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.1مقدمه 
کشورهای صادرکننده نفت طی سالیان متماادی اساتررا و فارو

حاصل از این منبع طبیعی و نوسانا آن وابست شدهاند (کمیجانی و همکاران  .)1390ایران ازجمل
کشورهای صادرکننده نفت ب شمار میآید؛ ب همین دلیل برخوردار از درآمد حاصل از صادرا
نفت است .از آنجا ک درآمد حاصل از صدور نفت خاا برا

قابال تاوجیی از بودجا عماومی

دولت را تشکیل میدهد و ب طور غیرمستقیم تأثیر چشمگیری بر دیگر فعالیاتهاای اقتصاادی دارد
(شریفی رنانی و همکاران )1392؛ بنابراین این وابستگی در طی سالیان طوالنی با طاور گساتردهای
در تما تاروپود اقتصاد ب وجود آمده است.
قیمت جیانی نفت از دو کانال اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میدهد .اول

با این حال افزای

درآمد حاصل از صادرا نفت ایاران همانناد دیگار کشاورهای عماده صاادرکننده آن منباع میام
درآمدهای ارزی محسوب میشود .افزای
کرد نادرست آن موجب پیدای

درآمدهای ارزی حاصل از فرو

نفت با علات هزینا

پدیده بیماری هلندی میشود ک ثمرا آن کااه

تولیدا داخل با خار و درنتیج کاه

تاوان رقاابتی

فعالیتهای اقتصاد بر هاای تولیاد و افازای

قیماتهاا

است (صوفی مجیدپور و پورمیر .)1394
رخداد شوکهای عظیم نفتی و ظیور پدیدههای میم اقتصادی نظیر رکود جیانی تور داخلای
و بیکاری بی

از پی

نگاهها را ب این موضوع معطوف کرده است (محنتفر .)1395
مادل تصاحی خطاا آساتان ای با مادل ساازی و بررسای

در این مطالع باا بیارهگیاری از یا

شوکهای قیمت نفت بر ادوار تجاری در ایران کا یا
میشود .در ادام در بر
گرفت و سپس در بر

کشاور صاادرکننده نفات اسات پرداختا

دو این مقال مبانی نظری و پیشین پژوه
سو ب رو

ماورد بررسای قارار خواهاد

تحقیا اشااره خواهاد شاد .برا

تجزی وتحلیل نتایج برآورد را ارائ مایدهاد و درنیایات در برا

چیاار بارآورد الگاو و

پانجم با نتیجا گیاری پرداختا

خواهد شد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 
نق

میم نفت خا در اقتصاد جیانی توج سیاستمداران و اقتصاددانان را ب تأثیر نوساانا قیمات

آن جلااب کاارده اساات .اکثاار کشااورهای صااادرکننده نفاات در براا

صااادرا خااود تقریباااً
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نفت حداقل ب عناوان

میمترین منبع درآمد صادراتی مطرح میشود .از این رو اثرا تغییرا قیمت نفت در ایان کشاورها
عالوه بر این برشی از درآمدهای نفتی ک از طری بودج وارد اقتصاد میشود بایستی توسا
بان

مرکزی در بازار ارز داخلی ب فرو

این ارز در بازار ارز داخلی ب فرو
خواهد یافت ک منجر ب افازای
افزای

رسیده و ب پول ملی تبدیل شود اما از آنجا ک برشی از
مرکازی افازای

نمیرسد خالص داراییهای خارجی بان

مناابع پایا پاولی شاده و متعاقاب آن حجام نقادینگی در اقتصااد

مییابد کا ایان وضاعیت متارادف باا سیاسات پاولی انبسااطی اسات .همچناین باا افازای

درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت ثرو کشورهای صادرکننده نفت افزای
موجب آن واردا
زمین افزای
صادرا
افزای

ارز

آنها نیزافزای

مییاید (ب

و کمپ )2009 1ی

مییاباد کا با

عامل مؤثر دیگار در ایان

پول ملی کشورهای صادرکننده نفت است کا درنتیجا تزریا ارز حاصال از

نفت ب بازار ارز داخلی ب وقوع میپیوندد.

قیمت نفت از دو کانال اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متأثر میکناد .کاناال اول

تور وارداتی ب این کشورها اسات .افازای
کاالهای جیانی را افزای

قیمات نفات با عناوان هزینا تولیاد در جیاان قیمات

میدهد و با توج ب اینک عمده کشورهای صاادرکننده نفات وابساتگی

باالیی ب کاالهای وارداتی اعم از مواد اولی کاالهای سرمای ای و مصرفی دارند و از سوی دیگر با
دلیل اینک اقتصاد این کشورها نسبت ب اقتصاد جیانی بسیار کوچ

اسات قاادر با اثرگاااری بار

قیمت جیانی کاالها نیستند؛ بنابراین با پدید آمدن تور جیانی بار اثار افازای
کاالهای وارداتی ب ارز

قیمات نفات قیمات

نرخ ارز وارداتی باال میرود .کانال دیگر اثرگااری افزای

قیمات نفات

بر اقتصاد کالن کشورهای صادرکننده نفت ب ساختار اقتصادی آنها برمیگردد (صوفی مجیدپور و
پور میر .)1394
شکل ( )1فرایند اثرگااری افزای

قیمت جیانی نفت بر شاخص قیمت مصرفکنناده را نشاان

میدهد.

1. Beck and Kamps
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افزای

افزای

خرو ارز از کشورهای

ورود ارز ب کشورهای

صنعتی واردکننده نفت

صادرکننده نفت

فرایند اثرگااری افزای

قیمت تولید کاالها

قیمت نفت بر

کشورهای صادرکننده و واردکننده

تور
شکل.1اثرافزایشقیمتنفتبراقتصاد 

نفت و دولت متکی بر درآمدهای نفتی دو محور اصلی در اقتصاد ایران اسات .در ساال 1973
قیمت نفت ب شد افزای
درآمدهای نفتی افزای
کشور نق

یافت .از آن زماان با بعاد رشاد واردا و وابساتگی اقتصااد ایاران با
یافت است .دولت ازلحاا تااریری و فرهنگای ساالهاسات کا در اقتصااد

میمی داشت است اما در بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران میبایست ب تاأثیر نفات

در ساختار دولت توج ویژهای داشت .نفت و درآمدهای نفتی ب دلیل تأثیرپایری زیااد از وضاعیت
بازار جیانی نفت همواره در تحوال اقتصادی ایران اثرگاار باوده اسات و نقا
ساختار اقتصاد داخلی داشت است .بر

بسایار میمای در

عمده مشاکال اقتصاادی در ایاران از ایان حقیقات ناشای

میشود ک نفت منبع درآمدی مطمئن و پایداری نبوده و منبعی پایانپایر است .مشکل عماده دیگار
اقتصاد ایران از این واقعیت سرچشم میگیرد ک قیمت نفات و با تباع آن درآمادهای نفتای تحات
تأثیر اقتصاد جیانی قرار دارد و ب این دلیل با طاور مساتمر در حاال تغییار و نوساان اسات و اتکاای
بودج دولت و اقتصاد داخلی ب این منبع ب صور اجتنابناپایری نوساانا شادیدی در متغیرهاای
کالن اقتصادی ایجاد میکند (بابکی و همکاران .)1396
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درآمدهای نفتی دست کشورهای صادرکننده نفت را بارای انجاا تغییارا اقتصاادی و

ترصیص بودج ب بر های مرتلف اقتصادی و صنعتی باز مایگااارد بناابراین تاأثیر درآمادهای
همکاران.)2014 1
در سالیان اخیر نیز در مطالعا متعدد شواهد بسیاری در این راستا ارائ شده است ک در اداما
ب مرور برخی مطالعا انجا گرفت در داخل و خار پرداخت خواهد شد.
صمدی و همکاران ( )1388ب تحلیل تأثیر شوکهای قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن در
ایران طی دوره زمانی  1344-1384باا اساتفاده از مادل اتاو رگرسایونبارداری پرداختناد .نتاایج ایان
بررسی حاکی از آن است ک اگر شوکی ب قیمت نفت در جیت افزای
موجود در مدل ازجمل تولیدا بر
نسبت ب شوک وارده واکن

وارد شود تماا متغیرهاای

صنعت شااخص قیمات مصارفکنناده واردا و نارخ ارز

نشان میدهد.

میدوی عادلی و همکاران ( )1391ب بررسی اثر تغییرا نفت بر متغیرهای عمده کاالن اقتصااد
ایران طی دوره زمانی  1350-1386با استفاده از الگوی اتو رگرسیون خاودبارداری  VARپرداختناد.
نتایج این بررسی حاکی از آن است ک نوسانا قیمت نفت اثر مثبات بار متغیرهاای تولیاد ناخاالص
داخلی حجم پول و تور دارد .همچنین قیمت نفات در توضای واریاانس خطاای پای بینای تولیاد
ناخالص داخلی نق

ثانوی و برای نرخ تور و عرض پول دارای نق

اولی است.

التجائی و افضلی ( )1391ب بررسی اثر نامتقارن درآمدهای نفتای بار متغیرهاای کاالن اقتصاادی
ایران طی دوره زمانی  1369:2-1387:3باا اساتفاده از الگوهاای  GARCHو  SVARپرداختناد .نتاایج
این بررسی حاکی از آن است ک اثرا شوکهای منفی ب صور کاه
بیشتر از اثرا شوکهای مثبت ب صور افزای

رشد اقتصادی با مراتاب

رشد اقتصادی بوده است .همچنین واکن

متغیار

نرخ تور و نرخ رشد مرار جاری دولت نیز ب تکان های نفتی ب صاور عاد تقاارن در جیات
واکن

است .ب گون ای ک هردوی این متغیرها هم در برابر شوک مثبت و هم در برابر شوک منفی

نفت افزای

مییابند.

1. Arouri et al
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صوفی مجیدپور و پورمیر ( )1394ب ارزیابی اثر افازای

قیمات جیاانی نفات بار شااخصهاای

قیمت تولیدکننده و مصرفکننده در ایران طی دوره زماانی  1980-2014باا اساتفاده از رو

قیمت جیاانی

نفت است ک نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده ب ترتیب  21/8 11و  32/4درصد و شااخص
قیمت مصرفکننده ب ترتیب  18/5 9/3و  27/4درصد افزای

خواهد بود.

محنتفر ( )1395ب بررسی تأثیر شوکهای نفتی بر متغیرهای اقتصاد کالن در ایاران طای دوره
زمانی  1350-1390با استفاده از الگوی خود رگرسیون بارداری  VARپرداختناد .نتاایج ایان بررسای
حاکی از آن است ک با افزای

درآمد نفت حجم پول افزای

یافتا کا ایان امار با میازان تاور

افزوده است .همچنین هر شوک نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارد و اثر شاوک
ب مرور زمان افزای

مییابد.

صیادی و همکاران ( )1395ب بررسی تکان های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران باا
استفاده از دادههاای فصالی طای دوره زماانی  1363-1393و با کاارگیری رویکارد تعاادل عماومی
تصااادفی پویااا  DSGEپرداختنااد .نتااایج ایاان بررساای حاااکی از آن اساات ک ا بااا کاااه
سرمای گااری دولتی سرمای گااری درآمدهای نفتی میتواند باع
تقویت فعالیت برا
تئوری

ناکااارایی

بروز پدیده ازدحا درونی و یاا

خصوصای شاود .تکانا هاای بیارهوری و پاولی نیاز نتاایجی مطااب انتظاارا

در مدل ایجاد کرده است.

بیاروند و همکاران ( )1397ب بررسی اثر شوکهای نفتای بار ادوا تجااری در اقتصااد ایاران باا
استفاده از رهیافت مارکوف -سوئیچین

و ب کارگیری دادههای فصلی برای دوره زماانی -2014:4

 1988:2پرداختند .نتایج این بررسی حاکی از آن است ک شوک های قیمت نفت اثر مثبت در زماان
رون اقتصادی و اثر منفی در زماان رکاود اقتصاادی بار ادوار تجااری اقتصااد ایاران داشات اسات و
پایداری دو رژیم تقریباً مساوی و نزدی

ب هم است .نتایج همچنین نشان می دهند ک اقتصااد ایاران

در بازه زمانی مورد نظر  52فصل رکودی و  50فصل رون را پشت سر گااشت ک با طاور متوسا
میتوان گفت ک طول دوره رکود و رون برابر بوده است.
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گازالی )2011( 1ب بررسی تأثیر شوکهای قیمتی نفت بر شاخصهای کلیدی اقتصاد کاالن در
اندونزی طی سالهای  1990-2008و  1999-2008با استفاده از رو

خود رگرسیون بارداری VAR

سرمای گااری تأثیر معناداری دارد و قدر توضی دهندگی سط قیمتها بر سرمای گااری با توج
ب نوسانا واقعی افزای

مییابد.

تیاگو و جالِز )2013( 2ب بررسی اثرا شاوکهاای قیمتای نفات بار اقتصااد کاالن در برزیال و
آمریکا طی دوره زمانی  1978–2007و با استفاده از تکنی

هاای اقتصادسانجی اساتاندارد مادل اتاو

بارای مطالعا واکان

تاور و رشاد تولیاد در مقابال تغییار در

رگرسیونبرداری ساختاری SVAR

3

قیمت نفت پرداختند .نتایج این مطالع نشان داده است ک شوکهای منفی نفت مصرف و تقاضاای
کل را کاه

میدهند .در حاالی کا افازای

در قیماتهاا فشاار بااالیی روی دساتمزدها (کااه

اشتغال) میگاارد .
ابراهیم و همکاران )2014( 4ب بررسی تأثیر شوکهای نفتی بر رشاد اقتصاادی نیجریا در دوره
زمانی  1981-2012و با استفاده از رو  5GMMپرداختند .نتایج این بررسی حااکی از آن اسات کا
شوکهای قیمتی نفت ب طور قابل توجیی رشد اقتصادی را ب تأخیر میاندازد .اثر مثبات و معناادار
شوک قیمت نفت بر رشاد اقتصاادی تأییاد مایکناد کا افازای

قیمات نفات با ساود کشاورهای

صادرکننده نفت مثل نیجری است .باا ایان حاال شاوک نفتای اثار منفای هام دارد و آن ایجااد عاد
اطمینان و تضعیف مدیریت مالی کارآمد بر درآمدهای نفت خا است .
ریمان و همکاران )2013( 6ب بررسی تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر نوسانا نرخ ارز
و سرمای گااری داخلی طی دوره زماانی  1970–2010و باا اساتفاده از تواباع واکان

آنای و رو

تجزی واریانس مابتنی بار مدل خودتوضی برداری برای کشور نیجری پرداختناد .نتاایج ایان بررسای
حاکی از آن است ک با وجود واکان

فاوری و مثبات هزینا هاای دولتای با شاوک قیمتای نفات

سرمای گااری عمومی سرمای گااری خاصوصی و تاولیدا صنعتی واکن

منفی ب این شاوک از

1. Gozali
2. Tiago Cavalcanti, Joao Tovar Jalles
3. Structural Vector Autoregression
4. Alley, Ibrahim, et al.
5. General Methods of Moment
6. Riman and et al
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خود نشان دادند ک این نتایج نشان هایی از بیماری هلندی (پدیده ضد کشاورزی و ضاد صانعتی) با
شمار میروند .همچنین نتایج تجزی واریانس حاکی از تأثیرپایری هزینا هاای دولتاای ناارخ ارز و
تای ها لی )2015( 1ب بررسی افزای

قیمت نفت و متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن و اثر آن بار

بازار مسکن در کشور مالزی طی دوره زمانی  1980-2014با استفاده از مدل  SVARپرداختند .نتاایج
این بررسی حاکی از آن است ک در بلندمد قیمت نفت و نیروی کار و نرخ تور متغیرهای اصلی
تعیینکننده قیمت مسکن هستند .همچنین نتایج دیگر نشان مایدهاد کا شاوکهاای قیمتای نفات و
نیروی کار سیم قابل توجیی در توضی نوسانا قیمت مسکن داشت است.
فرناندز و همکاران )2016( 2ب بررسی شوکهای جیانی قیمتهای جیانی و ادوار تجاری در
 138کشور در طی دوره زمانی  1960-2015با استفاده از پنل دیتا پرداختند .نتایج این بررسی حااکی
از آن است ک شوکهای جیانی ب طور متوس  33درصد کل نوسانا اقتصاد را تشکیل میدهناد
و برای از سالهای  2000ب بعد این درصد دو برابر میشود .این افزای

ب طور عمده ب ی

فرایناد

تغییر در سازوکار انتقال داخلی در برابر تغییر قیمت کاالهای جیانی منجر میشود همان طاور کا در
ادبیا مربوط ب مالیا بازارهای کاالیی جیانی مطرح شده است.
روبود و آروری )2018( 3ب بررسی عد اطمینان و تغییر رژیم بین قیمت نفت نرخ ارز و باازار
سیا در ایاال متحده با رو

 MS-VARو با استفاده از دادههای ماهیان در طی دوره زمانی -2015

 1979پرداختند .نتایج این بررسی حااکی از آن اسات کا روابا باین متغیرهاا غیرخطای باوده و از
رژیمی ب رژیم دیگر تغیر میکند .همچنین نفت نق

فعالی در انتقال شوکهای نفت ب نارخ ارز و

بازار سیا دارد.
.3روشتحقیق 
هدف مطالع حاضر ب مدل سازی و بررسی شوکهای نفتی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران باا الیاا از
مطالعا انجا شاده و مطالعا صامدی و همکااران ( )1388مطالعاا بیاروناد ( )1396و همچناین

1. Thai,Ha,Le
2. Fernández et al
3. Roubaud & Arourib
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بیاروند و همکاران ( )1397است ک در این راه از دادههاای ساری زماانی سااالن طای دوره زماانی
 1340-1396ایران استفاده شده است .متغیرهای مورد استفاده شامل تولید ناخالص داخلی با قیمات
( )EXRو واردا حقیقی ( )IMPORTمایباشاند کا از ساایت بانا
شدهاند .در این راستا ابتدا ادوار تجاری با استفاده از فیلتر هادری

مرکازی 1اوپا

 2اساتررا

پرسکا  )HP( 3استررا شاده و

سپس وارد مدل شدهاند.
.4مدلتصحیحخطاآستانهای 
مدل تصحی خطا آستان ای ( )TAR- ECMبا تعمیمدهی معادل  ECMو اضاف کردن مکانیسم خاود
همبست آستان ای ( )TARب  ECMاستاندارد ب دسات مایآیاد .چنانچا باردار متغیرهاا را با صاور 
) 𝑚𝑥  X = (𝑥1 , 𝑥2 , … ,و رژیمهای مرتلف بر اساس مقدار متغیر آستان  aتعریف میشود یا

مادل

 TAR-ECMدو رژیمی ب شکل زیر تصری میشود:
()1
𝑝

𝑝

)𝛾 ≤ 𝑡𝑎( 𝐼 ∆𝑋1𝑡 = (α𝜀̂𝑡 −1 + ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑥1𝑡−𝑖 + ⋯ . + ∑ 𝛿𝑖 ∆𝑥𝑚𝑡−𝑖 ) +
𝑖=1

𝑖=0
𝑝

𝑝
∗

)𝛾 > 𝑡𝑎(𝐼 ) 𝑖+ (α∗ 𝜀̂𝑡−1 + ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑥1𝑡−𝑖 + ⋯ . + ∑ 𝛿𝑖 ∗ ∆𝑥𝑚𝑡−
𝑖=0

𝑖=1

𝑡𝑒 +

کا در رابطا بااال  𝜀̂𝑡−1جملا بارآورد شاده تصااحی خطاا (بااقیماناادههاای حاصال از رابطا
بلندمد )  ∆𝑥1متغیر وابست و 𝑚𝑥∆  ∆𝑥1 … . .ب همراه وقف هایشاان متغیرهاای مساتقل در الگاوی
تصحی خطا هستند P .بیانگر طول وقف و 𝑡𝑎 متغیر آستان و  γپارامتر آستان است .باید توج داشت
از آنجایی ک سریهای اصلی نامانا هستند متغیرهاای آساتان نیاز هماان تفاضال مرتبا اول یکای از
متغیرهای برونزا با جزء تصحی خطا انتراب میشوند (میرآرا و مکی نیری .)1388

1. https://www.cbi.ir
2. https://www.opec.org
3. Hodrick-Prescott filter
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اندرس و سیکلوس )2001( 1و اندرس و گرنجر )1998( 2بیان میکنند ک مایتاوان شارایطی را
انتراب کرد ک شاخص هوی ساید تابعی از تغییرا دوره قبلی  𝜉𝑡−1اسات .بناابراین تاابع شااخص
𝑎 ≥ 1 ∆𝜉𝑡−1
{ = 𝑡𝐼
𝑎 < 0 𝑖𝑓 ∆𝜉𝑡−1

()2

سپس با استفاده از این تابع شاخص هوی ساید الگوی خود بازگشت آساتان

ای آنای ()M-TAR

برآورد میشود ک ب صور زیر نشان داده میشود:
𝑡𝜀 Δ𝜉𝑡 = 𝐼𝑡 𝜌1 𝜉𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡 )𝜌2 𝜉𝑡−1 + ∑𝑘𝑡=1 𝛿𝑖 Δ𝜉𝑡−𝑖 +

()3

ک در آن  𝜌1و  𝜌2ضریب هستند و 𝑡𝜀 فرایند نوفا سافید 4و پساماند و 𝑡𝐼 تاابع شااخص هاوی
ساید است.
اندرس و گرنجر ( )1998بیان میکنند ک این مدل زمانی ک تعدیل نامتقارن است مفید خواهاد
بود زیرا سری شتاب بیشتری در ی

سو نسبت ب سوهای دیگر نشان میدهد .مدل  M-TARقادر ب

ضب حرکا دارای سرازیری تند و حاد در ی
و یا افزای

کاه

دنبال است .زماانی کا مقاادیر یا

دنبالا دچاار

ناگیانی میشوند مدل  M-TARرفتار این دنبال را بیتر میتواند توضی دهاد در

حالی ک مدلهای دیگری مانند مدل  TARمیتوانناد یا

فرایناد سایکلی عمیا را کا زماانی کا

انحرافهای مثبت طوالنیتر از انحراف منفی است ضب کند؛ یعنی زمانی ک مقادیر دنبالا کااه
و افزای

ناگیانی نداشت باشند و ب تدریج کم یا زیاد شوند .شرط الز بارای ایساتا باودن } 𝑡𝜉{ ایان

است ک  −2 < (𝜌1 , 𝜌2 ) < 0باشد .اگر واریانس 𝑡𝜉 ب قدر کافی بزرگ باشد ایان امکاان وجاود
دارد ک ی

مقدار 𝑖𝜌 بین صفر و  -2باشد و مقادیر دیگر برابر صفر باشند.

بنابراین در صورتی ک |  |𝜌1 | < |𝜌2باشد مادل  M-TARبارای مقاادیر مثبات  ∆ξt−1کااه
نسبتاً کمتری نسبت ب مقادیر منفی  ∆𝜉𝑡−1نشان میدهد و ایان مادل با شااخص هاوی سااید اجاازه
میدهد ک ب نرستین اختالفهای متغیر بستگی داشت باشد.
1. Enders & Siklos
2. Enders & Granger
3. Heaviside Indicator Function
4. White Noise

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

هوی ساید 3ب صور زیر است (بیاروند :)1396

شوکهاینفتیبرادوارتجاری...

مدلسازیوبررسی

سیشل )1993( 1بیان میکند ک عم منفی ی
منفی سری نسبت ب میانگین یا روند دارد و ی

سری (|  )|𝜌1 | < |𝜌2داللت بر نمای
عم مثبت داللت بر نماای

57



چولگی

چاولگی مثبات ساری

.5برآوردمدل 
نرستین گا در تحلیل متغیرهای سری زمانی بررسی مانایی متغیرها است .چنانچ متغیرها مانا نباشند
تحلیلهای رگرسیونی با مشکل روب رو میشوند .نتایج بررسی مانایی متغیرها در سط باا اساتفاده از
آزمون دیکی فولر تعمیم یافت  ADFدر جدول ( )1آورده شده است.
جدول.1نتایجآزمونماناییمتغیرها 
در سط

تفاضل مرتب اول
با عرض از مبدأ و

با عرض از مبدأ و

با عرض از مبدأ

متغیر

)I(1

- 3/493692

- 3/492149

- 2/915522

- 2/914518

LnGdp

)I(1

- 3/494229

- 3/492148

- 2/915550

- 2/914512

LnReer

)I(1

- 3/49349

- 3/492149

- 2/915522

- 2/915517

LnPoil

)I(1

- 3/495295

- 3/492149

- 2/557472

- 2/914517

LnCpi

)I(1

- 3/176618

- 3/174802

- 2/.596119

- 2/595033

LnRimp

نتیج

روند

با عرض از مبدأ

روند

مأخا :محاسبا تحقی (در سط معناداری  5درصد)

نتایج آزمون مانایی جدول ( )1نشان میدهد مرتب جمعی بودن تما متغیرهای فاو برابار یا
است ) I(1و برای مانا کردن سری زمانی ب ی

بار تفاضلگیری احتیا است.

برای ترمین سازگار وجود رابط بلندمد میان متغیرها ب بررسی وجود هامانباشاتگی پرداختا
میشود و چنانچ فرضی صفر عد وجود رابط همانباشتگی ب طاور کلای رد شاود در گاا بعاد با
بررسی عد تقارن این رابط پرداخت میشود .نتایج آزماون هامانباشاتگی غیرمتقاارن در جادول ()2
نشان داده شده است:

1. Sichel
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جدول.2آزمونه انباشتگیغیرمتقارن 

- 0/224609

( )𝜌2حد آستان ای پایین

1/170451

F-equal

- 1/138964

T-max valiu

1/170451

)F-joint(phi

0/0000

)Threshold(tau

مأخا :محاسبا تحقی

نتایج جدول ( )3حاکی از وجود رابط همانباشتگی بین متغیرها اسات چارا کا آزماون

T-max

 valiuبرابر با  -1/138964است بیان میدارد ک فرضی صفر مبنی بر وجود عاد هامانباشاتگی باین
متغیرهای مدل رد میشود.
ب منظور بررسی همانباشتگی آزمون ) F-joint(Phiدر آن فرضی ها ب صور زیر هستند:
𝐻0 : 𝜌1 = 𝜌2 = 0
𝐻1 : 𝜌1 = 𝜌2 ≠ 0

()4

{

آزمون ) F-joint(Phiدر آن فرضی صفر ب صور  H 0 : ρ1 = ρ2 = 0بیان میدارد های گونا
همانباشتگی چ برای مقادیر باالی مقدار آستان و چ مقادیر پایین آستان وجاود نادارد .هماانگونا
ک جدول ( )2نشان میدهد میازان ایان آمااره برابار باا  1/170451کا در مقایسا باا مقادار بحرانای
اندرس-گرنجر در سط معنی داری  5درصد بزرگتر است لاا فرضی صافر رد مایشاود .بناابراین
میان متغیرها هم انباشتگی وجود دارد .نتایج این آزمون رد فرضی صفر است.
ب منظور بررسی فرضی عاد تقاارن هامانباشاتگی میاان متغیرهاا از آزماون  F-equalکا در آن
فرضی صفر برابری ضرایب تعدیل دو رزیام یعنای  H 0 : ρ1 = ρ2در مقادار آساتان ای صافر اسات
انجا گرفت است .این آزمون دارای توزیع  Fاستاندارد است (زیارا هامانباشاتگی میاان متغیرهاا قابالً
تأیید شده است) .نتایج این آزمون نیز نشان می دهد کا هامانباشاتگی در شارای رونا و رکاود با
صور نامتقارن صور میپایرد.
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پس از اینک همانباشتگی غیرخطی در الگو رد شد بر اسااس رویکارد انادرس-گرنجار ()1998
حالت  ECMغیرخطی بر اساس مدل  Momentum –TARب شکل رابط ( )5ب صور زیار معرفای
()5
𝑡𝐿𝐼𝑂𝑃𝐿Δ𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = C + 𝛼0 Δ𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−2 + 𝛼1 Δ𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + 𝛼2 Δ𝐿𝑅𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛼3 Δ
𝑡𝜀 + 𝛼4 LCPI𝑡 + 𝐼𝑡 𝜌1 𝜉𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡 )𝜌2 𝜉𝑡−1 +
ک در آن تابع شاخص 𝑡𝐼 ب صور زیر تعریف میشود:

𝑎 ≥ 1 𝑖𝑓 ∆𝜉𝑡−1
{ = 𝑡𝐼
𝑎 < 0 𝑖𝑓 ∆𝜉𝑡−1

()6

تابع شاخص فو شوکهای رون و رکود را بر اساس تغییارا جملا خطاای  ξtحاول مقادار
آستان ای  aک از رابط بلندمد زیر ب دست میآید تفکی

میکند:

ξt = LGDPt − βˆ1LREERt − βˆ2 LRIMPt − βˆ3 LPOILt − βˆ4 LCPI t

()7

نتایج حاصل از ترمین رابط بلندمد باال ضرایب  βدر جدول ( )3نشان داده شده است:
جدول.3نتایجتخمی رابطهبلندمدت 
Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0/0000

21/89515

0/404665

8/860205

عرض از مبدأ

0/000

5/63212

0/0432.

0/243309

Lngdp

0/0000

6/799651

0/094247

0/420319

Lncpi

0/0000

- 8/558759

5/0995

-5/0809

Lnreer

0/0027

3/075444

0/020535

0/063153

Lnrimp

مأخا :محاسبا تحقی

بر اساس نتایج جدول ( )3شوک قیمت نفت ( )LnPOILبا ضریب مثبات  0/063153از لحاا
آماری معنادار است ک این بدین معنا است ک شوکهای قیمتی نفت تاأثیری مثبات و معنایدار در
تما سطوح متعارف معنیداری (ی

درصد پنج درصد و ده درصد) در بلندمد بار ادوار تجااری

( )LnGDPدارد .همچنین متغیر تاور ( )LCPIو واردا صانعتی ( )LNRIMPبا ترتیاب باا ضارایب
 0/420319و  0/063153نشاااندهنااده ارتباااط مثباات و معناایدار ایاان متغیرهااا باار ادوار تجاااری در
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بلندمد بر اقتصاد ایران هستند و متغیر نرخ ارز حقیقی با ضاریب  -5/09e-08دارای رابطا منفای و
معناداری با ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد.
و  15درصد از مشاهدا پایین را حاف کرده و سپس برای ترماین مکانیسام رسایدن با تعاادل در
سیستم فو ی

سیستم تصحی خطای غیرخطی  ECMاز  70درصد مشاهدا باقی ماناده اساتفاده

میشود .نتایج ترمین قسمت پویای رابط ( )6در جدول ( )4نشان داده شده است:
جدول.4نتایجمدلECMغیرخطیبراساس M-TAR
Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0/002228

3/142590

0/199515

0/383747

عرض از مبدأ

0/0000

96/10083

0/010397

0/999138

)DLnGDP(-2

0/005492

2/840989

0/098772

0/034423

dLnPOIL

0/0000

- 15/54541

2/302422

- 35/79208

dLnreer

0/0589

1/934631

763e- 11

7/04e- 11

dLnrimp

0/000

23/00019

350/0174

8/465

dlncpi

0/0369

- 2/124847

0/107322

- 0/117436

ZMINUS

0/0571

- 1/95231

0/075614

- 0/209527

ZPLUS

مأخا :محاسبا تحقی

با توج ب شاخص هوی سااید مایتاوان دورههاای رکاود و رونا اقتصاادی را مشارص کارد.
درواقع دورههای رکود و رون اقتصادی را حول تغییرا باقی ماندههای مدل بلندمد حاول مقادار
آستان ای صفر برآورد میکند؛ بنابراین زمانی ک رون اقتصادی وجود داشت باشاد (بادین معناا کا
مقدار لگااریتم تولیاد ناخاالص داخلای بای

از مقادار بلندماد متنااظر آن باا مجموعا متغیرهاای

توضیحی مدل باشد) انحراف از حول مسیر بلندمد با ضریب تعادیل  20/95درصاد در هار دوره و
زمانی ک اقتصاد در دوره رکود اقتصادی قرار داشت باشد انحراف از حول مسیر بلندمد با ضریب
تعدیل  11/74درصد در هر دوره خواهد بود ب عبار دیگر میتوان بیاان داشات زماانی کا رونا
اقتصادی وجود دارد  79/05درصد آثار شوکهای مثبت قیمت نفت بر اقتصااد ایاران بااقی خواهاد
ماند و زمانی ک رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد است  88/26درصد آثار شاوکهاای منفای قیمات
نفت بر اقتصاد خواهد ماند .بر این اساس زمانی ک ی

شوک مثبت ب قیمتهای نفت وارد میشود
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موقت در تولید ناخاالص داخلای یاا با عباار

قیمتهای نفت وارد میشود با فرض ثبا سایر شرای اقتصادی معادل باا کااه

موقات در تولیاد

ناخالص داخلی یا ب عبار دیگر منجر ب رکود اقتصادی خواهد شد (𝑎 <  .)∆𝜉𝑡−1تولید ناخالص
داخلی نیز در زمانی ک رون اقتصادی حاکم است سریعتر از زمانی است ک رکود اقتصادی حاکم
است .از آنجایی ک قدر مطل ضرایب تعدیل بین صفر و ی

هستند آثار ناشی از شوکهای منفای

و مثبت قیمت نفت با صاور هماوار در بلندماد در دورههاای رکاود و رونا اقتصاادی از باین
میروند.
نمودار ( )1پایداری ضرایب مدل نشان میدهد ک حاکی از وجود پایداری ثباا الز ضارایب
است و در طول زمان دچار تغییر و شکست نمیشوند .
20

10

0

-10

-20
1395

1390

1385

1380

1375

5% Significance

1370

1365

1360

1355

CUSUM

مأخا :محاسبا تحقی
نمودار.1پایداریضرای



همچنین آزمون  Q-BOXنشان میدهد ک تصری  ECMب درساتی صاور گرفتا اسات؛ زیارا
هی گون خودهمبستگی در باقیماندههای رابط ( )7دیده نمیشود.
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نتیجهگیری 

.6

نفت خا میمترین منبع مالی تأمین بودج در کشور محسوب میشود پس هر نوع نوسان در قیمات
نفت بر تولید و سایر متغیرهای کالن اقتصاد ایران تأثیرگااار اسات .هادف ایان مطالعا مدساازی و
بررسی شوکهای نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی ساالهاای  1340-1396و با کاارگیری
رویکرد پویای تصحی خطا آستان ای است.
نتایج آزمون همانباشتگی غیرمتقاارن نشاان مایدهاد هامانباشاتگی در دوران رکاود و رونا در
اقتصاد ایران در دوره مورد مطالع ب صور نامتقارن وجود دارد .پس از آن ترمین رابط بلندماد
صور گرفت ک نتایج نشان میدهد ک شوکهای قیمتی نفت دارای آثار معنادار و مثبتی باا ادوار
تجاری در اقتصاد ایران هستند همچناین در بلندماد تاور ( )LCPIو واردا صانعتی ()LNRIMP
هم دارای ارتباط مثبت و معنیدار بر ادوار تجاری اقتصاد ایاران هساتند و نوساانا نارخ ارز حقیقای
دارای ارتباط منفی و معناداری با ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد.
همچنین نتایج ترمین مدل تصحی خطا  ECMبر اساس  M-TARنشان میدهد زمانی کا رونا
اقتصادی وجود دارد انحراف از مسیر بلندمد با ضریب تعادیل  20/95درصاد در هار دوره زماانی
وجود دارد ک ب عبار دیگر میتوان گفت  79/05درصد آثار شوکهای مثبت قیمت نفت در هر
دوره باقی میماند و شوکهای مثبت قیمت نفت ب طور موقات باعا

رشاد و رونا ادوار تجااری

میشوند .زمانی ک رکود در اقتصاد وجود دارد انحراف از مسیر بلندمد باا ضاریب تعادیل 11/74
درصاد در هار دوره زماانی وجاود دارد کا با عباار دیگار مایتاوان گفات  88/26درصاد آثااار
شوکهای منفی قیمت نفت در هر دوره باقی میماند و شوکهای منفی قیمت نفت ب طاور موقات
باع

افزای

رکود میشوند.

از این رو جیت اجرای بیتر سیاستهای اقتصادی و کارایی بیتر آنها ب منظاور کااه

رکاود

اقتصادی توج ب ادوار تجاری و پی بینی آن و عوامل مؤثر بر آنها امری ضروری در اقتصاد ایران
است .سیاستگاااران اقتصاادی مایبایسات در جیات تقویات فرهنا
کاالهای داخلی نسبت ب کاالهای خارجی تال

عماومی مبنای بار مصارف

کنند تا ب هنگا شاوکهاای مثبات نفتای واردا
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