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  مقدمه
 از مهمـی  بسـیار  منبـع  ،نفت فروش از حاصل درآمدهاي،نفت ي صادرکننده کشورهاي براي

 نفـت  قیمـت  بـه  درآمدها این وابستگی .دهد می تشکیل را ها دولت ارزي و مالی درآمدهاي
 ثبـاتی  بی و نااطمینانی بروز بر دلیلی توان می را آن بودن زا برون عبارتی به و جهانی بازار در
 و نوسـان  هرگونـه  کـه  گفـت  تـوان  مـی  بنـابراین  .دانسـت  اقتصـادي  هـاي  گزاري سیاست در
 کـه  آن مگـر  شـود  مـی  منجـر  بحـران  حتی و تعادل عدم بروز هب نفت جهانی بازار در ثباتی بی

 کـه  آنجـا  از .شـود  اتخاذ ها دولت سوي از نوسانات این با مواجهه در صحیحی هاي سیاست
 شـامل  را نفـت  ي واردکننـده  کشـورهاي  ي حـوزه  زمینـه،  این در شده انجام مطالعات تر بیش

 عضـو  منتخـب  کشـورهاي  اقتصـادي  رشد بر نفت قیمت 1هاي تکانه اثر مطالعه این شود، می
   .کند می بررسی 2008 تا 1970 ي دوره در را )نفت صادرکننده( اوپک
 بخـش  در .گیـرد  مـی  صورت موضوع ادبیات بر مروري ابتدا مقدمه، از بعد مقاله این در

 کشـورهاي  اقتصـادي  رشـد  بـر  نفـت  قیمـت  هـاي  تکانه اثر تحقیق، الگوي ي ارائه ضمن بعد
 بخـش  پایان .شود می بررسی VAR روش متداول ابزار دو از استفاده اب اوپک عضو منتخب

  .است سیاستی راهکارهاي ي ارائه و گیري نتیجه مقاله این

  موضوع ادبیات
 ایـن  ي مطالعـه  ي دوره در نفت بازار نوسانات ترین مهم بر اجمالی نگاهی ابتدا بخش ایـن  در

 .گیرند می قرار بررسی مورد موضوع تجربی و نظري مبانی آن از پس داریم، پژوهش

  نفت قیمت هاي تکانه تاریخی روند بر مروري
 داد رخ اسـرائیل  بـه  مصـر  و سـوریه  ي حمله دنبال به 1973 سال اکتبر در نفتی يتکانه اولین

 .شـد  دالر 12 بـه  4 از سـال  یـک  طـول  در ها قیمت رشد و نفت يعرضه کمبود به منجر که

                                                
 

1- Shocks 
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 و گرفـت  قـرار  تـأثیر  تحت شدت به نفت واردکنندگان عنوان به صنعتی، کشورهاي اقتصاد
 کــه شــد ســبب امــر ایــن .دنبــو رکــودي تــورم جــز چیــزي آنــان بــراي تکانــه ایــن ارمغــان
 هـا  بحـران  ایـن  با مقابله براي را جامعی و بلندمدت ریزي برنامه ،کشورها این گزاران سیاست

   .کنند آغاز
 دو بـین  جنگ و عراق و ایران میان بطروا در بحران بروز و 1979 سال در ایران انقالب

 سـفارت  اشـغال  عـراق،  و ایران بین جنگ بر عالوه .شد منجر نفت قیمت افزایش به کشور،
 ي عرضه شدید کاهش به ایران علیه آمریکا توسط هایی تحریم اعمال نیز و ایران در آمریکا

 ایـن  حاصـل  .بود هبشک هر در دالر 40 تا نفت قیمت افزایش ،آن ي نتیجه که شد منجر نفت
 در امـا  .نبـود  صـنعتی  اقتصـادهاي  بـراي  رکـودي  تـورم  جز چیزي قبلی، تکانه همانند تکانه
 در نفـت  متوسـط  بهـاي  ،نفـت  تقاضـاي  شـدید  کـاهش  دلیـل  به ،1986 و 1985 سال اواخر

 نسـبی   موفقیـت  پی در تقاضا، کاهش این که رسد می نظر به .یافت کاهش جهانی بازارهاي
 کشـورهاي  .گرفـت  صـورت  نفت به وابستگی کاهش جهت در پیشرفته هايکشور ي برنامه

 ارز بـه  شـدید  نیـاز  دلیـل  بـه  نیز و نفت قیمت شدیدتر افت از گریز براي نفت ي صادرکننده
 آنجـا  تـا  نفـت  تولیدکنندگان میان رقابت این .دادند افزایش را خود نفت ي عرضه خارجی،

 هـا  قیمـت  کنتـرل  سیاسـت  عبـارتی،  به .گرفت شپی در کاهشی روند آن بهاي که یافت ادامه
 شکسـت  بـا  شـد،  می اعمال آن اعضاء بندي سهمیه ایجاد طریق از که OPEC1اوپک توسط
 پـی  در و کویـت  بـه  عراق ي حمله و فارس خلیج جنگ وقوع دلیل به 1990 در .شد مواجه

 جـا  به هانج اقتصاد بر رکودي اثرات نفت، بهاي افزایش هم باز کویت، نفت تولید قطع آن
   ).1387، شفیعی( .گذاشت

 نفت تولید شدید افت و ونزوئال در مشکالت بروز ي واسطه  به نفت قیمت 2002 سال از
 .یافـت  صـعودي  رونـد  2003 مـارس  در عراق به آمریکا ي حمله آن از پس و کشور این در

                                                
 

1 - Organization of Petroleum Exporting Countries 
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 افـزایش  بـه  ردیگـ  بـار  ،ایـران  اي هسـته  ي پرونده سر بر ها تنش تشدید و نیجریه هاي ناآرامی
 .رسید بشکه هر ازاي به دالر 68 معادل یرقم به 2006 سال ابتداي در و زد دامن نفت قیمت
 کرد حفظ را صعودي روند نانچ هم اما بوده نوساناتی شاهد نفت بازار 2007 سال در گرچه

 هنیجریـ  هـاي  ناآرامی دلیل به .کرد تجربه را دالري 100 قیمت نفت بازار بار نخستین براي و
 هـر  در دالر 147 بـه  نفـت  بهـاي  و یافـت  ادامه 2008 سال در افزایشی روند این ،پاکستان و

 کـه  نفـت  تقاضـاي  کـاهش  آن دنبـال  بـه  و جهانی مالی بحران گرفتن شدت اما .رسید بشکه
 در تغییر 1 جدول .1)2008 ،مانرا و کولونی( شد نفت قیمت افت به منجر بود رکود ي نتیجه
  .دهد می نشان را نفت قیمت هاي تکانه وقوع ي واسطه  به جهان کل تولید

  نفتی هاي تکانه وقوع هاي سال در جهان کل تولید در تغییر :1 جدول

 درصد تغییر در تولید جهان رخداد سال

 -1/10  بحران سوئز  1956

 - 8/7 جنگ اعراب و اسرائیل 1973

 - 9/8 انقالب ایران 1978

 - 2/7 عراق - جنگ ایران  1980

  - 8/8 جنگ خلیج فارس 1990
 03/0  ي آمریکا به عراق حمله  2003

  05/0  دالري 100ي نفت  تجربه  2007
  02/0  بحران مالی  2008
 -006/0  بحران مالی  2009

  تحقیق محاسبات مابقی، و )2003( همیلتون 2003 تاسال :مأخذ

                                                
 

1- Cologni & Manera 



  15/  کشورهاي عضو اوپک شواهدي از اقتصادي رشدنفت و قیمت هاي  تکانه

 

   اقتصادي رشد و طبیعی منابع
 اقتصـادي  کـالن  بهتـر  کـرد  عمـل  و طبیعـی  منـابع  صـاحب  کشورهاي اقتصادي رشد کندي

 بـه  اقتصـادي  ي توسـعه  ادبیـات  در منتظـره  غیر اي پدیده ،طبیعی منابع نظر از فقیر کشورهاي
 روسـیه  بـا  مقایسـه  در )طبیعی منابع نظر از فقیر( ژاپن و سوئیس بیستم قرن در .رود می شمار

 ي دهـه  چنـد  در نفتـی  ياقتصـادها  .انـد  داشته بهتري اقتصادي عملکرد )طبیعی منابع از غنی(
 مـواردي  در و بانوسان کند، اقتصادي رشد از فراوان ارزي درآمدهاي کسب وجود با ،اخیر
 ایـن  قیمـت  در نوسـان  از ،طبیعـی  منـابع  بر مبتنی ي توسعه از بدبینی .اند بوده برخوردار منفی
 نشـان  مطالعـات  .شـود  می ناشی ،آنها نزولی ي عرضه یا و تقاضا در تغییر دلیل  به خواه ،منابع

 رونـد  نتـرل ک از پـس  حتی ،طبیعی منابع داراي کشورهاي اقتصادي رشد بودن کند دهند می
 از هنـوز  فقیـر  کشـورهاي  از بسیاري .است تجربی حقیقت یک ،منابع این جهانی هاي قیمت
 اقتصـادي  ي توسـعه  شکست دالیل بررسی ،بنابراین .ندهست برخوردار سرشاري طبیعی منابع
 کشـورهاي  .یابـد  مـی  اهمیـت  اقتصاددانان و گزاران سیاست براي طبیعی منابع فورو بر مبتنی

 تقسیم معدنی و کشاورزي جهت از برخوردار ي دسته دو به کلی طور به طبیعی منابع داراي
 غیرنفتی و )سوخت( نفتی گروه دو به خود طبیعی منابع نظر از مند بهره کشورهاي .شوند می

 .دارد پـی  در مفیـدي  نتایج تحلیلی نظر از تفکیک این .شوند می تقسیم )سخت طبیعی منابع(
 بیشــتري رانــت از ،ســخت طبیعــی منــابع درآمــدهاي بــا مقایســه در نفتــی درآمــدهاي زیــرا

   ).1384 ،سلمانی و یاوري( برخوردارند
 بـاال  معنـاي   بـه  واقـع  در اقتصـاد  در درآمد این کردن سرازیر و نفتی درآمدهاي افزایش

 را هـا  قیمـت  عمـومی  سـطح  افزایش نیز تقاضا افزایش .است اقتصاد کل تقاضاي میزان بردن
 هـاي  بخش از برخی تولیدکنندگان سوددهی افزایش معناي به واقع در امر این .دارد دنبال به

 نظیـر  مبادلـه  غیرقابـل  هـاي  بخـش  بـه  کـار  نیـروي  و سـرمایه  حرکت موجب که است اقتصاد
 معـدن  و صـنعت  و کشـاورزي  ماننـد  مبادلـه   قابـل  هـاي  بخـش  تضعیف طرفی از و ساختمان
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 در .شـود  مـی  یـاد  1هلندي بیماري عنوان تحت پدیده این از اقتصادي ادبیات در که شود می
 و نکننـد  هـدایت  آن درسـت  مسـیر  در را اقتصـاد  بـازار  نیروهـاي  اسـت  ممکـن  شـرایط  این

 افـزایش  مـورد،  ایـن  شود؛  کشور پول ارزش افزایش به منجر منابع، قیمت در سریع افزایش
 کـه  دارد همراه  به را ها بخش این در دستمزد افزایش و تجارت قابل غیر کاالهاي قیمت در

 کـاهش  بـه  واقعیـت  ایـن  هسـتند؛  اقتصـاد  در هلندي بیماري بروز عالئم ترین مهم از دو  این
 نسـبی  تقیم در افزایش .یابد می افزایش واردات رو این از و انجامد می اقتصاد پذیري رقابت

 افـزایش  و هـا  بخـش  این به منابع انتقال موجب تجارت، قابل غیر بخش در تولیدي کاالهاي
 قابـل  غیر بخش در دستمزدها افزایش کامل، اشتغال فرض با تجارت قابل بخش در ها هزینه

 کاهش ي ریشه و منبع امر این .دهد می افزایش تجارت قابل بخش در را دستمزدها تجارت،
 سـوي  از مثبتـی  خـارجی  پیامـدهاي  اگـر  .اسـت  بخـش  ایـن  در رکـود  بروز و پذیري رقابت

 منـابع،  بخـش  در نـه  و باشـد  داشـته  وجـود  تجـارت  قابـل  بخش در انسانی ي سرمایه انباشت
 اقتصـادي  رشـد  بـر  منفـی  تـأثیر  بلندمدت در است ممکن منابع قیمت در افزایش این گاه آن

 ).20104 دیگــران و پــولترویچ و 19873 کــروگمن ،19822 نیــري و کــوردون( باشــد داشــته
 بــا مقایســه در طبیعــی منــابع داراي کشــورهاي کــه معتقدنــد 5)1999( ســاچز و رودریگــوئز
 .دارند باالتري ي سرانه GDP داشتن به تمایل هستند فقیر طبیعی منابع نظر از که کشورهایی

 کندتر ،6رمزي درش الگوي یک در که کنند می معرفی را )نفت مانند( تولید عامل یک آنها
 اقتصاد که دهند می نشان و یابد می گسترش سرمایه و کار نیروي مانند تولید عوامل دیگر از

 خود تعادلی سطح از اقتصاد شرایط این در .سازد می برقرار را 7زدن نشان از باالتر یا خطا اثر
 همـان  بـه  اقتصـاد  رشـد،  کـاهش  ي نتیجـه  در دوبـاره  و رود می فراتر کوتاهی زمان مدت در

                                                
 

1 - Dutch Disease  
2 - Cordon & Neary 
3 - Krugman 
4 - Polterovich & Others 
5 - Rodriguez & Sachs 
6 - Ramzy 
7- Overshooting  
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 تعـادل  الگـوي  یـک  از اسـتفاده  بـا  )1999( سـاچز  و رودریگـوئز  .گـردد  برمی تعادلی سطح
 بـا  توانـد  می 1972-1993 زمانی ي دردوره ونزوئال منفی رشد که دهند می نشان پویا عمومی

 نفتی درآمد ي رابطه بررسی با 1)1990( لونی .باشد توجیه قابل اند داده ارائه دو این که مدلی
 تأئیـد  کشـور  ایـن  اقتصـاد  هـاي  بخـش  بـین  را متفـاوت  رشـد  عربستان، در هلندي ماريبی و

 اثـرات  از جلوگیري منظور به عربستان دولت هاي سیاست در را ساختاري تغییرات و کند می
   .کند می پیشنهاد نفت بخش گسترش سوء

 نتیجـه  )1372(زاده طبري  یداهللا است؛ شده انجام زمینه این در بسیاري مطالعات ایران، در
 زمـان  در را رشـد  بیشـترین  خـدمات  و سـاختمان  نظیر مبادله غیرقابل هاي بخش که گیرد می

 محصـوالت  واردات ي رویـه  بـی  افزایش با دیگر، طرف از و داشته نفتی درآمدهاي افزایش
 ضـد  ي پدیـده  گیري شکل چنین، هم .است شده وارد ضربه بیشترین بخش این به کشاورزي،

 بـه  تقاضـا  طـرف  و بخـش  ایـن  اتکـاي  از ناشـی  را معـادن  و صـنایع  بخـش  در شـدن  صنعتی
 ترین مهم خود ي مطالعه در )1376(خداویسی باغیان و  قره .کند می ارزیابی داخلی بازارهاي

اثـر افـزایش    بررسـی  بـا  و کننـد  مـی  قلمـداد  ارز نـرخ  تقویت را هلندي بیماري بروز ي نشانه
زي، ساختمان و خـدمات، وجـود ایـن بیمـاري را     درآمدهاي نفتی بر سهم سه بخش کشاور

 بـا  زمـان  هم را ایران در هلندي بیماري وقوع )1385(اخالق و موسوي  خوش .کنند تأئید می
 قابـل  هاي بخش تضعیف که گیرند می نتیجه و داده قرار تأئید مورد نفتی درآمدهاي افزایش

 عنـوان  بـه  سـاختمان  بخـش  تقویـت  بـا  معدن و صنعت و کشاورزي هاي بخش ویژه به مبادله
 کــاهش هــا بخــش تمــامی در صــادرات عــالوه، بــه .اســت همــراه مبادلــه قابــل غیــر بخــش

 رقـابتی  تـوان  کـاهش  بـر   عـالوه  ارز نـرخ  تقویت .است یافته افزایش واردات و مالحظه قابل
 آن متعاقـب  و ارز نـرخ  دوگـانگی  باعث خارجی، مشابه کاالهاي به نسبت داخلی تولیدات
  .است شده  جویانه رانت هاي یتفعال گسترش

  
                                                

 
1- Looney  
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 کنـدي  به طبیعی منابع از مند بهره کشورهاي چرا که پرسش این به پاسخ در اقتصاددانان
 روابـط  کـه  اسـت  معتقـد  1)1958( هیرشـمن  ندارند؛ واحدي نظر هستند مبتال اقتصادي رشد
 اي، کارخانـه  صـنایع  بـا  مقایسـه  در اقتصاد به اولیه کاالهاي صادرات از ناشی پیشین و پسین

 در .انجامـد  مـی  زنـدگی  استاندارد بهبود و کار تر کامل تقسیم به طبیعی منابع تولید برخالف
 برخـی  نادرسـت  رویکـرد  رواج باعـث  طبیعـی  منابع فراوانی که باورند این بر اي عده مقابل
 کننـد  مـی  بیـان  3)2001( گیلفاسـون  و 2)1997( وارنـر  و ساچز .است شده اقتصاد به ها دولت

 مهمـی  عامـل  ایـن  و کنند نمی استفاده آزاد تجارت بر مبتنی هاي سیاست از ها دولت این هک
 در اخـتالل  اقتصـاد،  در جویانـه  رانـت  رفتارهـاي  منفـی  پیامـدهاي  .آنهاسـت  رشد کندي در

 مهـم  عوامـل  از مولـد  هـاي  فعالیـت  میان در اختالل و وري بهره افت منابع، ي بهینه تخصیص
   .تندهس پائین اقتصادي رشد

  اقتصاد بر نفت بازار نوسانات اثرگذاري چگونگی
 کشـورهاي  اقتصـادي  رشـد  بـر  مثبتـی  اثـر  نفتـی  درآمـدهاي  افـزایش  رود مـی  انتظـار  گرچه

 کـه  کشـورهایی  دهنـد  می نشان گرفته انجام تجربی مطالعات باشد،  داشته نفت ي صادرکننده
 رشـد  ،انـد  محـروم  نظـر  ایـن  از کـه  کشـورهایی  با مقایسه در هستند غنی طبیعی منابع نظر از

 در نفتـی  درآمـدهاي  افزایش گفت توان می شد، بیان چه آن بر بنا .دارند تري پائین اقتصادي
 در .باشـد   داشـته  اقتصادي رشد بر منفی یا مثبت اثر تواند می طبیعی منابع صاحب يکشورها

   .پردازیم یم اقتصاد بر نفتی درآمدهاي نوسانات اثرگذاري هاي کانال به قسمت این
  شمرده اوپک عضو کشورهاي ي بودجه مالی تأمین منابع ترین مهم از یکی عنوان به نفت

ــال تــرین مهــم رو  ایــن  از شــود، مــی ــر نفتــی نوســانات اثرگــذاري کان  ي بودجــه اقتصــاد، ب
 شـکل  را اقتصـاد  کل تقاضاي از توجهی قابل بخش دولت ي بودجه طرفی از .هاست دولت

                                                
 

1 - Hirshman 
2 - Sachs and Warner 
3 -Gylfason 
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 تقاضاي ،دولت ي بودجه ي واسطه به نفت بازار نوسانات که رود می انتظار ،بنابراین .دهد می
 درصـد   یـک  ازاي  بـه  کـه  کند می بیان 1)2006( االتیبی .دهد قرار تأثیر تحت را اقتصاد کل

 فـارس   خلـیج  هـاي  همکـاري  سـازمان  عضـو  هـاي  دولـت  ي بودجـه  نفت، قیمت در افزایش
(GCC2) دیگـر،  طرفـی  از .دهـد  می قرار تأثیر تحت جاري سال از بیش رو پیش سال در را 

 رانـت  از واقـع  در داننـد،  می نفتی کالن درآمدهاي صاحبان نوعی  به را خود که هایی دولت
 بـه  را اقتصـادي  رشـد  تنهـا  نه کشورها این در جویانه رانت تمایالت .برند می بهره نفتی عظیم
 از .گـردد  می خصوصی بخش عیفتض و دولتی بخش تقویت به منجر بلکه اندازد می تعویق

 محسوب توسعه حال  در اقتصادهاي همگی تحقیق، این در مطالعه مورد کشورهاي که آنجا
 در کـه  اسـت  طبیعـی  شـود،  مـی  تأمین واردات طریق از آنها کل تولید از بخشی و شوند می

 زدن ضـربه  معنـاي  به خود این که یابد؛ افزایش واردات میزان ،نفتی درآمدهاي وفور دوران
 بـا  کشـورها  از دسـته  ایـن  ي مقایسه با .باشد می اقتصادي رشد سر بر مانعی و داخلی تولید به

 نمایـد،  مـی  کشور از خارج در گذاري سرمایه صرف تنها را نفتی درآمدهاي که نروژ کشور
 عـدم  و گسـترده  رانـت  وجـود  نفتـی،  اقتصـادهاي  اغلـب  معتنابـه  ي مسئله که گفت توان می

 اثـر  پیرامـون  شـده  انجام مطالعات برخی به ادامه در .است نفتی آمدهايدر صحیح مدیریت
  پردازیم؛ می اقتصادي رشد بر نفتی هاي تکانه

  شده انجام مطالعات
 1949:2 زمـانی  ي دوره در را آمریکا کالن اقتصاد و نفت قیمت ي رابطه ،3)1983( همیلتون

 اسـت  گرنجـر  علیـت  آزمون العه،مط این در رفته کار به روش .است کرده بررسی 1972:4 تا
 نفـت  قیمـت  تغییر که داد نشان علیت آزمون از حاصل نتایج .شد آزمون وقفه دوره 4 با که

 .است آمریکا در داخلی ناخالص تولید نوسانات علت

                                                
 

1- Alotaibi 
2- [Persian] Gulf Cooperation Countries 
3-  Hamilton 



 يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل/  20

 

 داخلـی  ناخـالص  تولید بر نفت قیمت اثر علی بررسی به اي، مطالعه در ،1)1994( مورك
 قیمـت  شـامل؛  الگـو  در رفته کار به متغیرهاي .پرداخت1949:2-1988:3 ي دوره طی آمریکا
 ناخـالص  تولیـد  ضمنی شاخص بیکاري، دستمزد، وارداتی، کاالهاي تورم نرخ نفت، واقعی
 قیمـت  کاهش و افزایش که گرفت نتیجه مورك .هستند ماهه سه ي خزانه اسناد ي بهره ملی،
 ي انـدازه  البتـه  .دارد آمریکـا  داخلی ناخالص تولید رشد بر مثبت و منفی اثر ترتیب  به نفت،

  .تاس قیمت کاهش زمان در اثر ي اندازه از تر بزرگ قیمت افزایش هنگام  به اثر این
 آیـا  :اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  و نفـت  قیمـت « عنـوان  تحـت  اي مطالعه در 2)1993( موري

 تغیرهـاي م بـر  را خـام  نفـت  بهاي کاهش و افزایش اثرات میزان ،»است؟ متقارن آنها ارتباط
 انـدازه  1952- 1990 ي دوره طـی  فصـلی  هـاي  داده از گیري بهره با آمریکا، اقتصادي کالن

 خود، فرضیه موري .است گرنجر علیت آزمون بررسی، این در گرفته  کار به روش .گیرد می
 ملـی،  مصـرف  بر بیشتري اثر آن کاهش با مقایسه در خام نفت بهاي افزایش که این بر مبنی

 در تورم و قیمت شاخص بهره، نرخ واردات، صادرات، دولتی، مخارج ملی، ريگذا سرمایه
  .است کرده تأیید و آزمون را دارد امریکا

 قیمـت  هـاي  تکانـه « عنـوان  تحـت  اي مطالعـه  در  3)2004( چزنرودریگوئز و سا -جیمینز
 عضـو  کشـور  چنـد  در رابطـه  ایـن  بررسـی  بـه  ،»واقعـی  داخلـی  ناخـالص  تولید رشد و نفت

OECD ي دوره طـی  ژاپـن  و نـروژ  ایتالیـا،  انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، آمریکا، شامل 
 بـرداري  خودرگرسیون الگوي مطالعه، این در رفته کار به الگوي .پرداختند 2001:4-1972:3

 بـه  تحقیق هاي داده .است غیرخطی و خطی مدل دو هر از استفاده با و (VAR) متغیره چند
 واقعـی،  دسـتمزد  نفـت،  واقعـی  قیمـت  مؤثر، ارز نرخ واقعی، GDP شامل و فصلی صورت 

 وقفـه  با متغیرها سایر ،بهره نرخ جز  به .است بوده بلندمدت و مدت کوتاه ي بهره نرخ و تورم

                                                
 

1 -  Mork 
2- Mory 
3- Jimenez-Rodriguez   & Sanchez 
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 .اسـت  شده استفاده معمول تعریف از نفت قیمت هاي تکانه ي محاسبه براي .شدند الگو وارد
 کشـورها  این اقتصادي فعالیت بر نفت قیمت معنادار ي رابطه وجود عدم بر دال مطالعه نتایج
 کـاهش  اثـر  از تـر  بـزرگ  داخلـی،   ناخالص  تولید بر نفت قیمت افزایش اثر همچنین، .است

 صـادق  تحقیـق  ایـن  بررسـی  مـورد  اقتصـادهاي  بیشتر مورد در امر این که است، نفت قیمت
  .است

 اقتصـادي  رشـد  بـر  نفـت  قیمـت  هـاي  تکانـه  اثـر  ي مطالعه به  1)2005( برومنت و کیالن
 و انـد  پرداخته 1960-2003 ي دوره طی آفریقا، شمال و خاورمیانه منطقه منتخب کشورهاي

 نتـایج  براسـاس  .نمودنـد  اسـتفاده  پویـا  بـرداري  رگرسیون خود الگوي از ها داده تحلیل براي
 جزایـر، ال عـراق،  ایـران،  کشورهاي داخلی ناخالص تولید و نفت قیمت بین ي رابطه حاصل،

 معنـادار  آماري نظر از و مثبت عربی ي متحده امارات و تونس سوریه، عمان، کویت، اردن،
 از معناداري ي رابطه یمن و مراکش مصر، جیبوتی، بحرین، مورد در که، حالی در .باشد می
  .است نشده مشاهده آماري نظر

 هـاي  تکانـه  قتصـادي ا اثرات مورد در مشابهی ي مطالعه در ،2)2006( اولوموال و ادجومو
 دو، ایـن  .گرفتنـد  کـار  بـه  را VAR بـرداري  خودرگرسـیون  الگـوي  نیجریـه،  در نفت قیمت

 .کردنــد معرفــی نفـت  قیمــت ي تکانـه  عنــوان بــه را نفـت  قیمــت در تغییـر  شــرطی واریـانس 
 قیمـت  شـاخص  واقعی، ارز نرخ صنعتی، تولید شاخص شامل و بوده فصلی الگو، متغیرهاي

 ي  دوره در نیجریـه  تولیـد  بـر  نفـت  قیمت ي تکانه .است نفت قیمت ي هتکان و کننده مصرف
 اقتصـاد  عملکـرد  بر تنهایی به نفت قیمت ي تکانه چنین، هم .ندارد اثري 1970-2003 زمانی

 ي عرضـه  و ارز نـرخ  بر نفت قیمت نوسان که است اثري طریق از تر بیش اثر این و ندارد اثر
 .دارد مدت بلند در پول

                                                
 

1- Brument & Ceylan  
2 - Olomola and Adejumo 
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 قیمـت  هـاي  تکانـه  اثرات« عنوان با خود ي مطالعه در ،1)2007( و مارك واردفرزانگان 
 داخلـی  ناخـالص  تولیـد  بر نفت ي تکانه اثر VAR الگوي از استفاده با ،»ایران اقتصاد و نفت

 ناخـالص  تولیـد  شـامل  رفته کار به متغیرهاي .دندنمو بررسی 1988:1-2003:4 ي دوره در را
 نـرخ  مـؤثر،  واقعـی  ارز نـرخ  واقعی، عمومی مصرفی مخارج ،واقعی ي سرانه صنعتی داخلی

 منفـی  و مثبـت  ي تکانه دو هر که دهد می نشان تحقیق نتایج .است نفت واقعی قیمت و تورم
 مـورد  در پیشـین  مطالعـات  بیشتر برخالف .دارد ایران تولید بر معناداري اثر خام، نفت بهاي

  .است نشده  مشاهده تولید بر نفت قیمت اتنوسان اثرات نامتقارنی مطالعه این در ایران،
 نفتـی  ي تکانـه  از ناشـی  اثرات شدن رنگ کم به توجه با 2)2009( بالک، براون و یوکل

 اذعان ،1980 ي دهه اوایل و 1970 ي دهه هاي تکانه به نسبت آمریکا اقتصاد بر 2000 ي دهه
 منفی از آمریکا، داخلی لصناخا تولید و نفت قیمت ي رابطه اخیر، هاي سال در که دارند می
  .است کرده تغییر مثبت به

 نیجریـه  داخلـی  ناخالص تولید رشد بر ارز نرخ و نفت قیمت نوسانات اثر ،3)2009( الیو
 و یوهانســون همبســتگی خــود آزمــون از اســتفاده بــا را 1986:1-2007:4 زمــانی ي دوره در

 قیمـت  که داد نشان گرنجر علیت آزمون از حاصل نتایج .کرد بررسی گرنجر علیت آزمون
 صـدق  ارز نرخ براي تنها رابطه این ،عکس جهت در اما هستند GDP علت ارز نرخ و نفت
 الیـو  .باشـد  مـی  ارز نـرخ  نوسـانات  از بیشتر اقتصادي، رشد بر نفت قیمت نوسان اثر .کند می

 کـه  گرفـت  نتیجـه  و کرد استفاده برداري خطاي تصحیح روش از مدت کوتاه تحلیل جهت
 از شـدن  خـارج  از پـس  ،خودکـار  تعـدیل  مکانیسـم  اسـاس  بر نیجریه داخلی ناخالص لیدتو

 ي فاصـله  در خـود  تعـادلی  مقـدار  به متوسطی سرعت با نفت قیمت در نوسان دلیل به تعادل
 .گردد برمی سال 2 از کمتر

                                                
 

1 - Farzanegan and Markwardt 
2- Balk , Brown & Yucel  
3 - Aliyu 
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 دارد آن بـر  داللـت  1342-1379 ي دوره در )1380( ارسـالنی  ي مطالعه از حاصل نتایج
 بـر  چنین هم وي .است گذار اثر ایران ملی ناخالص تولید بر ،نفت قیمت کاهش و ایشافز که

 اثـرات  گیـرد  مـی  نتیجـه  و کنـد  مـی  تأکیـد  نفـت  بهاي کاهش و افزایش اثر ینامتقارن وجود
  .باشد می تر بزرگ نفت بهاي افزایش اثرات از GNP بر نفت بهاي کاهش

 ایـران  واقعـی  تولیـد  رشـد  بـر  نفت قیمت اتتغییر اثر نامتقارنی بررسی با )1381( تمیزي
 منفـی  اثـرات  کـه  گیـرد  می نتیجه داربی، میشل الگوي اساس بر و 1350-1378 ي دوره طی

 به .باشد می تر بزرگ آن افزایش اثرات از اي مالحظه قابل طور به نفت، بهاي افت از حاصل
 نفـت  بهـاي  افـزایش  ابـ  اقتصـادي،  هـاي  فعالیـت  بـر  نفت بهاي افت از ناشی زیان که  طوري 

   .شود نمی جبران
 OECD کشـور  هفت اقتصادي رشد بر را نفت قیمت نوسانات اثر ،)1384( کشاورزیان

 VAR الگـوي  از سپس و کرد بررسی ،GARCH روش به نفت قیمت غیرخطی تصریح اب
 قیمـت  مـؤثر،  ارز یعـ واق نـرخ  واقعی، GDP متغیر شش شامل مدل متغیرهاي .دنمو استفاده
 نتـایج  .دنباشـ  مـی  مـدت  کوتـاه  ي بهـره  نـرخ  و بلندمدت ي بهره نرخ تورم، نرخ نفت، واقعی

 اثر کشورها از دسته این اقتصادي رشد بر نفت قیمت ي تکانه که دهد می نشان الگو برآورد
  .است نامتقارن نفت قیمت کاهش و افزایش هنگام به اثر این و دارد

 سـاختاري  بـرداري  رگرسـیون  خـود  مـدل  زا اسـتفاده  بـا  )1385( اسکویی مهرآرا و نیکی
(SVAR) ایـران،  مـورد  در را اقتصـادي  کـالن  متغیرهـاي  بـر  نفتـی  هاي تکانه پویاي اثرات 

 ي دوره طی ساالنه هاي داده از استفاده با دو این .ندنمود بررسی اندونزي و عربستان کویت،
   .است مثبت ورهاکش ي همه GDPبر نفت قیمت تکانه اثر که، گرفتند نتیجه 1960 -2003

-1384 يدوره طی ایران اقتصادي رشد بر را نفتی هايتکانه اثرات )1386( بروجردیان
 رشـد  بـر  نفـت  درآمـدي  هـاي تکانـه  کـه  دهـد مـی  نشان تحقیق ينتیجه .کرد بررسی 1332

 منفـی  هـاي تکانـه  اثر اما .دارد معناداري و قوي اثرات )نفت بخش احتساب بدون( اقتصادي
 کـه  معناسـت  ایـن  به نامتقارنی این .است مثبت هايتکانه از ماندگارتر و تربزرگ مراتب به
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 واکـنش  مختلـف،  زمـانی  هـاي افـق  در نفـت  درآمـد  کاهشی هايتکانه به نسبت تولید رشد
   .دهدمی نشان تريبزرگ مراتب به

  تحقیق روش
 و داخلـی  ناخالص دتولی لگاریتم اول ي مرتبه تفاضل ،تحقیق این در استفاده مورد متغیرهاي

 ي فشـرده  لـوح  از داخلـی  ناخـالص  تولیـد  بـه  مربـوط  هاي داده .باشد می نفت قیمت ي تکانه
 خـام  نفـت  سـبد  قیمت متوسط چنین هم .شد آوري جمع )WDI1( جهانی ي توسعه شاخص

 توجه با حاضر ي مطالعه جغرافیایی ي حوزه .است شده اخذ 2اوپک اینترنتی پایگاه از اوپک
 اکـوادور،  امـارات،  الجزایـر،  شـامل  OPEC عضـو  کشـور  8 ،موجـود  هـاي  داده حداکثر به

   .باشد می 1970-2008 زمانی ي دوره در عربستان و نیجریه ایران، اندونزي، کویت،
 عنـوان  بـه  .دارد وجـود  اقتصـادي  متغیرهـاي  ي تکانه ي محاسبه براي متفاوتی هاي روش

 يباقیمانــده از 4)1996( کـاراس  و 3)1992( کــاور ، توسـط  شـده انجــام مطالعـات  در مثـال، 
 دیگران و لی .اندکردهاستفاده پولی هايتکانه عنوان به )M2( پول حجم رشد نرخ يمعادله

 اند،کرده استفاده )GARCH( گارچ روش از نفت قیمت ي هتکان تشخیص براي ،5)1995(
 نیز گیردمی صورت آن در نفت قیمت تغییر که محیطی به که است این در روش این مزیت
 هـاي محـیط  در نفـت  قیمـت  یکسـان  تغییـرات  کـه  اسـت  آن متضمن روش این .دارد توجه

 مثبـت  هاي نرخ ،6)1986( مورك .داشت خواهند اقتصادي رشد بر متفاوتی اثرات مختلف،
   .کرد معرفی تکانه عنوان به را نفت قیمت منفی و

  

                                                
 

1 - World Development Indicator 
2 - www.opec.org 
3-Kover  
4- Caras 
5 - Lee and others 
6-Mork  
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-هودریــک صــافی روش انــه،تک ي محاســبه بــراي متــداول يهــا روش   از دیگــر یکــی
 سـال  در و مطـرح  پرسـکات  و هودریک توسط 1980 سال در روش، این .است 1پرسکات

 صـافی  ایـن  .شد منتشر دوم جهانی جنگ از پس آمریکا تجاري ادوار تحلیل منظوربه 1997
 اجزاء نیز و کندمی جدا زمانی سري متغیر از را هاسیکل به مربوط تواترهاي کهاین جهت از

 سـزایی   بـه  اهمیـت  از سـازد، مـی  تـر نزدیـک  واقعـی  مقـادیر  بـه  را زمانی سري متغیر لیسیک
 روش از تکانـه  ي محاسـبه  بـراي  حاضر مطالعه در .دارد را کاربرد بیشترین و بوده برخوردار

   .است شده استفاده پرسکات-هودریک صافی

  VAR روش به الگو برآورد
 هـاي  تفـاوت  مختلـف،  نظریـات  بـین  سـویی  هـم  وجـود  رغـم  بـه  ،بیسـتم  قـرن  دوم ي نیمـه  از

ل  با کنند می سعی اقتصاددانان .است داشته وجود آنها بین نیز توجهی قابل الگوهـاي  بـه  توسـ 
 و تشـخیص  را الگوهـا  -گردد می استنتاج خاص ي نظریه هر فروض از که -کالن ساختاري

 »2بـرگن  تین« الگوي با کالن ساختاري الگوهاي ساخت .دهند قرار آزمون مورد را ها نظریه
 طراحی 1919-32 هاي سال طی آمریکا اقتصادي نوسانات توضیح براي که -1939 سال در

-کالیـن « و )1950( »کالیـن « الگوهـاي  بـه  تـوان  می وي الگوي از پس .شد آغاز -بود شده
 بـزرگ  مقیـاس  بـا  کـالن  اقتصـاد  سـاختاري  الگوهـاي  پیشگامان عنوان به )1952( »کلدبرگر

 تصریح :دارد می بیان »واقعیت و کالن اقتصاد« عنوان با خود ي مقاله در »3سیمز« .کرد اشاره
 قیـدهاي  تحمیل به نیازي تجربه، و عمل در و بوده واقعی غیر کالن اقتصاد بزرگ هاي مدل

 از برخـی  طـرح  بـا  سـیمز  .باشد نمی سیستم یک معادالت شناسایی براي تصنعی و مصنوعی
 برخـی  شـامل  معـادالت،  سیسـتم  یـک  آن در کـه  کـرد  پیشـنهاد  را رقیبی ي شیوه انتقادات،

                                                
 

1-Hodrick-Prescott  
2-Tinbergen  
3-Sims  
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 کـالن  اقتصـاد  بررسی جهت و تخمین »تئوریکی ي جنبه« از استفاده بدون ،1کالن متغیرهاي
 .نامیــد )VAR( بــرداري خودرگرســیون را روش ایــن وي .گیرنــد مــی قــرار اســتفاده مــورد

 مـدل  هـا  داده طریـق  از تـدا اب در .است اي داده گرایش داراي برداري خودرگرسیون رهیافت
 سـپس  .شـود  می بیان خود هاي وقفه قالب در زا درون متغیرهاي که طوري به شود؛ می تصریح
 ي نظریـه  بـه  نیـازي  و گیـرد  مـی  صـورت  آمـاري  محاسـبات  از استفاده با بینی پیش و تخمین
 )حضـیض  و اوج( 2برگشـت  نقـاط  بینـی  پـیش  در روش ایـن  .نیسـت  مرحلـه  ایـن  در خاص

   .)1385 قاسمی، و نیا  طیب( دهند می ارائه را قبولی قابل نتایج اقتصادي نوسانات
  است؛ زیر شکل به ،برداري خودرگرسیون الگوي تحقیق، این در

      
p p

it i i i,t -s i t-s i
i=1 i=1

y x y  
iy،ix،باال ي معادله در i ناخـالص  تولید لگاریتم اول ي مرتبه تفاضل گر بیان ترتیب به 
 ي دهنـده  نشـان  sو زمـان  t .باشـند  مـی  اخـالل  جـزء  و نفت قیمت ي تکانه ام،کشور داخلی

  .است بهینه ي وقفه

  متغیرها مانایی آزمون
 تـرین  معمـول  از یکـی  .شود بررسی متغیرها مانایی دبای VAR شرو به الگو برآورد از شپی

 (ADF3)یافته  فولر تعمیم  -ي واحد دیکی ها جهت انجام آزمون مانایی، آزمون ریشه   روش
ي صفر مبنی بر وجـود   فرضیه ،)2جدول ( نتایج حاصل از آزمون ریشه واحدبراساس . است
   لگاریتم تولید ناخالص داخلی تمامی کشورها بـا یـک تفاضـل   ود و ش ي واحد رد نمی ریشه
، LGDPDZA ،LGDPARE ،LGDPECU ،LGDPIDN، 2در جـدول  . دوش میمانا 

LGDPIRN ،LGDPKWT  ،LGDPNGA ،LGDPSAU  وLGDPVEN به ترتیب  

                                                
 

1 - Large Scale Models 
2 - Turning Points 
3 -Augmented Dickey-Fuller  
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 ایـران،  انـدونزي،  اکـوادور،  امـارات،  الجزایـر،  کشـورهاي  داخلـی   ناخـالص  تولیـد  لگاریتم
  .است ونزوئال و عربستان نیجریه، ت،کوی

 (ADF)یافته تعمیم فولر- دیکی واحد ریشه آزمون :2 جدول

  وضعیت مانایی %)MacKinnon )5مقادیر بحرانی   ADFي آزمون  آماره  متغیر
LGDPDZA  64/1 - 95/2 -  نامانا  
LGDPARE 93/0 -  95/2 -  نامانا  
LGDPECU 68/1 -  95/2 -  نامانا  
LGDPIDN 60/0  95/2 -  امانان  
LGDPIRN 06/1  95/2 -  نامانا  

LGDPKWT 83/0  95/2 -  نامانا  
LGDPNGA 08/3  95/2 -  نامانا  
LGDPSAU  39/2  95/2 -  نامانا  
LGDPVEN 81/0 -  95/2 -  نامانا  

Shock 95/2 -  95/2 -  مانانا  

  تحقیق هاي یافته :مأخذ

 2چـو  و نلـی  لـوین،  و (IPS) 1شـین  و پسـران  ایـم،  واحـد  ریشـه  آزمون ،3 جدول بر بنا
(LLC)  گر نشان که گرفت انجام متغیرها اول مرتبه تفاضل در ثابت ي جمله وجودبا فرض 

 از اطمینـان  حصـول  از پـس  .اسـت  بـوده  هـا  آن اول ي مرتبـه  تفاضل در متغیرها گروه مانایی
 بـراي  .شـود  تعیـین  بایـد  الگـو  ي بهینه ي وقفه متغیرها، اول ي مرتبه تفاضل در متغیرها مانایی

 حـداکثر  ،4کـوئین  حنـان  ،3آکائیـک  معیـار  جملـه  از مختلفـی  معیارهـاي  بهینه ي وقفه نتعیی

                                                
 

1 - Im, Pesaran & Shin W-Stat 
2 - Levin, Lin & Chu 
3 - Akaike Information Criteria 
4 - Hannan-Quinn 
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 ي وقفه تعیین معیار عنوان به شوارتز ي آماره جا، این در دارد؛ وجود 2شوارتز و 1نمایی راست
 کمتـر  بررسـی  مورد ي نمونه حجم که این به توجه با معیار این است؛ شده گرفته کار  به بهینه

 مطالعـه،  ایـن  در .3)2003 ،انـدرس ( است بهترین برده نام معیارهاي میان در باشد، می 100 از
  .است شده حاصل 2 با برابر الگو ي بهینه ي وقفه

  متغیرها گروه واحد ي ریشه آزمون نتایج :3 جدول
  سطح احتمال  آماره  آزمون

  0000/0  -8/9  ایم، پسران و شین
  0000/0  -08/10  لوین، لین و چو

  تحقیق اسباتمح :مأخذ
 الگـو  متغیرهـاي  میان بلندمدت ي رابطه وجود بایستی الگو، ي بهینه ي وقفه تعیین از پس
 واقـع  در .شـد  اقتصـادي  ادبیـات  وارد 1980 ي دهـه  از انباشـتگی  هـم  مفهـوم  گـردد؛  آزمون

 نامانـا  کـه  هـایی  سـري  مـورد  در اطالعـات  وجـود  عدم مشکل تا بوده روشی ،4انباشتگی هم
 استفاده 5یوسیلیوس-یوهانسن انباشتگی هم آزمون از مطالعه این در .نماید رفبرط را هستند

 از مختلف هاي حالت در- یوهانسون 7اثر ي آماره و 6ویژه مقدار حداکثر ي آماره .است شده 
 گرایـی  هـم  بـردار  یـک  حداقل وجود مؤید -روند و مبدأ از عرض وجود عدم یا وجود نظر

 تحقیـق  الگـوي  بـرآورد  جهـت  بـرداري  خودرگرسـیون  آزمـون  از تـوان  می رو این از است؛
 اهمیـت  الگـو  پارامترهـاي  دهنـدگی  توضیح میزان و ضرایب ،VAR روش در .نمود استفاده

 ابـزار  دو VAR الگـوي  متـداول  تحلیـل  و تجزیـه  در لـذا  ندارند را اي معادله تک هاي روش
                                                

 
1-Likelihood 
2 - Schwarz 
3 - Enders 
4 - Cointegration 
5-Johansen-Juselius  
6 - Eigenvalue 
7 - Trace 
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 واکـنش  توابـع  و بینـی  یشپـ  خطـاي  1واریـانس  ي تجزیـه  از عبارتند که الگو این در متداول
  ).1388 ،دیگران و بهبودي( برخوردارند خاصی اهمیت از

  بینی پیش خطاي واریانس ي تجزیه
 یـا  گرنجـر  علیـت  ي زنجیـره  نسـبی  قـدرت  بینـی  پـیش  خطاي واریانس، ي تجزیه آزمون در

 واریـانس  ي تجزیـه  رو ایـن  از .گیرد می اندازه را نمونه ماوراي در متغیرها زایی برون ي درجه
 هـر  سـهم  واقـع  در روش این در .کرد گذاري نام نمونه از خارج گرنجري علیت توان می را

 وارده نقص .گیرد می قرار بررسی مورد وابسته متغیر در واردشده هاي تکانه در زا برون متغیر
 متغیرهـاي  اگـر  که است این متغیر یک بینی  پیش قدرت ارزیابی در گرنجر علیت آزمون به

 کـه  بـوده،  سیاسـتی  متغیـر  یـک  z مثال نباشند، عمود هم بر نظر مورد ي معادله راست سمت
 ي معادلـه  در z متغیـر  آنگـاه  شـود،  y تغییـرات  بـه  منجـر  نیز خود x و شده محسوب x علت

 تغییـرات  اصـلی  منشـأ  z اگـر  حتـی ( بـود  نخواهـد  معنـادار  شـود  مـی  شامل را x که آزمونی
 عنـوان   بـه  واریـانس  ي تجزیـه  بر زیادي تأکید ،)1980( زسیم دلیل همین  به ).شود محسوب

 ).1387 ،حـائري  و مهرآرا( دارد متغیر یک بینی پیش قدرت گیري اندازه براي دیگري معیار
 رشـد  نوسـانات  بـا  رابطـه  در نفـت  قیمـت  ي تکانـه  دهـی  توضـیح  روند و میزان 4 جدول در

 ایـن  نفـت  ي تکانـه  دهـی  توضـیح  ي هانداز با متناظر ستون .است شده ارائه کشورها اقتصادي
  .دهد می نشان دوره انتهاي و ابتدا در را مقدار

                                                
 

1 - Variance Decomposition 
2 - Impulse Response Function 
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   نفت ي تکانه توسط GDPرشد نوسانات دهی توضیح روند :4 ي شماره جدول
  ي نفت دهی تکانه روند توضیح  ي نفت دهی تکانه ي توضیح اندازه  کشور
  افزایش  0-47/4  الجزایر
  افزایش  0-96/11  امارات
  افزایش  0-76/1  راکوادو
  افزایش  0-15/5  کویت

  افزایش  0-58/0  اندونزي
  افزایش  0-02/1  ایران

  افزایش  0-62/11  نیجریه
  افزایش  0-52/2  عربستان

  تحقیق محاسبات :مأخذ

 نفـت  قیمـت  ي تکانـه  دهی توضیح شود، می مالحظه 4 ي شماره جدول در که طور همان
 افـزایش  حـال  در دوره طـول  در اوپـک  وعضـ  کشـورهاي  تمـامی  اقتصادي رشد نوسان در

 نیجریـه  و امـارات  مـورد  در رشـد  نوسـانات  در نفتـی  هـاي  تکانه دهی توضیح بیشترین .است
 در کشورهاخود  رشد دهی توضیح .گردد برمی اندونزي به میزان ترین کم که حالی در است

 را سـهم  تـرین  بـیش  میـان  ایـن  در اسـت؛  کـاهش  حـال  در دوره طـول توضیح نوسـانات در  
 معـادل  رقمـی  بـا  اندونزي آن از پس و داده اختصاص خود به درصد 87 از بیش با اکوادور

 30 حـدود  به درصد 57 از دوره ابتداي در نیجریه سهم .دارد قرار دوم ي رتبه در درصد 71
 از پـس  را نوسـانات  توضـیح  سهم بیشترین ایران، مورد در .رسد می پنجم ي دوره در درصد

 5 و 6 ،9 ،16 معـادل  سـهمی  بـا  ترتیـب  بـه  عربسـتان  و اندونزي الجزایر، ات،امار متغیر، خود
 .است پذیر توجیه کشور دو این بین تجارت حجم امارات، با رابطه در باشند؛ می دارا درصد

 از 7/1 با برابر امارات رشد نوسانات در ایران دهی توضیح سهم که این توجه  قابل ي نکته اما
 دو میان تجاري نامتوازن ي رابطه بر دال تواند می امر این که باشد می  رهدو پایان تا 5 ي دوره
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 رشـد  دهـی  توضـیح  تـوان  یعنـی  اسـت  صادق نیز عربستان مورد در واقعیت این .باشد کشور
 .رسـد  مـی  84/4 به رقم این اندونزي مورد در اما .است 3/1 عربستان رشد نوسانات در ایران
 رشـد  تغییـرات  توضـیح  در انـدکی  سـهم  نفت قیمت ي کانهت شد، اشاره یشترب که طور همان

   .دارد اندونزي
 طـی  نفتـی  درآمـد  مـازاد  انـداز  پس با اندونزي 1)2002( دیگران و ایفرتهاي  یافته طبق

 از و دارد نگــه دور هلنــدي بیمــاري وقــوع از را اقتصــاد تــا شــد موفــق 1979-1981 ي دوره
 1980 ي دهـه  در نفـت  جهـانی  بهاي افت اب زمان هم .بکاهد کشور پول واحد ارزش کاهش
 .داد کـاهش  اقتصـادي  پیشین هاي سیاست در نظر تجدید با را دولتی مخارج اندونزي دولت

 ي دهـه  اواخـر  در .داشت نگه ثابت را روپیه ارزش واقعی ارز نرخ مستمر کاهش با طرفی از
 اقتصـادي  درشـ  آن ي نتیجـه  کـه  شـد  گذاشـته  اجرا به دولت توسط اساسی اصالحات 1980
 کـدام  هـر  الجزایر و اندونزي .بود آسیا مالی بحران از پیش و 1990 ي دهه طی در آن باالي

 .اسـت  اي مالحظـه  قابـل  رقـم  که شوند می سبب را عربستان رشد نوسانات درصد 10 حدود
  .است شده آورده 1 ي شماره پیوست در واریانس ي تجزیه آزمون نتایج

قدند کـه وابسـتگی زیـاد اقتصـاد کشـورهاي عضـو اوپـک بـه         معت) 1387( شایگانی و دیگران
هاي نفتی ناشـی از تحـوالت    محصولی، شوك ي کشورهاي تک نفت، قرارگرفتن آنها در جرگه

که تجارت نفت عامـل مهمـی بـراي انتقـال      بازار نفت، مشابهت ساختار اقتصاد این کشورها و این
. ر بر اقتصاد اعضـاي اوپـک دانسـت   ترین عوامل مؤث شوك به کشورهاي مورد بحث است، مهم

  .کند زمانی ادوار تجاري اعضاي اوپک را تأیید می ي وجود هم فرضیه ي ایشان، مطالعه
  

  آنی العمل  عکس توابع تحلیل
 هنگـام   بـه  زمـان  طـول  در معـادالت  دسـتگاه  متغیرهاي پویاي رفتار آنی، العمل عکس توابع
 صـورت  در کـه  معنـا  این به .دهد می نشان را یارمع انحراف یک ي اندازه  به وارده هاي تکانه

                                                
 

1 - Eifert & Others 
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 چـه  نظـر،  مـورد  ي معادله مستقل متغیرهاي در معیار انحراف یک ي اندازه  به اي تکانه اعمال
 واکـنش  توابع آزمون از حاصل نتایج ادامه در .شود می ایجاد الگو ي وابسته متغیر در تغییري

  .است شده بیان کشورها آنی
 الگـوي  هشـت  در مسـتقل  متغیرهاي سوي از وارده هاي تکانه اثر گفت باید کلی طور به
 تمـامی  .هسـتند  مواجـه  وابسـته  متغیـر  جانـب  از مدت کوتاه و سریع واکنشی با بررسی مورد

 سـوي  از وارده ي تکانـه  بـه  منفـی  واکنشـی  انـدونزي  و ایـران  جز به بررسی مورد کشورهاي
 کـه  بـوده  ایـران  و امـارات  سـوي  از هـا  واکـنش  ایـن  بیشـترین  .اند داشته نفت قیمت ي تکانه

 و نیجریـه  کویـت،  آن، از پـس  .اسـت  شده آنها رشد در تغییر 02/0 و -03/0 سبب ترتیب به
 خـود  از نفـت  قیمـت  ي تکانـه  ي واسطه  به را )01/0 حدود( العمل عکس ترین بیش عربستان

 این که باشد می نزياندو و اکوادور الجزایر، به مربوط نیز العمل عکس ترین کم .دادند نشان
  .رسید صفر و 005/0 ،007/0 به دوره سه طی خود مقدار حداکثر در میزان
دهـد کـه ایـران     ي وارده از سوي خود متغیرها نشان مـی  بیشترین واکنش از سوي تکانه 
در مورد ایران، در اثر اعمـال  . است ترین اثرپذیري از خود را داشته ترین و اکوادور کم بیش

، -1/0ي  انـدازه   مت متغیرهاي رشد امارات، عربستان و اندونزي، رشـد ایـران بـه   از س  تکانه
 2ي  نمودارهاي مربوط به واکنش آنی در پیوست شماره. کند درصد تغییر می 05/0و  05/0

  .است شده ارائه 

  سیاستی کارهاي راه و گیري نتیجه بندي، جمع
 از تـوجهی  قابـل  بخـش  کـه  مـاده  ایـن  ي صادرکننده کشورهاي اقتصاد بر خواه نفت اهمیت

 نفـت،  ي واردکننـده  کشورهاي در خواه و دهد می تشکیل را کشورها این ارزي درآمدهاي
 در رو، این از .است انکارناپذیر تولید، توابع در تولیدي هاي نهاده ترین مهم از یکی عنوان  به

 اوپـک  ضـو ع کشـور  هشـت  اقتصـادي  رشـد  بـر  نفـت  قیمت هاي تکانه اثر حاضر، ي مطالعه
 متوسط و داخلی ناخالص تولید لگاریتم اول ي مرتبه تفاضل از منظور این  به .گردید بررسی

 از نفـت  قیمـت  ي تکانه .شد استفاده 1970 -2008 زمانی ي دوره طی اوپک نفتی سبد بهاي
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ــافی روش ــک ص ــکات-هودری ــتخراج پرس ــد اس ــوي و گردی ــیون الگ ــرداري خودرگرس  ب
(VAR) واکـنش  توابـع  و بینـی  پـیش  خطاي واریانس ي تجزیه تحلیلی ارابز دو با و برآورد 

 بینـی  پـیش  خطـاي  واریـانس  ي تجزیـه  تحلیـل  از حاصـل  نتایج .گرفت صورت بررسی آنی
 نفـت   قیمـت  در تغییـر  ي واسـطه   بـه  مطالعـه  مـورد  کشـورهاي  تمامی که است آن از حاکی
میان کشورهاي مورد بررسی  باشد؛ در شان متفاوت می پذیري ي آسیب پذیرند اما درجه آسیب

درصد از تغییرات  11که بیش از  طوري امارات و نیجریه بیشترین وابستگی را به نفت دارند به 
ترین وابستگی  کم. شود ي قیمت نفت انجام می رشد اقتصادي در این دو کشور، توسط تکانه

انـدونزي در   هـاي اصـالحی دولـت    رسـد سیاسـت   نظر مـی  به. باشد نیز مربوط به اندونزي می
  .است کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهاي نفتی تأثیر زیادي داشته

 اندونزي، و ایران جز به بررسی مورد کشورهاي تمامی که داد نشان آنی واکنش آزمون
 سـوي  از وارده ي تکانـه  بـه  پاسـخ  در .دهنـد  مـی  نشـان  نفـت  قیمت ي تکانه به منفی واکنش

 تـرین  کـم  مقابـل،  در و ایـران  و امـارات  توسـط  العمـل  عکـس  رینبیشت نفت، قیمت ي تکانه
 داخلـی  ناخـالص  تولید .است گرفته صورت اکوادور آن از پس و اندونزي سوي از واکنش

 .دهـد  مـی  نشان نفت ي تکانه به نسبت را )02/0( العمل عکس بیشترین سوم ي دوره در ایران
 رونـدي  ایـران  اقتصـادي  رشـد  در ایجادشـده  نوسـانات  در نفـت  قیمت ي تکانه دهی توضیح

  .رسد می درصد 02/1 به دوره ده طی و داشته صعودي
 بـه  اقتصـاد  وابسـتگی  کاهش جهت که گفت توان می شد، ذکر که نتایجی از استفاده با
 در آنچـه  ماننـد  - اصـالحی  هـاي  سیاسـت  بایستی آن پذیري آسیب کاهش نتیجه در و نفت

 ایـن  کـاهش  .شـود  گذاشـته  اجـرا  بـه  مـالی  و ارزي هـاي  سیاسـت  از اعم -شد اجرا اندونزي
 هـا،  دولـت  کـه  سـت  ضـروري  رو ایـن  از باشـد،  می ها دولت درآمد کاهش معنی به وابستگی

 هـاي  بودجه وارد را ست مالیاتی درآمدهاي آن ترین مهم که جایگزین، درآمدهاي تدریج به
 کـردن  واریـز  جهت صندوقی تأسیس گام، ترین اساسی و اولین منظور، این به .نمایند سالیانه

 و قـوانین  بـه  التزام و دولت عمومی ي بودجه در شده بینی پیش رقم بر مازاد نفتی درآمدهاي
   .باشد می پایدار و پویا اقتصاد یک به نیل جهت صندوق از برداشت مقررات
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  منابع 

  منابع فارسی

، 1342-1379ی ، تأثیر قیمت نفت بـر متغیرهـاي کـالن ایـران طـ     )1380(ارسالنی، علی  -1
  .ي اقتصاد دانشگاه تهران ي کارشناسی ارشد، دانشکده نامه پایان

اکبـر و جنـدقی میبـدي، فرشـته،      احمدي شادمهري، محمد طاهر و نـاجی میـدانی، علـی    -2
وري کل عوامـل   روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره«، )1390(

اي رشد و توسـعه اقتصـادي، سـال اول، شـماره اول،     ه ، فصلنامه پژوهش»تولید در ایران
 .31-59صص 

بررسی ارتبـاط بـین نـابرابري درآمـد، مخـارج      «، )1390(کار، مهسا،  اکبریان، رضا و فام -3
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  .1-31. ، صص20ي  نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران، اقتصاد انرژي، شماره
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  .97-117. ، صص77شماره 
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زمـانی ادوار تجـاري    ، بررسـی هـم  )1387(شایگانی، بیتا، مریم افشاري، و بیژن بیـدآباد،   -9
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اي آثـار افـزایش قیمـت نفـت خـام بـر رشـد         ، بررسـی مقایسـه  )1387(شفیعی، سـعیده   -10
  .، موسسه مطالعات دین و اقتصادOECDاقتصادي و تورم کشورهاي 

ي تجـاري در  هـا  هاي نفتی در چرخه ، نقش تکانه)1385(نیا، علی و فاطمه قاسمی  طب -11
  .49-80. ، صص23ایران، پژوهشنامه اقتصادي، شماره 

بررســـی تـــاثیر تحـــوالت «، )1390(فــدائی خوراســـگانی، مهـــدي و نیـــري، ســـمیه،   -12
الگـوي خـود رگرسـیون بـا     (هاي منتخب فرهنگی بر  رشـد اقتصـادي در ایـران     شاخص

ادي، سـال  هـاي رشـد و توسـعه اقتصـ     ، فصلنامه پژوهش»)ARDLهاي توزیع شده  وقفه
 .133-161اول، شماره اول، صص 

مطالعــه رابطــه « ،)1390(فطــرس، محمــد حســن و غفــاري، هــادي و شــهبازي، آزاده،   -13
هاي رشـد   ، فصلنامه پژوهش»آلودگی هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت

 .59-79و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، صص 
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   واریانس تجزیه آزمون -1 ي شماره پیوست
Variance Decomposition of Algeria 

Perio
d 

Algeria Emirate Ecuador Indonesia Iran Kuwait Nigeria Saudi Oil Shock 

1 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 59 8.37 19.86 2.35 0.05 1.23 0.44 3.58 0.38 
10 58.93 8.38 19.88 2.39 0.06 1.23 0.45 3.91 4.74 
15 58.93 8.38 19.88 2.39 0.06 1.23 0.45 3.91 4.74 

Variance Decomposition of Emirate 
1 0.61 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 21.15 52.49 1.03 2.21 1.76 2.91 0.42 5.99 12.0 
10 21.07 52.27 1.11 2.31 1.77 2.90 0.44 6.13 11.96 
15 21.07 52.27 1.11 2.31 1.77 2.90 0.44 6.13 11.96 

Variance Decomposition of Ecuador 
1 0.49 0.07 99.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 1.50 1.98 87.47 0.36 0.48 3.22 0.83 2.37 1.76 
10 1.50 1.97 87.47 0.36 0.48 3.22 0.83 2.37 1.76 
15 1.50 1.97 87.47 0.36 0.48 3.22 0.83 2.37 1.76 

Variance Decomposition of Indonesia 
1 3.28 0.07 1.12 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 3.06 3.91 0.98 71.35 4.81 7.34 0.13 7.83 0.54 
10 3.21 3.94 0.99 71.08 4.84 7.38 0.14 7.8 0.58 
15 3.21 3.94 0.99 71.08 4.84 7.38 0.14 7.8 0.58 

Variance Decomposition of Iran 
1 0.15 1.77 0.01 3.63 94.43 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 8.63 15.61 0.92 5.73 61.70 1.14 0.29 4.94 0.99 
10 8.63 15.68 0.95 5.83 61.46 1.16 0.30 4.93 1.02 
15 8.63 15.68 0.95 5.83 61.46 1.16 0.30 4.93 1.02 

Variance Decomposition of Kuwait 
1 5.36 1.04 0.96 4.85 0.6 86.69 0.00 0.00 0.00 
5 9.65 5.58 1.39 8.91 2.27 64.55 1.57 0.89 5.15 
10 9.64 5.58 1.39 8.92 2.27 64.5 1.57 0.93 5.15 
15 9.64 5.58 1.39 8.92 2.27 64.5 1.57 0.93 5.15 

Variance Decomposition of Nigeria 
1 25.90 4.72 0.07 1.37 0.97 9.67 57.27 0.00 0.00 
5 27.35 7.47 0.87 5.75 1.53 7.71 30.74 6.88 11.64 
10 27.23 7.49 0.98 5.81 1.53 7.66 30.58 7.04 11.62 
15 27.23 7.49 0.98 5.81 1.53 7.66 30.58 7.04 11.62 

Variance Decomposition of Saudi Arabia 
1 11.26 0.16 0.20 0.18 0.15 0.74 2.05 85.22 0.00 
5 9.79 2.41 4.26 10.23 1.30 2.25 1.92 65.27 2.52 
10 9.79 2.43 4.27 10.23 1.30 2.26 1.92 65.23 2.52 
15 9.79 2.43 4.27 10.23 1.30 2.26 1.92 65.23 2.52 
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  2ي  شماره پیوست

  آنی واکنش آزمون 
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