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مقدمه
با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی ،ارتباط میاان بازارهاای ماالی  ،رابطاه پویاای میاان
بازدهیها در این بازارها و مکانیزم های انتقاال نوساانا

باین ایان بازارهاا از اهمیات بااالیی

برخوردار شده است؛ زیرا یکی از انواع ریسکهایی که در بازارهای مالی مطرح است ،ریساک
سرایت نوسانا

و تالطمها از یک بازار به بازار دی ر است برای نمونه ،در این زمینه میتاوان

به سرایت نوسانا

از بازار های مالی به بازار سهام و یا ریساک انتقاال نوساانا

مالی به بازار نفت اشاره کرد چون نوسانا
کوره خان ی ،تولیدا

از بازارهاای

قیمت نفت خام ،مستقیماً بار هزیناه بنازین ،نفات

کارخانه ای و تولید نیروی برق اثار دارد و باراساا

انرژی آمریکا ۱5 ،درصد حم ونق  30 ،درصد تولیادا

گازارش ساازمان

صانعتی و  ۹7درصاد فعالیاتهاای

بازرگانی به نفت متکی است ( )EIA, 2016بنابراین ،بروز نوسانا

در قیمت نفت ،هزینههای

به مراتب گستردهتر بر اقتصادهای متکی بر نفت برجای خواهد گذاشت
اهمیت حسا شدن به نوسانا

قیمت نفت برای تولیدکنندگان نفت مشخص است؛ چاون

اکثر صادرکنندگان نفت ،مهمترین منبع درآمدهای ارزیشان فروش نفت خاام اسات و بودجاه
این کشورها وابست ی باالیی به قیمت نفت دارد بنابراین ،کلیه طرحهای عمرانی و برناماههاای
توسعه ای این کشورها به قیمت نفت و تحقق درآمدهای مورد نظار نفتای بسات ی دارد ابعااد
اهمیت حسا شدن به این مسئله از وجهی دی ر آن است که درآمدهای نفتی ساهم بااالیی در
تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ بهگونهایکه درآمادهای حاصا از صاادرا

مناابع نفات در

اقتصاد کشور به تنهایی  32درصد از تولید ناخالص داخلی (کمیجاانی و اسادی مهماندوسات،
 60 ،)560 :۹30۱درصد از درآمدهای دولت و  ۱0درصاد از درآمادهای حاصا از صاادرا
( )Farzanegan, 2011: 1-2و بیش از  00درصد درآمدهای ارز خارجی کشور را تشاکی
میدهد (صادقی و همکاران )۹07 :۹3۱2 ،سای درصاد از نوساانا

بیکااری و  60درصاد از

نوسانهای سطح عمومی قیمتها ناشی از نوسانهای قیمت نفات اسات (بهباودی و دی اران،
)0 :۹300
بر این اسا  ،قیمت نفت برای کشور ایران بهعنوان کشوری سرشاار از مناابع نفات نقاش
مهمی را در برنامهریزیهای اقتصادی و مراح رشد اقتصادی پایدار که از شاخصهای امنیات
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اقتصادی است ،ایفا میکند از اینرو ،رصد قیمت های نفت و آشنایی با ساختار تعیاین قیمات
نفت ،بهمنظور کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از نوسانا
آن ضروری بهنظر میرسد؛ چون انتقال نوسانا
انتقال نوسانا

قیمت نفت و افازایش تاا آوری

بازارهای مالی به قیمات نفات و باه تباع آن،

قیمت نفت به فضای کالن اقتصاد ،میتواند با ایجاد بیثباتی و متأثرکردن امنیت

اقتصادی ،عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی را با اخالل مواجه کرده و هزینههاای فزاینادهای را
در ابعاد گسترده برای اقتصاد کشور و با بروز نارضایتیهای اجتماعی نهایتاً بارای امنیات ملای
کشور به همراه داشته باشد
بر این اسا  ،هدف این تحقیق ،بررسی پیامدهای بازارهای مالی بار قیمات نفات خاام و
امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیونبارداری اسات مقالاه در شاش بخاش
سازماندهی شده است بعد از بیان مقدمه ،در بخش دوم ،مبانی نظری موضوع طارح مایشاود
سپ

در بخش سوم مرور مختصری بر مطالعا

داخلی و خارجی انجاامشاده در ایان زمیناه

خواهد شد در بخش چهارم ،دادههای مورد استفاده در تحقیق و مادل اقتصادسانجی پاژوهش
معرفی میشود در بخش پنجم ،مدل مورد نظار بارآورد مای شاود و نهایتااً در بخاش ششام،
نتیجهگیری و پیشنهادا

ارائه میشود

الف .مروری بر پیشینه تحقیق
برای درک بهتر موضوع ،سعی شده با تفکیک پژوهش های صور گرفتاه باه دو بخاش بررسای
نوسانا بازارهای مالی بر نوسانا قیمت نفت و بررسی تأثیر نوسانا قیمت نفت بر متغیرهاای
کالن اقتصادی ،به طور مختصر مطالعا داخلی و خارجی انجام شده در موضوع پژوهش حاضار
مورد بررسی قرار گیرد و در پایان ،ضرور و نوآوری این مقاله تبیین شود
کشاورزیان و همکاران به بررسی ارتباط بین دالر و قیمت نفت در قالب دوره های بلندمد و
کوتاه مد پرداختهاند نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که رابطه علیت در بازار نرخ دالر آمریکاا و
قیمت نفت خام در بلندمد  ،یکطرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده و عک

آن صادق نیسات

و علیتی وجود ندارد (کشاورزیان و همکااران )۹30۱ ،فریادزاد و مهااجری باه بررسای روابا
قیمت های نفت خاام در بازارهاای اساپا و آتی نفت خام وست ت زا

اینترمدیت طای دوره
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زمانی  ۹۱06تا  50۹0پرداخته اند آنها با استفاده از مدل  GARCHریسک هر کدام از بازارهاا را
محاسبه کردهاند نتایج مطالعه آنها نشان می دهد که رابطه علیت در بازار نرخ دالر آمریکا و قیمت
نفت خام در بلندمد  ،یکطرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است در واقع ،سارریز از باازار
نفت به ارز وجود نداشته ،در صورتی که نوسانا از بازار ارز به بازار نفت سرریز شده و قسامتی
از ریسک بازار نفت از بازار ارز نشأ میگیرد (فریدزاد و مهاجری)۹30۱ ،
رضوی و همکاران به بررسی تأثیر بازارهاای ماالی بار رفتاار قیمات نفات خاام سان ین در
کوتاه مد پرداخته اند برای این منظور از تکنیک  GARCHچند متغیره و داده های سری زماانی
روزانه نفت خام سن ین ایران در بازارهاای مختلا

طای ساال هاای  5002الای  50۹3اساتفاده

کرده اند نتایج حاص شده از این پژوهش نشان می دهد تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت
نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر نفت خام منفی است از
مهم ترین عل تأثیر منفی نرخ بهره ،افزایش هزینه های ن هداری و ذخیره ساازی نفات خاام و در
نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است همچنین ،نتایج نشان می دهد کاه اساتفاده از نفات
خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سن ین ایران در بازار های مدیترانه و شامال غار اروپاا،
سی نال نادرست میدهد (رضوی و همکاران)۹3۱3 ،
یوسفی و ویرجانتو 1به بررسی روشی تجربی برای تعیین چ ون ی شک گیاری قیمات نفات
خام جهت شناسایی عک

العم کشورهای عضو اوپک بار تغییارا نارخ دالر در مقابا ساایر

ارز های اصلی و قیمت های سایر اعضا پرداخته اند در این مطالعه ،با اساتفاده از روش رگرسایون
گشتاور های تعمیم یافته ( 2)GMMاثر نوسانا نرخ دالر آمریکا بر روی شک گیری قیمت نفات
اوپک سنجیده شده است نتایج به دسات آماده حااکی از وجاود یاک نارخ مبادلاه نسابی میاان
قیمت های واردا و صادرا سه کشور ایران ،ونزوئال و عربستان سعودی برمبناای دالر آمریکاا
است در حالی که این سه کشور قیمت صادرا اولیه خاود کاه عمادتاً نفات خاام اسات ،را در
واکنش به کاهش ارزش دالر افزایش می دهناد همچناین ،اساتراتژی بلناد ماد قیمات گاذاری
عربستان سعودی در تضمین سهم بازاری بزرگ تری برخالف دو کشور دی ر عضو اوپاک اسات

1. Yousefi and Wirjanto,
2. Generalized Method Of Moments
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(یوسفی و ویرجانتو )5002 ،سین لتون در مطالعه خود ارتباط علّی از موقعیات ماالی باه قیمات
نفت خام را در سطوح مختل

قیمت نفت مورد بررسی قارار داده اسات نتاایج حاصا از ایان

تحقیق نشان میدهد که معاملهگران بازار آتی نفت خام ،رفتار روندگرایانه دارند؛ بهطوری کاه بار
انتظارا قیمتی در یک دوره زمانی خاص ،موقعیت مالی خود را اتخااذ مای کنناد ضامناً

اسا

نتایج به دست آمده از آزمون غیر علی گرنجر حاکی از نبود ارتباط علای از قیمات نفات خاام باه
موقعیت خالص سفتهبازان است (سین لتون)500۱ ،
آپرجی

و میلر 1در مقاله ای به تحلی تأثیر شوک های ساختاری بازار نفت بر قیمت ساهام باه

روش  SVARدر هشت اقتصاد بزرگ جهان (آمریکاا ،ان لای  ،آلماان ،فرانساه ،ژاپان ،کاناادا،
روسیه ،ایتالیا) پرداخته اند نتایج حاص شده از مطالعه آنها نشان می دهد که شوک بازار نفت تأثیر
چشم یری بر قیمت سهام در کشورهای فوق نداشته اسات (آپارجی

و میلار )500۱ ،اروری و

همکاران در مقاله ای به بررسی قدر پیش بینی پذیری قیمت نفت خام باا اساتفاده از مادل هاای
مختل

 GARCHو داده های روزانه در دوره زمانی  5007الی  500۱پرداخته اند نتاایج مطالعاه

آنها نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی ،به دلی بحران مالی جهاانی ،قیمات نفات خاام
به ازای هر بشکه ،تغییرا معناداری از حدود  30تا  ۹22دالر داشاته اسات (اروری و همکااران،
)50۹0
کافمن و همکاران درمطالعه ای به بررسی نحوه ورود تغییرا اساسی به قیمات نفات باازاری
پرداخته اند در حقیقت سؤال اصلی پژوهش آنها بررسی منشأ ایجاد تغییرا در بازار نفات خاام
است در این پژوهش رابطه میان نفت خام آمریکای شمالی ،اروپا ،آفریقا و خاورمیانه با دو سری
زمانی آتی و اسپا مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهاد اولاین تغییارا در باازار
نفت فاتح دوبی مشاهده میشود و سپ

در سایر بازارها اثر میگذارد دومین باازاری کاه تحات

تأثیر تغییرا قرار می گیرد قراردادهای آتی یک ماهه بازار نفت  WTIاست (کافمن و همکااران،
 )50۹۹هایون دینگ و همکاران در مطالعه ای نقش بازار آتی ها در یک دهه اخیر در بازار نفت را
مورد بررسی قرار دادند نتایج این مطالعه حکایت از وجود علیت از طرف خالص موقعیت ماالی
بازار به سمت قیمت اسپا نفت خام دارد عالوه بر این ،نتایج مطالعاه داللات بار ایان دارد کاه
1. Apergis and Miller
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قیمت آتی های نفت خام ،به عنوان کانال اثرگذاری بین خالص موقعیت مالی و قیمت اسپا نفت
خام است (هایون دینگ و همکاران)50۹2 ،
هایکی و همکاران در مقاله خود با عنوان «نقش سفتهبازان در باازار آتای هاای انارژی» نقاش
کلیدی بازار آتی های نفت خام را با استفاده از مدل برآورد حداکثر راستنماایی بار روی قیمات
نفت خام و قیمت نفت حرارتی (فرآورده نفتی) در سال  5000مورد بررسی قرار داده اند آنهاا در
پایان به این نتیجه دست یافتهاند که رفتار سفتهبازان تأثیر معنادار قاب توجهی بار افازایش قیمات
نفت خام در این دوره داشته است (هایکی و همکاران )50۹2 ،گس ری و همکاران در مقالاهای
اثر بیثباتی صادرا

نفت و درآمدهای نفتی را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دادناد آنهاا

با استفاده از روش میان ین متحرک  ،روندی را برای صادرا

نفت به دست آوردند و انحاراف

از آن روند را بهعنوان پایه بیثباتی در نظر گرفتند نتایج برآورد نشان میدهد که بر اسا
تعری های بیثباتی ،وقفههای مختل

اکثر

بی ثبااتی تاأثیر منفای بار رشاد اقتصاادی داشاتهاناد و

وقفههای مثبت صادراتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند (گس ری و همکاران)۹302 ،
نجاری در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی تأثیر نوسانا

قیمت نفت بر متغیرهای

کالن اقتصادی با استفاده از ال وی  VARبرای دوره  ۹325الای  ۹302پرداختاه اسات نتاایج
مطالعه وی حاکی از وجود رابطه معناداری بین درآمد نفت و سایر متغیرهاست با توجه به این
نتایج ،او معتقد است در کشور ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاستهاای ماالی (هزیناه
های دولت) وارد بودجه دولت می شود و از طریق آن با توجه به ماهیات فزایناده هزیناههاای
دولت (بهویژه هزینههای جاری) بر کسری بودجه و سیاستهای پولی و تورم تأثیر مایگاذارد
(نجاری )۹302 ،درگاهی در مقالهای به بررسی رابطه رشد اقتصادی با وفاور مناابع طبیعای در
اقتصاد ایران پرداخته است وی بر اسا
ساختار تجار

برآورد بخاش تجاار

ایاران ،آثاار روناق نفتای بار

و رقابتپذیری اقتصاد ملی را مورد بررسی قارار داده اسات نتاایج تحقیاق او

حاکی از کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران در دوران رونق نفتی است؛ که بهطور معنااداری بار
مقدار و ترکیب صادرا

اثر میگذارد به عبار

دچار بیماری هلندی شده است (درگاهی)۹307 ،

دی ر ،این مقاله بیان میکند که اقتصااد ایاران
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بهبودی و همکاران در مقالهای به بررسی تأثیر بیثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی
در ایران بر اسا

اطالعا

فصلی طی دوره  ۹367الی  ۹302و با اساتفاده از مادل GARCH

پرداختهاند نتایج این مطالعه نشان میدهد که در کوتاهمد

و بلندمد

تکانههای قیمت نفات

تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد بر این اسا  ،مطالعه مورد نظر نتیجاه مایگیارد کاه
وابستهبودن اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی و وجود نااطمینانی در قیمت نفات ،سابب
کاهش تولید ناخالص داخلای کشاور شاده اسات (بهباودی و همکااران )۹300 ،پورجاوان و
همکاران در مقالهای به بررسی رابطه آماری بین صادرا

منابع طبیعی و شاخص حکمرانای در

کشورهای منتخب نفتی طی دوره  ۹۱۱6الی  50۹۹با استفاده از روش گشتاورهای تعمایمیافتاه
پرداختهاند نتایج این مطالعه نشان میدهد صادرا

مناابع طبیعای تاأثیر منفای بار حکمرانای،

کیفیت مقررا  ،تأمین قضایی و کنتارل فسااد در ایان کشاورها داشاته اسات اماا باا تقویات
ساختارها و نهادهای اجرایی ،فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو  OECDاین تأثیر
منفی معنادار نیست آنها نتیجه گرفتهاند که افزایش درآمدهای ارزی ناشای از صاادرا

مناابع

طبیعی در کشورهای نفتی موجب کاهش پاسخ ویی ،چرخش مداوم سیاستهای رانتجویی،
فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نی به اهداف توسعه اقتصادی میشود (پورجوان و همکااران،
)۹3۱5
همیلتون در مقالهای با عنوان نفت و اقتصاد ،رابطه قیمت نفت و اقتصاد کاالن آمریکاا را در
دوره زمانی  ۹۱2۱تا  ۹۱75بررسی کرده است روش به کار رفته در این مطالعه ،آزمون علّیات
گرنجر است که با  2دوره وقفه آزمون شده است نتایج حاص از آزمون نشان میدهد که تغییر
قیماات نفاات علّاات نوسااانا

تولیااد ناخااالص داخلاای در آمریکاساات

(1983

)Hamilton,

روردری وئز و سانچز در مقالهای به بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر رشاد تولیاد ناخاالص
داخلی واقعی در کشورهای عضو ( OECDشام آمریکاا ،کاناادا ،فرانساه ،آلماان ،ان لساتان،
ایتالیا ،نروژ و ژاپن) طی دوره  ۹۱75الی  500۹براسا

ال وی  VARپرداختهاند نتایج مطالعه

آنها داللت بر نبود تأثیر معنادار قیمت نفت بار فعالیات اقتصاادی ایان کشاورها دارد و نشاان
میدهد قیمت نفت علّیت گرنجر برای سایر متغیرهای موجود در ال او اسات (
2004

Rodriguez and

 )Sanchez,فرزان ان و مارک وارد در مطالعهای به بررسی اثر تکانه قیمت نفت بار تولیاد
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ناخالص داخلی ایران باا اساتفاده از ال او  VARدر دوره  ۹۱00الای  5003پرداختناد نتاایج
تحقیق آنها نشان میدهد که هر دو تکانه مثبت و منفی بهای نفت خام ،اثر معناداری بار تولیاد
ناخالص داخلی کشور دارد ()Farzanegan & Markwardt, 2007
خیرخواه و همکاران در مطالعهای نشان دادهاند که یکی از کانالهای شومی منابع ،اثر منفای
قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است از طرفی اثر نوسانا

قیمت

نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بست ی به شاخص کیفیت نهاادی آنهاا دارد؛
به طوری که در کشورهایی با نهادهای خو  ،نوسانا

قیمت نفت اثر منفای ضاعی تاری بار

رشد اقتصادی آنها دارد ،در حالی کاه در کشاورها باا نهادهاای ضاعی  ،ایان اثار شادیدتر و
گستردهتر است ()Keikha et al, 2012
آنشاسی و دی ران در مطالعه ای به بررسی اثرا

بلندمد

درآمدهای نفتای و نوساانا

آن

بر روی رشد اقتصادی و نیز نقش نهادها در این ارتباط پرداختهاند بارای ایان منظاور ،آنهاا از
دادههای ماهانه مربوط باه  ۹7کشاور بازرگ تولیدکنناده نفات طای دوره  ۹۱6۹الای  50۹3و
رویکرد مدلهای خودرگرسیونی با وقفههای تاوزیعی پانا ( )ARDLاساتفاده کردناد نتاایج
مطالعه آنها نشان میدهد که ارتباط منفی و معنادار از طرف نوسانا

درآمدهای نفتی به سامت

رشد وجود دارد و ساختار نهادی کارآمدتر ،میتواند برخی از اثرا

درآمادهای

منفی نوسانا

نفتی را کاهش دهند ()Anshasy et al, 2015
همانگونه که مشاهده میشود ،مطالعا
بر نوسانا

قیمت نفت ،به صور

انجامشده در زمینه بررسی نوسانا

جزئی باه عواما ماؤثر بار نوساانا

بازارهای مالی

قیمات نفات اشااره

کردهاند ،در حالی که مقاله حاضر سعی بر آن دارد تاا باا تشاریح مکاانیزم ،نحاوه تأثیرگاذاری
بازارهای مالی بر بازار نفت ایران را مورد ارزیابی قرار دهد همچنین ،مطالعا
رابطه با تأثیر نوسانا

انجاامشاده در

قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی ،بیشتر ساعی بار آن داشاتهاناد تاا از

طریق اثری که وفور منابع و نوسانا

حاص در این درآمادها و همچناین وابسات ی درآمادی

کشور به این منابع بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون رشاد و بیکااری دارناد ،موهبات و یاا
نفرین منابع را توضیح دهند در حالی که نوسانا

قیمت نفت یا شوکهاای قیمات نفات کاه

موجب نوسان در درآمدهای نفتی میشود ،با ایجاد بیثباتی در فضای کالن اقتصاد ،آثاار منفای
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بر امنیت اقتصادی کشورهای غنی از این منابع داشته و تضعی
به صور

امنیت اقتصادی در سطح کالن

مستقیم بر عملکرد سایر متغیرهای حکمرانی اثر منفی برجای میگذارد

ب .مبانی نظری و مفهومی
امنیت ملی دارای چهار بُعد اصالی اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی -فرهن ای و نظاامی اسات
بررسی میزان اهمیت هر یک از چهار بُعد گویای این حقیقت است که در دوران پ

از جناگ

جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و بهویژه طای دوران جناگ سارد ،امنیات کشاورها در مقابا
تهدیدا

خارجی مهمترین دغدغه کشورها بوده و حوزههای امنیت نظامی و سیاسای بایش از

امنیت اقتصادی مورد توجه قرار داشته است اما با پایانیافتن دوران جنگ سرد و شاک گیاری
رواب جدید در نظام بینالمل  ،اولویت های امنیتی نیز دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی
بهعنوان مهمترین وجه امنیت ملی مطرح شده است (عطاوفی و جاویادان داروگار)6 :۹3۱2 ،
درواقع ،جهان کنونی بهعنوان جهانی توصی

میشود که در آن چالشهای اقتصادی جاای زین

چالشهای نظامی میشوند و بنابراین ،ملتها بهمنظور ارتقای امنیت ملای بیشاتر بار ابزارهاای
اقتصادی تکیه میکنند تا ابزارهای نظاامی بار ایان اساا  ،در دنیاای کناونی بار موضاوعا
اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی باه عناوان عواما اثرگاذار بار امنیات ملای تأکیاد مایشاود
(صیادزاده و همکاران)۹03 :۹3۱5 ،
چون قیمت نفت در بازارهای مالی تعیین میشود و براسا
زمینه نظیر سین لتون ،)500۱( ۹آپرجی

مطالعا

صور گرفته در این

و میلر ،)500۱( 5اروری و همکاران ،)50۹0( 3کاافمن

و همکاران ،)50۹۹( 2هایون دینگ و همکاران )50۹2( 2و هاایکی و همکااران )50۹2( 6تأییاد
شده که نوسانا

بازارهای مالی ،تأثیر معناداری بار نوساانا

قیمات نفات دارد ،نوساانا

در

بازارهای مالی از طریق مکانیزم انتقال ،قیمت نفت را متأثر کرده و ایجاد نوسان در قیمت نفات
1. Singeltone,
2. Apergis and Miller
3. Arouri et al.
4. Kaufmann et al.
5. Haoyuan Ding et al.
6. Haiqi et al.
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برای کشورهای سرشار از منابع طبیعی بهویژه نفت ،که وابست ی باالیی به درآمدهای حاص از
صادرا

آن دارند ،با ایجاد بی ثباتی در روند متغیرهای کالن اقتصادی همچون رشد اقتصاادی،

اشتغال و تورم ،امنیت اقتصادی را بهعنوان مهمترین مولفاه امنیات ملای تضاعی

مایکناد از

این رو ،در ادامه ابتدا مفهوم امنیت اقتصادی تبیین میشود سپ  ،مکانیزم تأثیرگذاری بازارهای
مالی بر بازار نفت و مکانیزم تأثیرگذاری نوساانا

قیمات نفات بار امنیات اقتصاادی تشاریح

میشود
 .2مفهوم امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی مانند توسعه اقتصادی از جمله مفاهیم پیچیدهای است که ارائه تعریا

دقیقای

از آن به سادگی میسر نیست و با وجود گذشت بیش از چندین دهه ،مناظرهها و مباحثاههاا در
با

این مفهوم ،کماکان اتفااقنظاری در باین محققاان وجاود نادارد (درویشای.)27 :۹30۱ ،

بنابراین ،برای دستیابی به مفهوم و چیستی امنیت اقتصادی به بررسی برخی از تعااری

امنیات

اقتصادی انجامگرفته توس محققین و تحلی گران این حوزه میپردازیم
بوزان بهعنوان یکی از تحلی گران حوزه امنیت ملی ،امنیت اقتصادی را در هماه ساطوح از
سطح فردی گرفته تا شرکت ها ،طبقاا

و دولات ماورد بررسای قارار داده اسات وی امنیات

اقتصادی در سطح فردی را بهعنوان دسترسی انسانها به ضاروریا

زیساتی (مانناد خاوراک،

پوشاک و مسکن) در کنار حفظ سطح مشخصی از استانداردهای زندگی تعری

کرده است به

اعتقاد وی ،در سطوح باالتر ،ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحثهای سیاسای دربااره
اشتغال ،توزیع درآمد و رفاه مارتب اسات (باوزان )566-567 :۹370 ،از نظار باوزان ،امنیات
اقتصادی در سطوح باالتر از سطح فردی ،داللت بر وضعیتی دارد که در آن شرای بهبود نسابی
و بلندمد

در بهرهوری سرمایه و نیروی کار حاص شده و این مهم به هماراه محای مسااعد

تجاری ،امن و مناسب برای نوآوری و سرمایهگاذاری داخلای و خاارجی ،باه رشاد اقتصاادی
پایدار میانجامد؛ که در نتیجه آن ،اساتاندارهای زنادگی بارای آحااد جامعاه ارتقاا ماییاباد
(عظیمیپور )۹0 :۹37۱ ،بنابراین ،رشد اقتصادی پایدار و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت و
درآمد سرانه ملی ،الزمه بهبود رضعیت رفاهی و معیشتی جامعه است
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به عبار
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دی ر ،رشد اقتصادی متاوازن و پایادار در هار کشاوری ،الزماه تاأمین نیازهاای
اصلی دولتهاست ،آرامش جسمی

عمومی جامعه بوده و با توزیع مناسب درآمد که از وظای

و روحی در عموم جامعه برقرار و امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکاان اصالی امنیات ملای
تأمین میشود
در تعری

دی ری ،امنیت اقتصادی به وضعیتی گفته شده است که در آن فعاالن اقتصاادی،

بدون ن رانی از خطرهای محیطی و ن رشهای تبعیضآمیز دست اه قدر  ،بتوانند برنامهریازی
بلندمد

کنند و از سرمایهگذاری با اهداف بلندن ر ،تر

و واهمه نداشته باشند تنهاا در ایان

شرای است که میتوان گفت امنیت اقتصادی در جامعه وجود دارد و سرمایهگذاری مایتواناد
قو

اقتصادی الزم را کسب کند و به نفع جامعه باشد (صارمی )۹3۱5 ،همچنین با توجاه باه

ارزیابی دی ری ،می توان گفت که امنیت اقتصادی چارچوبی متشک از نهادهای کارآمد (ماالی،
قضایی ،اداری و اجتماعی) ،قوانین و مقررا

شفاف و باثبا

و سیاستگذاری مناسب دولات

است که از یک سو بستر الزم را برای رشد پایدار اقتصاادی و ارتقاای سارمایهگاذاری فاراهم
میکند و از سوی دی ر ،کاهش ن رانی و ضع

اطمینان فعاالن اقتصادی را نسبت باه شارای

آینده موجب میشود این امر نیز به نوبه خود موجبا

حضور هرچه بیشتر فعاالن اقتصادی را

در صحنه فعالیتهای اقتصادی رقم میزند (عزتی و دهقان)7 :۹307 ،
در تعری

دی ری ،امنیت اقتصادی عبار

اجرایااینشاادن تعهاادا

و مطالبااا

است از آزادی از هر نوع تر  ،شک و ابهام در

و در عااین حااال ،حصااول اطمینااان از بااه ثماار نشسااتن

فعالیتهایی که در زمینه تولید ،توزیع و مصرف ثرو

صور

میگیرد این نوع امنیت ،زماانی

حاص میشود که منابع اقتصادی در برابر تهدیدها حفظ شده؛ تولید ناخاالص ملای از رشادی
فزاینده و پایدار برخوردار باشد؛ عدالت اقتصادی در جامعاه تحقاق یاباد؛ تولیاد سارانه ملای
پاسخ وی نیازهای افراد جامعه باشد و از این گذر ،ارتقای کمی و کیفی زندگی آنها را تضمین
کند (برومند و همکاران )52 :۹307 ،امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرای و ساختار فعلی
و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد ،جامعه ،سازمان و دولت احسا

رهاایی از
دی ار،

خطر کرده و بهطور بهینه می توانند به تولید ،توزیع و مصرف ثرو

بپردازند به عبار

یک جامعه را زمانی می توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبا

در آن جامعه وجود داشته
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باشد و خانوارها و بن اهها بهعنوان مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانناد در محای رقاابتی
سالم و با میزان اطالعا

یکسان به بهینهسازی رفتار خود بپردازند (برومند و همکااران:۹307 ،

)52
براسا

مجموعه تعاری

یادشده ،میتوان نتیجه گرفت که مفهوم امنیت اقتصادی باه ایان

معناست که افراد جامعه برای پاسخ ویی به نیازهای اساسی خاود در ابعااد اشاتغال ،معیشات،
مسکن ،پوشاک ،آموزش ،بهداشت و درمان از امکانا
باشند از وجهی دی ر ،امنیت اقتصادی چاارچو

و درآمد اقتصاادی مطلاوبی برخاوردار

نهادیناهای از شارای سیاسای ،اجتمااعی و

حقوقی است که اعتماد پ اندازکنندگان و سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت جانی افاراد و
امنیاات حقااوقی معااامال

را افاازایش ماایدهااد بنااابراین ،در مجمااوع معیارهااایی از قبی ا

وابست ینداشتن به خارج ،برخورداری از رشد فزآیناده ،درآماد سارانه بااال ،بهارهوری بااالی
نهادههای نیروی کار و سرمایه ،نرخ سرمایهگذاری باال ،توزیع عادالنه ثرو  ،متنوعباودن مناابع
درآمد ملی ،پایینبودن نرخ تورم و بیکاری ،وجود نهادهاای کارآماد (ماالی ،قضاایی ،اداری و
اجتماعی) ،قوانین با ثبا

و شفاف و احتارام باه حقاوق مالکیات ماواردی هساتند کاه امنیات

اقتصادی را در یک جامعه تحقق میبخشند
 .1مکانیزم تأثیرگذاری بازارهای مالی بر قیمت نفت
عوام مؤثر بر قیمت نفت خام را میتوان به دو دسته بنیادی ۹و غیر بنیادی 5تقسیمبنادی کارد
عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت نفت خام شام مواردی هستند کاه ریشاه در صانعت نفات
داشته و بهطور مستقیم مرتب با مسائ بازار نفت بوده و عرضه و تقاضای نفت را تحات تاأثیر
قرار میدهند این عوام را بهطور عمده شام وضعیت تقاضای جهانی نفت خاام ،تغییارا
اختاللها در عرضه جهانی نفت خام ،تغییرا
در میزان خوراک پاالیش اهها ،تعمیرا

فصلی تقاضا ،وضاعیت آ

و مشکال

و

و هاوایی ،تغییارا

پاالیشی ،وضعیت رشد اقتصادی ،ظرفیات

مازاد تولید ،سطح ذخیرهسازیها و مسائ مارتب باا سیساتم حما ونقا و کشاتیرانی اسات
1. Fundamental Parameters
2. Non Fundamental Parameters or Technicals
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همانطور که مالحظه میشود ،هر یک از عوام یادشده به ناوعی مایتوانناد منجار باه باروز
اختالل در روند عادی عرضه و یا تقاضای نفت خام شده و از این طریق ،بر قیمتهاای نفات
خام اثرگذار باشند
عوامل غیربنیادی مؤثر در قیمتهای نفت خام به عواملی اطالق میشود که عماالً منشاأ و
بروز آنها خارج از صنعت نفت بوده ،اما به تناسب شرای میتوانند بر قیماتهاای نفات خاام
حتی گاه بیش از عوام بنیادی اثرگذار باشند از جمله این عوام میتاوان باه ماواردی مانناد
اقداما

سفتهبازی برای کسب سود بیشتر در بازارهای بور

نفتی ،کشامکشهاای سیاسای و

ژئوپلتیک ،تغییر در نرخ بهره ،تغییر در نرخ بازده بور های جهاان ،تغییارا
وضعیت بور

در نارخ اساعار،

سایر کاالها ،قیمت سایر حام های انرژی جای زین (نظیر گاز ،ذغالسنگ و )

و بروز اعتصا  ،جنگ و اشاره کرد که به نحوی موجب اخاتالل در عرضاه نفات مایشاود
(کاملی)57-50 :۹30۱ ،
با توجه به مجموعه عوام یادشده ،مالحظه میشاود کاه عواما بسایاری را مایتاوان در
قیمتگذاری نفت خام مؤثر دانست؛ در حالی که چنین وضعیتی معموالً در مورد کاالهای دی ر
مشاهده نمیشود این وضعیت از آنجا نشأ

مایگیارد کاه باهطاور کلای و براساا

کالسیک بازار ،قیمت یک کاال در بازار رقابت کام یعنی در حالی که اطالعا

نظریاه

کام از مقادار

دقیق و زمان تولید کاال در بازار وجود داشته و عرضهکنندگان و تقاضااکنندگان متعادد ماانع از
بروز اختالال

قیمتی گردند ،با توجه به هزینه های نهاایی تولیاد آن کااال و در حالات تعاادل

عرضه و تقاضا برای آن ،تعیین میشود در حالی که بازار نفت ،بهطور معمول از چنین شرایطی
برخوردار نبوده و همواره عدم اطمینانهای موجود در این بازار موجب باروز تغییارا

قیمتای

پیشبینی نشده میشود؛ به نحوی که گاه اختالف در پیشبینیهای مربوط به عرضه و تقاضا باه
بیش از یک میلیون بشکه در روز نیز میرسد که همین موضوع میتواند اثرا
نبود اطالعا

قیمتی ناشای از

دقیق در بازار را افزایش دهد

همچنین ،هزینه های مرباوط باه هار یاک از مراحا اکتشااف ،حفااری ،انتقاال ،پااالیش،
ذخیرهسازی ،میزان مالیا ها و غیره که باالطبع هار یاک از ویژگایهاای خااص باازار خاود
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برخوردار بوده و عدم اطمینانهای خاص خود را نیز دارا هستند ،میتوانناد باه نوباه خاود بار
قیمتهای نفت خام اثرگذار باشند
ذکر این نکته نیز ضروری است که با گسترش بور هاای نفتای و باازارهاای آتای نفات،
ساختار بازار نفت متحول میشود؛ بدین صور

که در کوتاهمد

با تغییر در نرخ بهره ،جریان

نقدین ی بین بازارهای مالی و بازار نفت ،قیمت نفت خام را از مسیر بلندماد
میکند رابطه بین بازارهای مالی و بازار نفت ،دوطرفه است؛ بدین صور

خاود منحارف

که قیمت آتیهاا در

پی افزایش نرخ بهره ،افزایش می یابد و این باعث تغییر در جریان نقدین ی بین بازارهای ماالی
شده و بازدهی در بازارها تغییر میکند از طرف دی ر ،بهبود شاخص بازار سارمایه حکایات از
رشد اقتصادی ،توسعه صنعتی و افزایش در تقاضای نفت خام دارد که این باعث افزایش قیمت
نفت در بازار اسپا

میشود یکی از عوام دی ری که میتواند بر قیمت نفات تاأثیر ب اذارد،

فعالیتهای سفتهبازی در بازار است سفتهبازی در بازارهای بینالمللی تحات تاأثیر نارخهاای
بهره و نرخ بازدهی سرمایه در هر بازار است نقدین ی در بازارهای مالی بین بازارهاای پاولی،
بور های کاالیی (نفت ،طال و ) و بازار اوراق قرضه و سهام چرخش میکند
هرگونه تغییر در متغیرهای اثرگذار از جمله نرخهای بهره و نرخ بازدهی در بازارها ،باعاث
تغییر در جهت جریان نقدین ی در این بازارها می شود که به نوبه خاود بار حجام مباادال

و

قیمت نفت اثرگذار خواهد بود
بنابراین ،با توجه به موارد یادشده میتوان چنین استنباط کارد کاه قیمات نفات خاامهاای
مختل  ،از یک طرف متأثر از مجموعهای از عوام درونی خود نفات خاامهاا باوده کاه ایان
موضوع تفاو

بین نفت خامهای مرغو

و نامرغو

و یا بازدهی آنها را بهوجاود مایآورد و

از طرف دی ر ،ناشی از مجموعهای از عوام دی ر مانند بازارهای مالی اسات کاه میازان آنهاا
منجر به تغییر کلی در سطح قیمتهای جهانی نفت خام میشود بر این اسا  ،میتوان نتیجاه
گرفت که نقش بازارهای مالی در کنار بازار فیزیکی در تعیاین قیمات نفات کلیادی اسات باا
وجود چنین ارتباط معناداری بین بازاهای مالی و فیزیکی ،متأسفانه در ایران پایشبینای قیمات
نفت همچنان به صور

سنتی انجام شده و آثار بازارهای مالی بر قیمت نفت خام کمتر لحااظ
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میشود این موضوع آسیبپذیری اقتصاد کشور از نوسانا

قیمت نفت که در بیشتر ماوارد باه

دلی پیشبینیهای نادرست برنامهریزان انجام میشود ،را افزایش داده است
 .1مکانیزم تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر امنیت اقتصادی
براسا

ادبیا

اقتصادی موجود در این زمینه میتوان گفت که شوکهاای قیمات نفات از دو

طریق میتوانند امنیت اقتصادی کشورهای غنی از منابع نفتی همچون ایران را تحت تأثیر قارار
دهند یکی ،از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرا

اصوالً باا وقفاه نمایاان

میشوند و بنابراین ،با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور تأثیر خاود را بار امنیات اقتصاادی
آشکار میسازند و دی ری ،از طریق تأثیر بر تقاضای ک است که میتواند در کوتاهماد

آثاار

خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور و به تبع آن بر امنیت اقتصادی برجای گذارد (صمدی و
همکاران)7 :۹300 ،
برای نمونه  ،افازایش قیمات نفات و در نتیجاه افازایش درآمادهای نفتای باعاث افازایش
درآمدهای ارزی کشور میشود و این امر موجب افزایش داراییهاای خاارجی کشاور شاده و
به عنوان یکی از اقالم منابع پایه پولی موجبا

رشد پایه پاولی ۹را فاراهم مایآورد همچناین،

می توان گفت که اگر تقاضا برای پول به دلیا رشاد درآماد ملای 5ناشای از درآمادهای نفتای
افزایش یابد ،بانک مرکزی ناگزیر است برای تثبیت نرخ بهره ،عرضه پاول را افازایش دهاد تاا
مانع از اثرگذاری تغییرا

تقاضا برای پول بر نرخ بهره شود (رحماانی )55 :۹300 ،در مواقاع

کاهش درآمدهای نفتی ،کسری بودجه که ناشی از تعهدا

بودجهای دولات اسات ،منجار باه

استقراض از بانک مرکزی می شود که به نوبه خود موجب افزایش پایه پولی و حجم نقادین ی
میشود بنابراین ،می توان گفات هام در شارای افازایش درآمادهای نفتای از طریاق افازایش
دارایی های خارجی و هم در شرای کاهش درآمدهای نفتی از طریق افزایش بدهیهای بخاش

 ۹منابع پایه بانک مرکزی عبار

است از مجموع داراییهای خارجی (خالص) ،بدهی بخش دولتی (خالص) ،بدهی باناکهاا

(ناخالص) و سایر داراییها (فرجی)۹303 ،
 5زیرا بر اسا
است

رویکرد کینزی ،تقاضای معامالتی پول که یکی از اجزای تقاضا برای پول است ،تابع مستقیمی از درآمد ملای
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دولتی ،پایه پولی افزایش یافته که موجب افزایش نقدین ی میشود (مهدوی عادلی و همکاران،
)۹20 :۹3۱۹
وجه خسار بار افزایش نقدین ی بر امنیت اقتصادی به این دلی بیشتر نمایان میشاود کاه
یکی ا ز آشکارترین تبعا
نامطلو

رشد نقدین ی ،تورم است آشاکار اسات کاه تاورم تبعاا

بسایار

و گستردهای بر اقتصاد دارد تورمهای باال بیش از هر چیز دی ری به بیثباتی فضاای

کالن اقتصادی منجر میشود و ثبا

یکی از اساسی ترین معیارهای امنیت اقتصاادی اسات در

واقع ،تورمهای باال و بیثباتی به افزایش فضای نااطمینانی در اقتصاد منجر میشود این شارای
عالوه بر اینکه هزینه مبادالتی را در اقتصاد افازایش مایدهاد ،چشاماناداز سارمایهگاذاری و
فعالیت های تولیدی را تیره و از این ناحیاه ،حرکات در مسایر توساعه را باا اخاتالل مواجاه
میسازد مسئله دی ر در مورد تورم و نقدین ی این است که شواهد تجربی ،علیت دوطرفه پول
و تورم را در اقتصاد ایران تأیید میکند این باه معناای آن اسات کاه رشاد نقادین ی و تاورم
رابطهای درهمتنیده دارند و یکدی ر را شد
نوسانا

میبخشند (رجبی)۹5-۹2 :۹3۱2 ،

قیمت نفت موجب تأثیرگذاری بر هزینههای عمرانی دولت میشاود؛ زیارا ساهم

اعظم درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکی میدهد و از اینرو ،مهمترین منباع درآمادی
دولت برای تأمین هزینههای عمرانی و جاری ،درآمدهای نفتی است
بنابراین ،نوسان قیمت نفت و به دنبال آن نوسان درآمدهای نفتی ،موجب نوسان در مخارج
عمرانی دولت شده و از این گذر ،روند تخصیص اعتبار باه طارحهاای عمرانای را باا نوساان
مواجه میکند برای نمونه ،کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش درآمدهای دولت شده و ایان
امر موجب میشود که اعتبار

عمرانی به صاور

ناکاافی و یاا باه اصاطالح ،قطارهچکاانی

تخصیص یابد که این مسئله نیز با ایجاد تأخیر در مراح مختل
موجب طوالنیشدن مد

اجارای طارحهاای عمرانای

زمان اتمام طرحهای عمرانی میشاود و چاون طارحهاای عمرانای

بهعنوان نهاده واسطهای برای حضور موثر بخش خصوصی باه صاحنه فعالیاتهاای اقتصاادی
محسو

میشود (صمدیان )۹۹-۹5 :۹3۱2 ،این امر باا اثرگاذاری منفای بار عملکارد فعااالن

اقتصادی ،موجبا

ایجاد رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را فراهم میکند کاه برآیناد تماامی

موار مورد اشاره ،آینده امنیت اقتصادی را با خطر مواجه میسازد
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از منظر دی ری ،نوسان قیمت نفتی موجب نوسان درآمدهای نفتی شده و چاون بودجاه
دولت به درآمدهای نفتی وابسته است ،این نوسانا
دی ر ،این مسئله باعث تأثیرپذیری بودجه از نوسانا

به بودجه نیز منتق میشود به عباار
بازار جهانی نفت شده و از این طریق،

درآمدهای دولت را ناپایدار می کند از زاویهای دی ر ،افزایش درآمدهای نفتای باه گساترش
هزینه ها و افزایش تعهدا

بدون توجه باه اقتضاائا

برناماه هاای توساعه منجار مایشاود

همچنین ،در زمان افت درآمدهای نفتی ،هزینه های گساترش یافتاه و اغلاب انعطاافناپاذیر،
دولت و دست اه ها را در کاهش هزینه ها ناتوان میکند بنابراین ،وابست ی بااالی درآمادهای
دولت به مناابع حاصا از فاروش نفات از یاک ساو و نوساانی باودن درآمادهای نفتای و
تأثیر پذیری باالی این نوع از درآمد از متغییرهای برون زا از سوی دی ر ،موجب تأثیرپاذیری
بنیه مالی دولت از روند نوسانی درآمدهای نفتی و ایجاد بی ثبااتی در فضاای کاالن اقتصااد
می شود که این شرای  ،موجب افزایش نااطمینانی شاده و تاأثیر منفای بار امنیات اقتصاادی
برجای میگذارد

ج .تصریح مدل
هدف مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بازارهای مالی بر بازار نفت خام و امنیت اقتصادی
کشور تأثیر دارد برای این منظور ،بازی ران اصلی بازار مالی که موثر بر بازار نفت خام باوده و
در ادبیا

نظری بیان شد ،انتخا

و مورد استفاده قارار گرفات بارای مادلکاردن نقاش ایان

بازی ران و برآورد میزان تأثیر و نقش متقاب آنها ،روش خودرگرسیونبرداری بهکار گرفته شاد
شک کلی یک مدل خودرگرسیونبرداری مرتبه  nدر رابطه ( )۹نشان داده شده است
()۹
اگر سیستم بهصور
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𝑦
𝑦
𝑐
𝜀
𝐴
)𝐿(
𝐴
)𝐿(
[ 2𝑡 ] = [ 21
] 𝑡] [ 2𝑡 ] + [ 2𝑡 ] + [ 2
𝑛2
𝑡𝑛𝑦
𝑡𝑛𝑐
𝑡𝑛𝜀
𝑡𝑛𝑦 )𝐿( 𝑛𝑛𝐴 )𝐿( 𝐴𝑛1

کلی نوشته شود:
()5

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝐴(𝐿)𝑦𝑡 + 𝑐𝑡 +
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که در آن  Lبیانکننده عمل ر وقفه C ،عرض از مبدأ و  €جز اخاالل تصاادفی اسات کاه
فرض میشود دارای توزیع نرمال باا میاان ین صافر و واریاان
ماتری

 Aبه صور

زیر تعری

 εtاسات همچناین ،عناصار

میشود:

𝑛

𝑡𝐼𝑊𝑁 𝑘𝐿 𝑘𝑁𝑊𝐼𝑡 = ∑ 𝑎11
𝑛

𝑘=1

𝑡𝐹𝐵 𝑘𝐿 𝑘+ ∑ 𝑎12
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑛
𝑘

𝑡+ ∑ 𝑎13𝑘 𝐿 𝐵𝑆𝑡 + ∑ 𝑎14𝑘 𝐿 𝐷𝑆𝑡 + ∑ 𝑎15𝑘 𝐿𝑘 𝑆𝑃500
𝑘=1

𝑘

𝑘=1

𝑘=1

𝐵𝐹𝑡 = ∑𝑛𝑘=1 𝑎11𝑘 𝐿𝑘 𝑁𝑊𝐼𝑡 + ∑𝑛𝑘=1 𝑎12𝑘 𝐿𝑘 𝐵𝐹𝑡 + ∑𝑛𝑘=1 𝑎13𝑘 𝐿𝑘 𝐵𝑆𝑡 +
𝑡∑𝑛𝑘=1 𝑎14𝑘 𝐿𝑘 𝐷𝑆𝑡 + ∑𝑛𝑘=1 𝑎15𝑘 𝐿𝑘 𝑆𝑃500
𝑛

𝑡𝐼𝑊𝑁 𝑘𝐿 𝑘𝐵𝑆𝑡 = ∑ 𝑎11
𝑛

𝑘=1

𝑡𝐹𝐵 𝑘𝐿 𝑘+ ∑ 𝑎12
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑛
𝑘

𝑡+ ∑ 𝑎13𝑘 𝐿 𝐵𝑆𝑡 + ∑ 𝑎14𝑘 𝐿 𝐷𝑆𝑡 + ∑ 𝑎15𝑘 𝐿𝑘 𝑆𝑃500
𝑘=1

𝑘

𝑘=1

𝑘=1

𝑛

𝑡𝐼𝑊𝑁 𝑘𝐿 𝑘𝐷𝑆𝑡 = ∑ 𝑎11
𝑛

𝑡𝐹𝐵 𝑘𝐿 𝑘+ ∑ 𝑎12
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑛
𝑘

𝑡+ ∑ 𝑎13𝑘 𝐿 𝐵𝑆𝑡 + ∑ 𝑎14𝑘 𝐿 𝐷𝑆𝑡 + ∑ 𝑎15𝑘 𝐿𝑘 𝑆𝑃500
𝑘=1

𝑘

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1
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تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و...
𝑛

𝑡𝐼𝑊𝑁 𝑘𝐿 𝑘𝑆𝑃500𝑡 = ∑ 𝑎11
𝑛

𝑘=1

𝑡𝐹𝐵 𝑘𝐿 𝑘+ ∑ 𝑎12
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑛
𝑘

𝑘

𝑡+ ∑ 𝑎13𝑘 𝐿 𝐵𝑆𝑡 + ∑ 𝑎14𝑘 𝐿 𝐷𝑆𝑡 + ∑ 𝑎15𝑘 𝐿𝑘 𝑆𝑃500
𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

که در آن i ،معرف شماره معادله j ،شماره متغییر حاضر در معادله و  Kتعاداد وقفاه ماورد
نیاز برای سیستم است متغیرهای بهکار گرفته شده در این تحقیق شام  BFقیمت نفت برنات
آتی؛  BSقیمت نفت برنت اسپا ؛  DSشاخص دالر اسپا ؛  DFشاخص دالر آتیها؛ NWE

قیمت نفت ایران در بازار شمال غر

اروپا و  OILNPخالص موقعیت خرید و فاروش نفات

خام در بازار معامالتی برنت لندن است
 .2آزمون تعیین وقفه بهینه
در مدلسازی بر اسا

مدل خودرگرسیونبرداری ،لحاظکردن دو مورد ضروری اسات؛ یکای،

تعیین متغیرهای مناسب برای حضور در سیستم و دی ری ،تعیین تعاداد وقفاههاای متغیرهاای
ملحوظ در سیستم با توجه به اینکه در دنیای واقعی محادودیت مشااهدا

وجاود دارد ،بایاد

تعداد مناسبی از وقفههای متغیرها را در مدل لحاظ کرد شکی نیست که در مدل  VARتعاداد
زیادی پارامتر وجود دارد که باید بر اسا

معیارهایی به مدلی صارفهجاو تبادی شاود کاه از

جمله آنها می توان به آزمون نسبت الکلیهود ،معیار آکاییک ،معیار شوارتز و معیار هناان کاویین
اشاره کرد
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جدول  .2نتیجه آزمون تعیین وقفه بهینه
وقفه

LR

HQ

AIC

SC

NA

 

 

 30/۹۱۱60

۹

 

 

 

 

5

 

 

 

 *

3

 

 

 

 

2

 

*

 

 

2

 

 

 

 

با توجه باه نتاایج فاوق ،بار اساا

معیارهاای شاوارتز( ،)SBCآکائیاک( )AICو هناان

کوئین( )HQو همچنین بهدلی بزرگبودن نمونه مورد بررسی ،مالک تعیین وقفه بهیناه ،معیاار
شوارتز( )SCاست که بر اسا

این معیار بهترین وقفه ،وقفه  5بهدست آماد؛ یعنای وقفاه  5را

بهعنوان وقفه بهینه در برآورد مدل استفاده میکنیم
 .1آزمون بررسی پایداری سیستم
برای بهدست آوردن تعادل بلندمد

پایدار باشاند در یاک معادلاه

الزم است سیستم معادال

خودرگرسیونی مرتبه اول به زبان اسکالر 𝑡𝜀  𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 +𝒂𝒕𝟏 𝑦𝑡−1 +شارط پایاداری زماانی
حاص میشود که 𝟏 < | 𝟏𝒂| است یک شباهت باین ایان حالات سااده و سیساتم معاادال
شماره  5وجود دارد اگر از روش جایگذاری پاسخ سیستم معاامال
معادله باال بهدست بیاوریم ،جوا
𝑛

𝑖+ ∑ 𝐴1𝑖 𝑒𝑡−

تعادلی به صور

زیر خواهد بود:

+ 𝐴1𝑛+1 𝑋𝑡−𝑛−1

𝐴1𝑛 )𝐴0

تفاضالی ارائاهشاده در

+ ⋯+

𝐴12

𝑋𝑡 = (𝐼 + 𝐴1 +

𝑖=0

برای اینکه سیستم معادال

یادشده به یک پاسخ تعادلی بلندمد

∞ → 𝑛 می کند باید جمله  (𝐴1𝑛+1 𝑋𝑡−𝑛−1 ) → 0باه عباار

معینی منتهی شود ،وقتای
دی ار ،عناصار ریشاههاای

تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و...

مشخصه ماتری
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 𝐴1کمتر از واحد باشد یا داخ دایره واحد قرار گیرد  ۹باا میا کاردن → 𝑛

∞ رابطه ( )3به صور

زیر خواهد بود:

𝑖
∞∑ )3( 𝑋𝑡 = 𝑋̅ +
𝑖𝑖=0 𝐴1 𝑒𝑡−

که در آن 𝑋̅ = (𝐼 + 𝐴1 + 𝐴12 + ⋯ + 𝐴1𝑛 )𝐴0 ،مقادیر بلندمد

یا میاان ین شارطی را

نشان می دهد نتایج در نمودار شماره  ۹گزارش شده است با توجه به اینکه تماام ریشاههاای
مشخص در داخ دایره واحد قرار گرفتهاند ،سیستم معادال

پایدار هستند
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.0

1.5

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

نمودار  .2بررسی ریشههای مشخصه مدل VAR

 .1آزمون علیت گرانجر
برای بررسی و اثبا

رابطه علی بین بازار مالی و بازار اسپا

نفت خام بهمنظور بررسی رابطاه

علی بین بازار آتی نفت خام برنت و بازار تک محمولاه (اساپا  -فیزیکای) از آزماون علیات
گرانجر استفاده میکنیم نتایج این آزمون که در جدول شماره  5آمده است ،بیان ر این است که
1. Enders, 1995.
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رابطه علی یکطرفهای از سمت بازار آتی نفت خام برنت به سامت باازار اساپا
وجود دارد؛ یعنی اینکه بازار آتی علت تغییرا

در بازار اسپا

نفات خاام

نفت خام میشود و این اهمیت

هرچه بیشتر بازارهای مالی نفت خام را در تعیین قیمت نفت خام اسپا

نشان میدهد

جدول  .1آزمون علیت گرانجر بین متغیر نفت برنت اسپات و برنت آتی
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 10/06/17 Time: 18:50
Sample: 1/31/2006 - 6/14/2017
Lags: 2
Prob.

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

0.4181

0.87237

2736

BS does not Granger Cause BF

4.E-19

42.9830

BF does not Granger Cause BS

آزمون دی ری را برای بررسی رابطه علی و مستقیم بین بازار سهام  S&p500و بازار نفات
خام انجام میدهیم نتایج آزمون در جدول شماره  3ارائه شده است نتایج نشان مایدهاد کاه
شاخص بازار معامالتی سهام  S&P500رابطه علی یکطرفه با قیمت نفت خام برنات اساپا
دارد این بدان معنی است که تغییرا

شاخص بازار سهام یکی از عل تغییار در قیمات نفات

خام اسپا

است بنابراین ،شاخص سهام یکی از کانالهای اثرگذاری بازار مالی بر قیمت نفت

خام اسپا

است
جدول  .1آزمون علیت گرانجر بین متغیر نفت برنت اسپات و شاخصS&P500
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 10/06/17 Time: 18:56
Sample: 1/31/2006 6/14/2017
Lags: 3
Prob.

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

0.2804
0.0308

1.27745
2.96722

2735

BS does not Granger Cause SP500
SP500 does not Granger Cause BS

211

تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و...

 .1توابع کنش-واکنش ()IRF
با توجه به اینکه در مدل  VARمتغییرها با مقادیر وقفهدار خود وارد مدل مایشاوند ،احتماال
وجود مشک همخطی در این حالت افزایش مییابد و آماره  tقابا اعتمااد نخواهاد باود باه
همین خاطر ،بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرها از تابع کنش-واکنش استفاده مایشاود تاا باه
کمک آن ،رفتار متغیرها در طول زمان و در اثر یک انحراف تغییر در جز اخاالل معاادال
مورد بررسی قرار داد به عبار

را

دی ر ،تابع کانش-واکانش اثار شاوک واردشاده بار یکای از

متغیرها را بر سایر متغیرها در طول زمان نشان میدهد نتایج حاصا از تحلیا تواباع کانش-
واکنش در نمودارهای شماره  5نشان داده شده است
همانطور که در نمودارهای زیر مشخص است ،پاسخ متغیرهای مختل

به شوک ناشای از

قیمت نفت برنت آتی ،مثبت است و با تغییر قیمات نفات برنات آتای کاه بازرگتارین باازار
معامالتی نفت است ،قیمت سایر متغیرها نیز در همان جهات تغییار میکناد؛ یعنای باا افازایش
قیمت نفت برنت در بازار بور
نفت خام ایران به صور

نفت لندن  ،ICEقیمت نفت اسپا

در بازار فیزیکی و قیمت

ناگهانی افزایش مییابند؛ بهطوری که قیمت نفت خام ایاران پا

دو دوره شروع به کاهش اثرا

شوک کرده ،ولی شوک پ

نمیشود در بازار برنت اسپا

نیز اثر شوک وارده از دوره اول شروع به کاهش میکند و پا

از  ۹0دوره ( ۹0روز کاری) صافر

از  ۹0دوره (۹0روز کاری) به صفر نزدیک میشود ،ولی صفر نمیشود؛ چون تغییرا
آتی برنت و در مجموع تغییرا
شرای بلندمد

در بازار

قیمت در بازار مالی ،باه دلیا اخباار و اطالعااتی اسات کاه

را نیز دربرگرفته و افزایش قیمت متغیرهای اساپا

زیادی از پایداری در تغییرا

از

متاأثر از آنهاا ،تاا حادود

برخوردارند

همچنین ،در نمودار شماره  5افزایش تدریجی قیمت دالر اسپا

( )DSرا پا

از شاوک

در بازار آتی نفت برنت شاهد هساتیم؛ یعنای قیمات دالر باا احتیااط ،شاوک وارده بار باازار
معامالتی آتی نفت را دنبال کرده و به مرور با شیب کاهشی ،افازایش پیادا کارده اسات دلیا
کاهشیبودن شیب افزایش قیمت دالر اسپا
افزایش مییابد ،باید قیمت نفت اسپا
اسپا

به دلی ارتباط معکو

این است کاه باه مارور کاه قیمات دالر اساپا

در بازار فیزیکی کاهش یابد؛ یعنی سرعت افزایش دالر

قیمت دالر اسپا

با قیمت نفات اساپا

کاهناده باوده اسات
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بنابراین ،شوک وارده در بازار آتی نفت برنت ،با توجه به اینکه موجب افزایش قیمت نفت خام
برنت اسپا

میشود

شده ،موجب افزایش با شیب کاهنده در بازار دالر اسپا

Response of BS to BF

Response of NWE to BF

3.5
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0.5

.3
10

9

10

9

8

6

7

5

4

3

2

10

1

9

8

7

5

6

4

3

2

1

Response of DS to BF

Response of SP500 to BF
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نمودار  .1کنش-واکنش (پاسخ سایر متغیرها نسبت به شوکهای قیمت نفت برنت آتی)

 .1تحلیل تجزیه

واریانس2

نتایج تجزیه واریان

نشان می دهد چه میزان از تغییرا

غیرقاب پیشبینای هار متغیار توسا

شوکهای واردشده از سوی متغیرهای ال و قاب توجیاه اسات باه عباارتی ،تجزیاه واریاان
تغییرا

در یک متغیر درونزا را نسبت به شوکهای متغیرهای درونزای دی ر تفکیک میکند

برای قطریکردن جمال
است بر اسا
تغییرا

خطا ،در معادال

نتایج تجزیه واریان

از روش تجزیه واریان

تعمیمیافته اساتفاده شاده

که در جدول شماره  2ارائه شده ،بایش از  ۱3درصاد از

قیمت نفت برنت اسپا  ،از بازار معامالتی نفت برنت آتی نشا

میگیرد ضمناً بیش

1. Variance Decomposition

تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و...

بازار اسپا

از  03درصد از تغییرا
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برنت نفت خام بعد از  ۹0دوره وقفه بازار آتیهای نفات

خام برنت توضیح داده میشود و وقفههای بازار اسپا
تغییرا

فقا  2درصاد از

برنت در این ماد

خودش را توضیح میدهد این موضوع اهمیت کام بازار آتی نفت برنت را در تعیین

قیمت نفت بازار فیزیکی نشان میدهد
جدول  .1تجزیه واریانس نفت خام برنت اسپات(بازار فیزیکی)
SP500

DS

NEW

BS

BF

S.E.

دوره

0/000000

0/000000

0/000000

0/۱75733

۱۹/05757

3/20070۹

۹

0/052۹۱0

0/076۱02

0/3۱3275

1/919102

91/11111

2/350023

5

0/056۹20

0/000335

0/۱26332

2/033222

۱2/0۱273

2/07۱72۹

3

0/052625

0/0۹0323۱

۹/۱50367

2/۹220۱۱

۱3/70762

2/560332

2

0/052002

0/۹۹2323

3/507670

3/72700۱

۱5/0623۱

2/265350

2

0/052003

0/۹526۹۱

2/766۹67

3/6۹752۱

۱۹/26607

2/000275

6

0/0535۹2

0/۹332۱0

6/22۹026

3/267۹05

0۱/73253

6/002۹70

7

0/05520۹

0/۹3۱۹52

0/276706

3/200۹۱0

07/77320

6/۹02۱70

0

0/05۹600

0/۹25۹3۹

۹0/2۹232

3/627276

02/67336

6/323356

۱

0/05۹002

0/۹25727

21/10911

1/711017

01/10190

6/2۹0767

۹0

متغیر دی ری که ارتباط زیادی با قیمت نفت خام در باازار فیزیکای و باازار کاغاذی دارد،
شاخص دالر است؛ چون تجربه نشان داده با افزایش قیمت دالر ،با فرض ثبا

ساایر شارای ،

قیمت نفت و سایر کاالهای معامالتی کاهش مییابد بر این اسا  ،نتیجه بسیار جالب تاوجهی
که از تجزیه واریان
دالر اسپا

متغییر دالر اسپا

بهدست آمده ،این است که بیش از  20درصد تغییرا

با گذشت  2دوره وقفه بازار معامالتی برنت آتی نفت خام و فق نیمی از تغییرا

توس وقفههای خودش توضیح داده میشود این موضوع اهمیت بازار آتی نفت خام برنات را
هرچه بیشتر نمایان میکند
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جدول  .1تجزیه واریانس دالر اسپات
SP500

DS

NWE

BS

BF

S.E.

دوره

0/000000

37/777۹۹

۹/632062

3/023223

17/11117

3/20070۹

۹

0/0500۹6

20/256۹5

۹/50۱660

5/223723

22/60۹62

2/350023

5

0/055527

23/7۱702

۹/0052۹2

5/5272۹7

25/۱۹۱۱6

2/07۱72۹

3

11/71000 0/055503۹

0/070۱۹۱

5/00075۱

10/11011

2/560332

2

0/035۹32

2۱/303۹۱

0/۱۹70۹2

۹/0۹۱502

27/02037

2/265350

2

0/0250۱۹

2۹/6237۹

۹/۹5۱023

۹/66۱7۹7

22/2۱263

2/000275

6

0/005375

23/20۱۹6

۹/205۱70

۹/22۱200

23/5۱60۹

6/002۹70

7

0/۹55222

22/5۹073

۹/۱270۱6

۹/220373

2۹/56022

6/۹02۱70

0

0/۹7۹773

26/27005

5/2۱6222

۹/366۱۹۱

3۱/30603

6/323356

۱

0/55۱65۱

27/703۹2

3/۹03767

۹/5۱2337

37/660۹5

6/2۹0767

۹0

د .آثار نوسانات بازارهای مالی و نوسانات قیمت نفت برر امنیرت اقتصرادی
ایران
همانطور که در بخش قب اثبا
نفت خام اسپا

شد ،بازارهای مالی بهویژه بازار آتیهای نفت خام بار قیمات

که در بازار فیزیکی معامله میشود ،اثرگذاری باالیی دارد؛ چون اقتصاد کشاور

وابست ی باالیی به درآمدهای نفتی دارد ،بهنحوی که با بررسی روند تغییارا
صادرا

نفتی ،در نمودار شماره  ۹مشاهده مای شاود کاه درآماد دولات وابسات ی بااالیی باه

درآمدهای حاص از صادرا

نفت دارد؛ به این صور

درآمدهای دولت افزایش و به هن ام کاهش صادرا

کاه باهدنباال روناق صاادرا

نفتای،

نفت ،درآمد دولت کااهش یافتاه اسات

همچنین ،نمودار شماره  3نوسانیبودن درآمد دولت را با نوسانا
میکند

درآماد دولات و

منابع نفتی باه وضاوح بیاان
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-
-
-

رشد درآمدهای صادرات نفتی

رشد درآمدهای دولت

نمودار  .1روند درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی (بانک مرکزی)

از زاویه دی ری ،بررسی میزان وابست ی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتای در نماودار
شماره  2حاکی از این نتیجه است که در سالهای  ۹372تا  ۹3۱3ساهم درآمادهای نفتای از کا
درآمد دولت غالباً بین  20تا  72درصد بوده است پ

اکنون میتوان نتیجاه گرفات کاه اجازای

اصلی بودجه دولت در اقتصاد ایران و حتی ساختار آن تحت تأثیر درآمدهای نفتی بوده است










سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمد دولت

سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت

نمودار  .1سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل درآمدهای دولت در بودجه (بانک مرکزی)
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این منبع نقش مهمی را در اقتصاد کشاور

بر این اسا  ،نفت و درآمدهای حاص از صادرا

ایفا میکند شواهد ارائهشده در نمودارهای شماره  3و  2گویای ایان حقیقات اسات کاه اقتصااد
ایران با درآمدهای نفتی حرکت کرده و وابسته به درآمدهای نفت است با وجاود ایان ،وابسات ی
اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری قیمت نفت خام از بازارهای مالی مایتواناد بارای
مالحظا

امنیت اقتصادی باالیی ایجاد کند؛ چون امنیت اقتصاادی کشاور باه تعاادلهاای کاالن

بخشهای اقتصادی کشور مرتب است از اینرو ،وابست ی اقتصاد کشور باه درآمادهای نفتای و
تأثیرپذیری این منبع درآمدی از بازارهای مالی نفت میتواند باا ایجااد ناپایاداری و بایثبااتی در
بودجه کشور و بازارهای مالی و پولی و ایجاد نااطمینانی در فضای کالن اقتصاد و انتقال نوسانا
به نرخ ارز و تشدید تورم و در نهایت کاهش رشد نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تبعا
اجتماعی آن ،امنیت کشور را با مخاطرا

زیادی مواجه کند

اهمیت حسا شدن به این مسئله از آنجا دوچندان میشود که درآمدهای حاصا از فاروش
نفت خام کشور بر اسا

دالر بوده و ساختار تولیادی کشاور هام وابسات ی بااالیی باه واردا

کاالهای واسطهای و سرمایهای دارد بنابراین ،نوسانا

بازارهای ماالی عاالوه بار اینکاه موجاب

نوسان درآمدهای نفتی میشود ،موجب بیثباتی در بازار داخلی کشور نیز میشاود چاون ایجااد
اشتغال پایدار در گروی سرمایهگذاری مولد اسات و سارمایهگاذاری نیاز در شارای اطمیناان و
پایداری متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز ،تورم و

حاص میشود ،بایثبااتی در ایان

متغیرها موجب کاهش سرمایهگذاری ،کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشاود بناابراین،
چون رشد اقتصادی و اشتغال از شاخصهای اصلی امنیت اقتصادی محسو میشوند ،نوساانا
بازارهای مالی و تبعیت بازار نفت از این نوسانا بر اسا

مکانیزمهای فوق ،امنیت اقتصاادی در

مجموع امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد

نتیجهگیری
در این مقاله اثبا

شد که بیش از  02درصد تغییرا

دریای شمال ،توس وقفههای تغییرا

نفت خام اسپا

در بازار فیزیکی برنات

باازار آتای هاای نفات خاام توضایح داده مایشاود و

شوکهای وارده از طریق بازار آتی های نفت خام ،بالفاصله در بازار فیزیکی نمایان شده و پ
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از دو دوره ،اثر شوکها کاهش مییابد نتایج تجربی نیز این موضوع را نشان میدهد؛ چاون در
کاغذی (باازار آتایهاا) انجاام مایشاود

حال حاضر بیش از  20برابر بازار فیزیکی ،معامال

همچنین ،بررسی اثر سایر بازارهاای معاامالتی از جملاه شااخص باازار سارمایه  S&P500و
شاخص دالر بهعنوان نماینده بازار پول بر بازار اسپا

نتاایج

و آتی نفت خام برنت -بر اسا

آزمون علیت گرانجر -حااکی از آن اسات کاه رابطاه علای از ساوی شااخص باازار سارمایه
 S&P500به سمت قیمت نفت اساپا
مستقیم بر قیمت نفت برنت اسپا

برنات وجاود دارد ضامناً شااخص دالر اساپا

اثار

دارد

بر این اسا  ،قیمت نفت خام کشورمان در بازار برنت دریای شمال نیز توس قیمت نفت
خام در این بازار تعیین میشود؛ یعنی رابطه مستقیمی بین قیمت نفات خاام اساپا

ایاران در

بر این اسا

هرگوناه

بازار شمال غر

با نفت خام برنت اسپا

در این بازار وجود دارد پ

تغییری در بازار برنت دریای شمال ،بر قیمت نفت خام اسپا

ایران اثرگذاشته و متعاقباً امنیات

اقتصادی کشور را با مکانیزم تشریحشده در مقاله تحت تأثیر قرار میدهد
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده از اثرا

بازارهای مالی بار باازار فیزیکای نفات خاام

ضروری است در کنار توجه به عوام بنیادی بازار فیزیکی نفت خام مانناد عرضاه و تقاضاا ،باه
شاخص بازار معامالتی آتیهای نفت خام ،توجه ویژهای شود؛ چون این شاخص دربردارنده کلیه
عوام بنیادین و غیربنیادین است و میتواند بهعنوان چراغ راهنمایی برای تنظایم معاامال
کشور و همچنین ،مصونسازی بودجه از نوسانا

نفتای

بازار باشد از اینرو ،با دنبالکاردن قراردهاای

آتی نفت ،میتوانیم پیشبینی خوبی نسبت به قیمتهای اسپا

نفت خام داشته باشیم و همزماان

پیشبینی مناسبی در مورد قیمت نفت بهدست آوریم تا در مقااطع مختلا  ،بودجاه کشاور را از
تأثیرپذیری مستقیم و آنی بازار نفت مصون بداریم همچنین ،با رصد میزان معاامال

باازار آتای

نفت خام و ارزیابی دقیق حجم و قیمت معامال کاغذی در باازار معاامالتی نفات خاام برنات،
امکان پیشبینی یا حداق بیمهکردن بخشی از درآمدهای نفتی کشور را خواهیم داشت
مسائلی چون بیمهکردن بودجه نفتی کشور با ورود به بازار معامالتی آتایهاای نفات (هاج
کردن) ،نقشآفرینی بهعنوان سفتهباز در بازار آتیها و فعالکردن بخشهای ماالی کشاور مانناد
صندوقهای سرمایهگذاری ،بازار بور  ،بانکهاا و بارای فعالیات در باور هاای نفتای از
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دی ری است همانطور که بیان شد ،وابست ی اقتصاد کشور به درآمادهای متغیار و

وابسته به بازارهای خارجی نفت ،موجب شده ایران از منظر ثباا

اقتصاادی دچاار مشاکال

فراوانی شود بنابراین ،ضروری است ضمن تالش برای مصونسازی هرچاه بیشاتر اقتصااد از
نوسانا

بازارهای خارجی ،عاالوه بار حضاور فعاال در ایان بازارهاای معاامالتی ناوین ،در

کوتاهمد

نسبت به مدیریت درآمدهای نفتی و هزینهکرد صحیح مناابع صاندوق توساعه ملای

اقدام نموده تا از این گذر ،امنیت اقتصادی کشور بر اسا

شاخصهای عنوان شده ،ارتقا یابد

منابع
الف -فارسی
برومند ،شهرزاد و همکاران ( )۹307امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی) ،دفتر مطالعا
مرکز پژوهشهای مجل

اقتصادی

شورای اسالمی

بوزان ،باری ( )۹370مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژوهشکده مطالعا
بهبود ،داوود ،محمدعلی متفکرآزاد و علی رضازاده ( )۹300اثرا

راهبردی ،انتشارا

پژوهشکده مطالعا

راهبردی

بی ثباتی قیمت نفت بر تولیاد ناخاالص داخلای در ایاران،

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،دوره ششم ،شماره50
بهبودی ،داود ،حسین اصغرپور و نویده محمدلو ( )۹3۱۹نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی :ماورد
اقتصادهای نفتی ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،شماره 65
پورجوان ،عبداهلل ،ابوالفض شاهآبادی ،مجتبی قرباننژاد و حسین امیری ( )۹3۱5تأثیر وفور منابع طبیعی بر عملکارد حکمرانای
کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته :رویکرد پان  ،GMMفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ،شماره ۹6
درگاهی ،حسن ( )۹307رونق نفتی و چالشهای توسعه اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجار

و کاهش رقابتپاذیری اقتصااد

ایران) ،تحقیقات اقتصادی
درویشی ،فرهاد ( )۹30۱ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمینی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،دوره  ،۹3شماره 2۱
رجبی ،فاطمه ( )۹3۱2بانک مرکزی ،رشد نقدینگی و امنیت اقتصادی ،موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
رحمانی ،تیمور ( )۹300اقتصاد کالن ،انتشارا

برادران ،جلد اول ،چاپ دهم

رضوی سیدعبداهلل ،مصطفی سلیمیفر ،سیدمهدی مصطفوی ،مرتضی بکی حسکویی ( )۹3۱3بررسی تأثیر بازارهای ماالی بار رفتارهاای
قیمت نفت خام سن ین ایران در کوتاه مد  ،فصلنامه اقتصاد مقداری ،دوره  ،۹۹شماره 5
صادقی سیدشم الدین ،مسعود اخوان کاظمی و وحید زرافشان ( )۹3۱2آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملی ایران،
فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،شماره 57
صارمی ،علی ( )۹3۱5توسعه پایدار در گرو امنیت اقتصادی و سیاسی ،روزنامه مردم ساالری ،نسخه شماره 33۱0
صمدی ،سعید ،ابوالفض یحییآبادی و نوشین معلمی ( ،)۹300تحلی شوک های قیمتی نفت بار متغیرهاای اقتصااد کاالن در
ایران ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره 25
صمدیان ،فرزانه ( )۹3۱2واکاوی عل تأخیر زمانی در اجرای پروژههای عمرانی ،ماهنامه امنیت اقتصادی ،موسساه تحقیقااتی
تدبیر اقتصاد ،شماره ۹6
صیادزاده ،علی ،ایمان فرجامنیا ،عفیه حجاریان و بهمن طاهری ( )۹3۱5اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصاادی ایاران ،فصرلنامه
مطالعات راهبردی ،دوره  ،۹6شمار 60
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عزتی ،مرتضی و محمدعلی دهقان ( )۹307امنیت اقتصادی در ایران ،دفتر مطالعاا

اقتصاادی مرکاز پاژوهشهاای مجلا

شورای اسالمی
عطوفی ،غالمرضا و حمیدرضا جاویدان داروگر ( )۹3۱2اهمیت و جای اه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی ،ماهنامره
پژوهش ملل ،دوره اول ،شماره 6
عظیمیپور ،علیرضاا ( )۹37۱شاخص های امنیت اقتصادی :بررسی موردی اقتصاد ایرران در دوره برنامرههرای اول و دوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانش اه عالمه طباطبایی
فرجی ،یوس

( )۹303پول و ارز و بانکداری ،انتشارا

نشر بازرگانی

فریدزاد ،علی و پریسا مهاجری ( )۹3۱0بررسی رواب قیمتی اسپا

و آتی نفت خاام  ،WTIفصرلنامه تحقیقرات مدلسرازی

اقتصادی ،شماره 2
کاملی ،علیرضا ( ،)۹300نحوه معامالت نفت خام در بازارهای واقعی ،موسسه مطالعا

بینالمللی انرژی.

کشاورزیان ،مریم و مهرداد زمانی ( )۹30۱اثر سرریز نرخ دالر آمریکا برروی قیمت نفت خاام ،فصرلنامه مطالعرات اقتصراد
انرژی ،سال هفتم ،شماره 57
کمیجانی ،اکبر و الهه اسدی مهماندوستی ( )۹30۱سنجشی از تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی ایران،
مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره ۱۹
گسکری ،ریحانه ،علیرضا اقبالی و حمیدرضا حالفی ( ،)۹302بیثباتی صادرا

نفات و رشاد اقتصاادی در ایاران ،فصرلنامه

پژوهشهای اقتصادی ایران ،دانش اه عالمه طباطبایی
مهدوی عادلی ،محمدحسین ،اعظم قزلباش و محمد دانشنیا ( ،)۹3۱۹اثر تغییرا

قیمت نفت بر متغیرهای عمده کالن اقتصااد

ایران ،پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،سال اول ،شماره 3
نجار ،زهره ( ،)۹302بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از الگوی  ،VARپایاانناماه
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