها نشان دهنده Lحرف 

هـاي   درصـد و عالمـت   99داري باالي  شود تمامي ضرايب از سطح معني كه مشاهده مي
942 چنين باشند، هم مطابق انتظار برخوردار مي %R گر قدرت توضيح دهندگي  ن نشا =

خود پس از هر تخمـين ارائـه    Microfitهاي تشخيصي كه نرم افزار  آزمون .باشد الگو مي
 . باشد دهد همگي نشان دهنده عدم نقض فروض اصلي كالسيك و خوبي برازش مي مي

  تشخيصي پس از تخمين هاي  آزمون -5-2-3
  .شود خالصه مي) 9( هاي انجام شده جهت خوبي برازش را در جدول در كل آزمون

هاي فوق وجود يـا   پس از اطمينان از صحت برازش و معناداري ضرايب توسط آزمون
بـدين لحـاظ   . شـود  تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل بررسي مي ي هعدم وجود رابط

شـود، زيـرا    بلندمدت انجـام مـي  » هم جمعي« ي هوجود رابطصفر عدم  ي هآزمون فرضي
هـاي تـوزيعي بـه     كه الگوي پوياي برآورد شده در روش خود بازگشتي بـا وقفـه   الزمه آن

سمت تعادل بلندمدت گرايش يابـد، آن اسـت كـه مجمـوع ضـرايب متغيـر وابسـته در        
 .تر از يك باشد هاي متفاوت كم وقفه

2R
2R



  تخمينهاي پس از  آزمون - 9جدول 
 نتيجه روش آزمون نام آزمون

 ARCH -1 آزمون واريانس ناهمساني
2- LM فرض واريانس همساني تأييد 

 نرماليتي پسماندها تأييد Jarque-Bera آزمون نرماليتي

 بستگي همآزمون خود 
  دوربين - 1

2 - LM 
 بستگي همفرض عدم خود  تأييد

 فرم تبعي مدل تأييد Ramsey Rest تصريح غلط مدل

 برتري مدل لگاريتمي بر خطي  non-nastedآزمون 

 CUSUM آزمون ثبات ساختاري
CUSUMS Q 

هاي  ثبات ساختاري ضرايب با پوياييتأييد 
 مدت كوتاه

  
  : شود صورت زير محاسبه مي مورد نياز براي انجام آزمون فوق به t ي هكميت آمار
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  . باشد ضرايب متغير وابسته با وقفه مي iαكه 
  . باشد صورت زير مي به t ي آمارهحاضر  ي هبراي مطالع

  184
057460

190820
/

/

/
t −=

−
=  

جا كه ليست بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر در سطح اطمينان  از آن
گيـريم كـه    باشـد، نتيجـه مـي    مـي  -82/3برابر بـا  % 95و در سطح  -59/4برابر با % 99

 ي هفرضي
o

H بلندمدت بين متغيرهاي الگو رد شده و فـرض   ي همبني بر عدم وجود رابط
توان گفت كه بين متغيرهاي ارائه شده براي توضـيح   بنابراين مي. شود مقابل پذيرفته مي

لي تعـاد  ي هتعـادلي بلندمـدت وجـود دارد ايـن رابطـ      ي هرفتار تقاضاي نفـت يـك رابطـ   
  .گزارش شده است 10برآورد شده، در جدول  Microfitبلندمدت كه توسط نرم افزار 

داري خـوب و مطـابق    شود همه متغيرها با نسبت معني طور كه مالحظه مي لذا همان
تعادلي بلندمدت را بر مبناي الگوي پوياي ارائه شده، متغيرهـا   ي هبا انتظارات وجود رابط

  . دهند را نشان مي% 99داري در سطح  معني



  تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگو ي هرابط -  10جدول 
 متغير ضريب  و احتمال آن tنسبت 

]001/0[  80/3 - 78/0- LPO 

]000/0[  77/29 96/0 LGDP 

]082/0[  79/1-  25/0-  LREP 

]000/0[ 71/2 - 86/0- D1 

  
   1الگوي تصحيح خطا -5-2-4

در  Microfitنتايج مربوط به الگوي تصحيح خطاي تابع تقاضـاي ارائـه شـده توسـط     
شـود ضـرايب الگـو كـامال      طور كـه مالحظـه مـي    همان. گزارش شده است) 11( جدول
برابـر   2Rضـريب تعيـين  . باشـد  ها نيز مطابق با انتظارات مـي  دار بوده و عالمت آن معني
ضـريب جملـه تصـحيح    . باشـد  نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي باالي الگو مي 65/0

برآورد شده اسـت كـه نشـان دهنـده سـرعت نسـبتاً بـاالي تعـديل          -21/0خطا برابر با 
  . باشد مي

  
  انتخاب شده ARDLبراي مدل  ECMالگوي  -11 جدول
 متغير ضريب  و احتمال آن tنسبت 

5/6 -   ]000/0[ 16/0-  dLPO 

41/5  ]000/0[ 20/0 dLGDP 

53/2- ]016/0[  05/0-  dLREP 

16/4- ]002/0[ 18/0- dD1 

64/3- ]001/0[ 21/0- ECM (-1) 

  

  

 

1- Error Correction Model. 



 تحليل نتايج حاصل از تخمين مدل -5-3

و  Microfitتوسط نرم افزار  ARDL) 1.0.0.0(مدت  پوياي كوتاه ي هيك معادل .1- 5-3
 . ها مورد تخمين قرار گرفت براي تعيين طول وقفه SBC1با كمك معيار 

چنين آزمون  دار بوده و هم در اين رگرسيون ضرايب تمام متغيرها معني .2- 5-3
9402. شود مي تأييددار بودن كلي رگرسيون نيز  معني /R نشان از قدرت  =

روض كالسيك نيز در كه عدم نقض ف دهد، ضمن اين توضيحي باالي مدل مي
 . گرديد تأييدهاي تشخيصي،  اين رگرسيون توسط آزمون

5-3 -3. GDP  كشورهاي عضورOECD در . باشد دار مثبت مي داراي ضريب معني
رود كه هريك  كه ساير شرايط و عوامل اقتصادي ثابت باشد انتظار مي صورتي

خليج  ي هواحد افزايش در تقاضا براي نفت منطق GDP 2/0واحد افزايش در 
 ي همطابق تئوري تقاضا درآمد رابط در حقيقت. فارس را به همراه داشته باشد

 مستقيمي با تقاضا دارد و عالوه بر پيش فرض تئوريك در رابطه با اين موضوع
طور  لذا همان. دارند تأكيدمطالعات تجربي انجام شده نيز بر اين نكته  تر بيش

ميزان تقاضاي جهاني نفت، توليد  رفت يكي از عوامل مؤثر بر كه انتظار مي
كه در اين مطالعه با . باشد ناخالص داخلي كشورهاي وارد كننده نفت مي

 .رسيد تأييدبه %) 99(دار مناسبي  ضريب معني
عنوان نماينده قيمت نفت در الگو در نظر گرفته شده  قيمت سبد نفتي اوپك به .4- 5-3

واحد تقاضا را  - 16/0طوريكه يك واحد افزايش در قيمت نفت اوپك،  است، به
معكوس ضعيف بين قيمت و تقاضا در  ي هدهد كه بيانگر رابط كاهش مي

 . باشد مدت مي كوتاه
هاي جايگزين نفت، متغير ديگر  عنوان انرژي هاي تجديد شونده به توليد انرژي .5- 5-3

مدت آن توسط نرم افزار  به كارگرفته شده در مدل است، كه ضريب كوتاه
است، بدين معنا كه يك درصد افزايش در توليد اين برآورد شده  -05/0

. دهد درصد تقاضا براي نفت منطقه را كاهش مي 05/0مدت  ها در كوتاه انرژي
 .باشد درصد مي 99/0داري آن  هم چنين ضريب معني

ها كمي متفاوت به  در بلندمدت و با استناد به نتايج تخمين زده شده تحليل .6- 5-3
 GDP 96/0 رود هريك واحد افزايش در ظار ميرسد، بدين شكل كه انت نظر مي

خليج فارس در بلندمدت را به  ي هواحد افزايش در تقاضا براي نفت منطق
  

 

  .بيزين -معيار شوارتز -1



گر اين مطلب است كه افزايش سطح درآمد و  ن اين نشا. همراه داشته باشد
بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي صنعتي به ميزان قابل توجهي در بلندمدت 

 .دهد هرمز را افزايش مي ي هاتي از تنگتقاضا براي نفت صادر
واحد تقاضا  - 78/0رود يك واحد افزايش در قيمت نفت،  هم چنين انتظار مي .7- 5-3

تر از  معكوس اين بار به مراتب قوي ي هدهد كه بيانگر رابط را كاهش مي
 . باشد مدت بين قيمت و تقاضا در بلندمدت مي كوتاه

معنادار و قابل  ي هدر بلندمدت رابطهاي تجديد شونده نيز  ميزان توليد انرژي .8- 5-3
دهد، بدين صورت كه هر يك درصد  تحليلي را با تقاضاي نفت نشان مي

واحد تقاضا براي نفت منطقه  25/0ها در بلندمدت  افزايش در توليد اين انرژي
گر روند جانشيني هر چند ضعيف  ن توان آن را نشا كه مي. دهد را كاهش مي

 .دانست ها به جاي نفت اين انرژي
چه كه از مالحظه نتايج اين مطالعه و ساير كارهاي  در تخمين بلندمدت آن .9- 5-3

رغم كشش  شود اين است كه به المللي انجام گرفته حاصل مي داخلي و بين
پايين قيمتي تقاضايي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس براي نفت صادراتي 

ها،  خام آن نفت با آن روبرو هستند، تقاضاي دراز مدت مدت خود در كوتاه
حالت عدم تقارن تابع  دهد كه در بلندمدت تقريباً با كشش است و نشان مي

كه يك واحد افزايش در  طوري شود به تقاضاي نفت تا حدود زيادي تعديل مي
درصدي در تقاضاي  78/0 قيمت نسبي نفت در دراز مدت منجر به كاهش

 .شود هرمز مي ي هخام صادرشده از تنگ نفت
اي كه از مقايسه تحقيق فوق با مطالعات مشابه حاصل  قابل مالحظه ي نكته .10- 5-3

شود اين است كه كشش قيمتي تقاضاي حاصل شده در بلندمدت براي نفت  مي
دست آمده در مطالعات ديگر براي  هاي به هرمز از كشش ي هصادر شده از تنگ

 تر است، در مطالعات مشابه كشش قيمتي در مناطق مختلف و حتي اوپك كم
برآورد شده  7/0باشد كه در مطالعه حاضر  بلندمدت در حدود يك و باالتر مي

گر وابستگي باالي كشورهاي صنعتي جهان به نفت صادراتي  ن است كه اين نشا
 .باشد خليج فارس مي ي همنطق

  



 خالصه نتايج تحقيق  - 6

ده مدت، تابع تقاضا براي نفت صـادر شـ   به رغم كشش قيمتي كوچك تقاضا در كوتاه
بنابراين افزايش قيمت نفت ناشـي از  . هرمز در دراز مدت نسبتاً با كشش است ي هاز تنگ

توانـد موجـب افـزايش درآمـد كشـورهاي       مـدت مـي   كاهش توليـد، هـر چنـد در كوتـاه    
صادركننده شود، ليكن در دراز مدت موجـب كـاهش درخـور توجـه تقاضـا و در نتيجـه       

، زيرا افـزايش قيمـت موجـب ورود رقيبـان     شود كاهش درآمد كشورهاي صادركننده مي
هـاي ديگـر و    شود و از سوي ديگر سبب اقتصادي شـدن انـرژي   ديگر به بازار جهاني مي

لـذا  . شـود  ي در مصـرف آن مـي  ور هگـذاري بـراي كـاهش مصـرف انـرژي و بهـر       سرمايه
ها و رفتارهاي خود بايـد رفتـار طـرف مقابـل در بـازار       گيري كشورهاي منطقه در تصميم

 .مدت و بلندمدت توأماً مد نظر قرار دهند نفت را در كوتاه
دست آمده  ديگر از جنبه سياسي، حائز اهميت است كشش قيمتي به ي نتيجه .6-1

مدت و چه در بلندمدت در مقايسه با مطالعات مشابه براي تقاضاي  چه در كوتاه
ر باشد، هم چنين د تر مي جهاني نفت و هم چنين تقاضا براي نفت اوپك كم

گر وابستگي  ن تر از يك است كه اين نشا بلندمدت نيز كشش قيمتي تقاضا كم
كشش بودن  بي قابل توجه جهان صنعتي به نفت صادراتي اين منطقه و تقريباً

 .باشد تقاضاي جهاني براي نفت نسبت به قيمت مي
هاي نو به جاي نفت  دهد، روند جانشيني انرژي دست آمده نشان مي ضرايب به .6-2

طوريكه در بلندمدت با هر يك واحد افزايش در  اما رو به رشد است، بهكند 
 .شود واحد از تقاضاي نفت كاسته مي 25/0 ها توليد اين انرژي

اثر پذيري باالي تقاضاي نفت در بلندمدت از توليد ناخالص داخلي كشورهاي  .6-3
نيز  توسعه يافته قابل توجه است، اگر روند رشد اقتصاد اين كشورها در آينده

مانند گذشته ادامه پيدا كند بايد انتظار داشت كه تقاضا براي نفت به شكل 
  .افزايش يابد اي فزاينده
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