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  :چکیده

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهاي صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در 

پولی و مالی و تحرك کم بخش هاي  هاي اقتصادي، تنیدگی سیاست فعالیت

لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداري بر . باشد تولید مواجه می

در این تحقیق با الگوي پیشـنهادي  . تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد

هـاي سـاختاري اقتصـاد ایـران ناشـی از قیمـت        ، تکانه)2007(کو و پرون 

متغیرهاي تولید، تورم و حجم پول به عنوان زاي نفت، با در نظر گرفتن  برون

 تـا اسـفند   1340 زا طی دوره مطالعاتی فـروردین  متغیرهاي وابسته و درون

، مرداد 52تکانه ساختاري در شهریور  پنجنتیجه اینکه . بررسی شدند 1390

بیشترین ضریب تـأثیر  . شناسایی شد 85خرداد  ، و73 ، مرداد69، خرداد 58

تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پـنجم   قیمت نفت بر تولید،

همچنین بیشترین دوره تأثیر قیمت نفت بر تولید، تـورم و رشـد   . بوده است

  .پول به ترتیب در رژیم چهارم، دوم و پنجم بوده است
  

هاي ساختاري، الگوي کو و پرون، اقتصاد  تکانه :کلیديي ها واژه

  .ایران

  .JEL E51 ،Q34 ،Q43:بندي طبقه

 
Abstract: 
Like most of oil exporting countries, Iran’s economy is 
exposed to the government’s great share of economic 
activites, complicated monetary and economic policies 
and a meager activity in production section.Thus a shock 
in oil price has a significant effect on domestic 
production, inflation and money. On the proposed model 
of Qu and Perron (2007), the present study Investigates 
structural shocks of Iran’s economy stemed from 
exogenous oil price considering the variables of 
production, inflation and money as independent and 
endogenous variables during the period from March 
1961 to February 2012. Accordingly, five structural 
shocks have been identified in September 1973, July 
1979, May 1990, July 1994 and May 2006. The most 
considerable effect of oil price on production, inflation 
and money growth were in the first, first and fifth 
regimes respectively. Moreover, the longest period of oil 
price effects on production, inflation and money growth 
were in forth, second and fifth regimes respectively. 
 
Keywords: Structural Shocks, Qu & Perron Model, 
Iranian Economy. 
JEL: E51, Q34, Q43. 
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  مقدمه -1

وابسـتگی اقتصـاد    باعثصدور نفت خام براي سالیان متمادي، 

ایران به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش این ماده طبیعی شده 

ي اقتصادي، از جمله فعالیـت  ها تیفعالتمام  که طوريبه . است

طـور مسـتقیم و    ي صـنعت، کشـاورزي و خـدمات، بـه    ها بخش

. غیرمستقیم، به صادرات این محصول ارتباط پیدا نمـوده اسـت  

زا بودن قیمـت نفـت، اقتصـاد ایـران      همچنین با توجه به برون

اي برخـوردار   ي قیمت نفت از حساسیت ویـژه ها تکانهنسبت به 

بـه  ). 152: 1388مجدزاده طباطبـایی،   اللهی و نعمت( شده است

 معمـوالً دلیل عدم اسـتقالل کامـل بانـک مرکـزي در ایـران،      

طـور   ي مالی بوده و همـان ها استیساز  متأثري پولی ها استیس

، نفـت، پـول،   اند نموده، تحلیل )1391( همکارانکه کمیجانی و 

جعفــري ( اي در ایــران دارنــد تــورم و تولیــد، تنیــدگی پیچیــده

: 1394و فـدایی و درخشــان،   22: 1393صـمیمی و همکــاران،  

، در اکثر کشورهاي )75: 1389( همکارانطبق فطرس و . )114

صادرکننده نفت، افزایش درآمدها نتیجه پیشـرفت تکنولوژیـک   

نبوده، بلکه بیشتر به دلیل باالرفتن درآمدهاي ناشی از صادرات 

 1993کـه در سـال    1یعـی نظریه نفرین منابع طب. باشد یمنفت 

مطرح شد، به ارتبـاط معکـوس بـین وفـور منـابع       2توسط آوتی

اسدي و همکاران، ( طبیعی و رشد و توسعه اقتصادي اشاره دارد

، نیز معتقـد هسـتند   )6 :1388( همکارانصمدي و ). 10: 1392

 50تـا  40درآمـدهاي صـادراتی و    درصـد  90تا 80که در ایران 

. دهنـد  یما درآمدهاي نفتی تشکیل درصد بودجه ساالنه دولت ر

نیـز، درآمـدهاي نفتـی     هـا  ارانهي مالی و یها کمکمنبع اصلی 

طور غیرمسـتقیم بـر    است و درآمد حاصل از صدور نفت خام، به

). 6: همـان (گـذار اسـت   تأثیري اقتصـادي نیـز   ها تیفعالدیگر 

همچنین، محققـین اقتصـاد انـرژي ایـران، بـر وجـود بیمـاري        

 توان یماقتصاد اتفاق نظر دارند؛ که از آن جمله در این  3هلندي

ــاري و  ــات بختی ــه مطالع ــب ــی و )1380( یحق  يرینصــ، بهرام

ــی و )1388( يخضــر، )1383( پاســبان، )1390( ، جهــانی رائین

، گسـکري و  )1388( همکـاران زاده و  ، کـریم )1385( همکاران

پــس . اشــاره نمــود) 1389( مبــارك؛ نظــري و )1384( یاقبــال

هرگونه تکانه و شکست ساختاري در قیمـت نفـت، بـر عوامـل     

، حجـم  ها متیقوابسته آن از جمله بودجه دولت، سطح عمومی 

در این مقاله، فرضیه . پول و رشد اقتصادي تأثیرگذار خواهد بود

زا بودن قیمـت   با توجه به برون«صفر مورد آزمون این است که 

                                                   
1. Resources Curse Phenomena 
2. Auty (1993) 
3. Dutch Disease 

در . »در اقتصاد ایران وجود نداشته است نفت، شکست ساختاري

مـالی اقتصـاد    نیتأماین تحقیق، نظر به اهمیت قیمت نفت در 

ي ساختاري وارده بـر  ها تکانهزا بودن تغییرات آن،  ایران و برون

. اقتصاد ایران ناشی از تغییرات قیمت نفت، شناسایی خواهد شد

اقتصـادي  تغییر قیمت نفت بر متغیرهاي تورم، رشد  تأثیرسپس 

در نهایت، پـس از  . و پول، پس از هر تکانه، محاسبه خواهد شد

ي سیاسـتی  ها هیتوصي ساختاري شناسایی شده، ها دورهبررسی 

  . ارائه شده است

  

  تحقیق اتیادب -2

  نفت، کاالي استراتژیک  -2-1

با شروع دوران بازسازي پس از جنگ جهانی دوم، طـی بیسـت   

ام در خلـیج فــارس در  ، قیمـت نفــت خـ  1970تـا 1950سـال از 

. شـد  یمدالر براي هر بشکه تعیین  95/1تا  75/1سطحی بین 

. یکی از دالیل آن، خودکفایی ایاالت متحده از واردات نفت بود

همچنین کشف ذخایر نفتی جدید عظیم در خاورمیانه بود که به 

 7/8از  1970 تـا  1960 سـال دنبال آن، تولیـد نفـت اوپـک از    

اما با . میلیون بشکه افزایش یافت 4/23به میلیون بشکه در روز 

آغاز رونق اقتصادي ایـاالت متحـده، اکثـر کشـورهاي اروپـاي      

، تقاضاي نفت به طـرز چشـمگیري   1970غربی و ژاپن در دهه 

دالر در  59/2از سوي دیگر قیمت نفـت خـام از   . افزایش یافت

در پایان همان سال  دالر 651/11اي  به بشکه 1973 آغاز سال

این دو واقعه، موجب تحولی ). 111: 1385امامی میبدي، ( دیرس

المللی نفت خام شـد   گذاري بین سابقه در امر تجارت و قیمت بی

 1960شـوك تشـکیل اوپـک در سـال    . که تـاکنون ادامـه دارد  

میالدي، حمله سوریه و مصر به مناطق اشغال شده فلسطین در 

، بحران 1979، وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 1973اکتبر 

سفارت آمریکـا   ریتسخجنگ تحمیلی عراق علیه ایران،  تاًینهاو 

ي نفتـی  هـا  بحراني آمریکا علیه ایران، از ها میتحردر ایران و 

، اقتصـاددانان  هـا  بحـران پـس از ایـن   . میالدي بودنـد  70دهه 

 6»هارسـیون « و 5»بارپیج«، 4»هامیلتون« همچوننئوکالسیک 

، 7»آیـرس «، ماننـد  »اقتصـاددانان بیولوژیسـت  «به همراهی با 

، انرژي را به عنوان یـک عامـل تولیـد در    9»استرن«و  8»نایر«

پـس از آن، جنـگ   ). 14 :1390مهـرآرا و زارعـی،   ( نظر گرفتند

                                                   
4. Hamilton 
5. Barbidge 
6. Harrison 
7. Ayres 
8. Nair 
9. Stern 
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، حملـه عـراق بـه کویـت، حملـه نظـامی       1990خلیج فارس در

ـ       11ایع آمریکا و دول متحد بـه عـراق و افغانسـتان پـس از وق

ي بخش فناوري اطالعـات و سـپس بخـش    ها بحرانسپتامبر، 

و متعاقب آن، بحـران   1990دههمسکن ایاالت متحده در اوایل 

، رشد تولید در اقتصادهاي )جنوب شرق آسیا( ایآسمالی ببرهاي 

داخلـی عـراق و سـوریه و     جنـگ نوظهور چین، هند و برزیـل،  

ي هـا  محـرك ن اي ایران، از مشـهورتری  نیجریه، موضوع هسته

  .اند بودهقیمت نفت در دو دهه اخیر 

در بررسی اقتصاد کشـورهاي صـادرکننده نفـت، مشـخص     

ـ فعالگري بـیش از حـد دولـت در     که، تصدي شود می ي هـا  تی

در همـین  . باشـد  یمـ اقتصادي، وجه مشترك اکثر این کشورها 

راستا، توجه محققین برجسته اقتصاد انرژي از جملـه همیلتـون   

، سـاش  )1982( 1، کوردن و نیري)2003، 1994، 1996، 1983(

و ) 1984( 3، بوربریج و هریسـون )1995، 1997، 1999( 2و وارنر

ي نفتـی،  هـا  تکانـه یی همچـون  هـا  مقولـه ، به )1989( 4مورك

. جویی و دوگـانگی تـورمی معطـوف شـد     بیماري هلندي، رانت

و  هـا  تکانـه کـه وجـود    انـد  نمودههمچنین، مطالعات اخیر ثابت 

ویـژه   نتایج روابط کالن اقتصـادي، بـه   تواند یمتغییرات رژیمی 

لی و ( دهدقرار  تأثیر بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي را تحت

اي قیمــت نفــت در   کــاهش تکانــه ). 859: 2005، 5چانــگ

، سبب کاهش ناگهانی درآمدهاي ارزي و صادرکنندهکشورهاي 

. شـود  میاي  سطهمواد اولیه و کاالهاي وا عموماً وارداتکاهش 

تولید را در پی داشـته و رکـود تـورمی و    شدید  افتاین پدیده، 

از . کاهش عرضه در این اقتصادها را به همـراه خواهـد داشـت   

اي از  سوي دیگر، با افزایش ناگهانی قیمت نفـت، سـهم عمـده   

ي و واردات از کشـورهاي وارد  گذار سرمایهدرآمد حاصله، در راه 

). 3: 1389آرانی و همکاران،  عصاري( دشو میکننده نفت هزینه 

پـس از   بالفاصـله معموالً نزدیک به دوسوم درآمـدهاي نفتـی،   

ــه    ــه صــورت ودیع ــی، ب ــورهاي نفت ــاب کش ــه حس ــاورود ب  ی

 ، باز)واردکننده نفت( یصنعتي، دوباره به کشورهاي گذار سرمایه

بودجـه ملـی و واردات تجهیـزات،     نیتـأم و بقیه براي  گردد می

از . شـود  مییا مواد مصرفی از کشورهاي صنعتی هزینه  خدمات

قیمـت نفـت بـر تولیـد و سـطح عمـومی        تـأثیر دیدگاه نظري، 

نعمت . ، از هر دو سمت عرضه و تقاضا قابل اثبات استها متیق

یی معتقد هستند که از دید عرضه، نفت طباطبااللهی و مجدزاده 

                                                   
1. Corden & Neary (1982) 
2. Sachs & Warner (1995,1997,1999) 
3. Burbidge & Harrison (1984) 
4. Mork (1989) 
5. Lee & Chang (2005) 

حمـل و   ویژه در بخش سـوخت و  به عنوان یک عامل تولید، به

بـا  . باشـد  یمي تولید و تورم ها نهیهزنقل، عامل اصلی افزایش 

افـزایش یافتـه و    هـا  متیقافزایش هزینه تولید، سطح عمومی 

صاحبان عوامل تولید، خواهان افزایش هزینـه اجـاره یـا خریـد     

بـه تـورم دامـن     مجـدداً شوند که این امر  عوامل تولید خود می

بر درآمد نفتی  تأثیرقیمت نفت، با  دیدگاه تقاضا، تغییر از. زند می

کشورهاي صادرکننده، بر بودجه دولتی و نقدینگی این کشورها، 

تجربی داخلی نیـز،   قاتیتحق. قابل توجهی خواهد گذاشت تأثیر

نعمـت  (معنادار نوسانات نفتی بر اقتصاد ایران اسـت   تأثیربیانگر 

 یرسالنابراي نمونه؛ ). 167 :1388 یی،طباطبااللهی و مجدزاده 

نشان داد که نوسانات قیمـت نفـت، بـر تولیـد ناخـالص ملـی،       

معنـاداري دارد   تـأثیر ي ارزي و بودجه عمومی دولـت،  درآمدها

 20نیـز معتقدنـد کـه     پارسـا هادیـان و  ). 94: 1380 ی،ارسـالن (

درصـد از نوسـانات    30از نوسانات تولید ناخالص داخلی،  درصد

در  هـا  مـت یقاز نوسانات سطح عمومی  درصد 60نرخ بیکاري و

 ،پارسـا هادیـان و  (ایران، ناشی از نوسانات قیمـت نفـت اسـت    

1385 :128.(  

  

  نفتی ایران اقتصاد -2-2

مـیالدي   1960 سـپتامبر ایران جزء مؤسسان سازمان اوپک در 

نفـر، پـس    ونیلیم 134/78با  2015 هیژانواین کشور، در . است

 ه اسـت بـود  ر عضو این سـازمان کشو نیتر تیپرجمعاز نیجریه، 

 6طبـق آمـار بـولتن سـالیانه اوپـک     ). 1393مرکز آمار ایـران،  (

ــا، )2014( ــال  رانیـ ــادرات  2013در سـ ــر ارزش صـ ، از نظـ

 61923محصوالت پتروشیمی، در بین کشورهاي عضو اوپک با 

، 2013ایران در سال . میلیون دالر، در رده نهم قرار داشته است

جهـان، بـا در اختیـار داشـتن حـدود       از نظر ذخـایر نفـت خـام   

میلیون بشکه، پـس از ونـزوئال و عربسـتان، در رتبـه      157800

متوسـط تولیـد روزانـه نفـت خـام      . سوم جهان قرار داشته است

. میلیون بشکه بوده اسـت  5733/3، برابر با 2013ایران در سال 

درصد از کل ذخایر نفت خام جهـان را در اختیـار    64/10ایران 

، ایران پس از عربستان سـعودي و امـارات،   2013سال  در. دارد

، رتبه سوم سهم تولید را در کشورهاي عضو اوپک درصد 7/9با 

بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران، خالصـه    ( داشته است

بخش نفت اقتصـاد ایـران از   ). 1392تحوالت اقتصادي کشور، 

از  پـس درصـد،   27/8بـا  طور متوسـط   ، به1390تا  1383سال 

بخش خدمات، بیشترین سهم را در ارزش افزوده ایجاد شده در 

                                                   
6. OPEC 
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بخش نفـت،   1392در سال . کشور به خود اختصاص داده است

در ارزش افزوده ایجاد شـده در ایـران سـهم داشـته      درصد 17

 در دهـه ). 1393بانـک مرکـزي، نماگرهـاي اقتصـادي،     (است 

درصـد از کــل ارزش   95/80طــور متوسـط   شمسـی، بـه   1380

در . ادرات ایران، به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته استص

درصد  69/65، سهم صادرات نفتی به کل صادرات، 1392سال 

از سوي دیگر، آمار نشان دهنده عدم استفاده صحیح . بوده است

بـراي  . از این عامل با ارزش تولید، جهت توسعه اقتصادي است

، رشد اقتصادي از 1390 تا 1370 نمونه، اقتصاد ایران طی دوره

را ) 1381سال ( يدرصد 75/8تا ) 1376سال ( يدرصد -16/0

 1386 سالي درصد 84/7 ياقتصادهمچنین رشد . تجربه نمود

  . سقوط نمود 1387سالدرصد در  83/0به 

از دیدگاه نظري، در اقتصاد ایران، اثر ثروت ناشی از شـوك  

بیشتر بوده اي  قیمت نفت بر مصرف خانوار از اثر افزایش هزینه

و پس از شوك افزایش قیمـت نفـت، مصـرف خـانوار افـزایش      

به دنبال آن، اشـتغال و دسـتمزدهاي حقیقـی کـاهش     . یابد می

ربیع همدانی ( کند یممصرف داخلی اقتصاد رشد  صرفاًو  ابدی یم

دیدگاه کالن، کاهش قیمـت و درآمـد    از). 235 :1393، پدرامو 

هـاي   پـذیري هزینـه   طافدولت، به علت انع شود مینفتی سبب 

جاري، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنـان  

هـاي   هاي عمرانی بکاهد و آنرا به هزینـه  دولتی است، از هزینه

بنـابراین اولـین اثـر آن ظهـور انبـوهی از      . جاري منتقـل کنـد  

سـبب   مسـئله این . تمام در بخش عمرانی است هاي نیمه  طرح

که عمـدتاً از   شود میهایی  در بخشرکود و بیکاري به خصوص 

ثبـاتی از   کنند و بدین ترتیـب بـی   کارگران غیرماهر استفاده می

کند  هاي اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می حوزه اقتصاد به حوزه

هـا   بخش ارزي، تراز پرداخت). 171 :1383حالفی و همکاران، (

دهد و تورم که از همـان   و کسري بودجه را تحت تأثیر قرار می

. شـود  مـی ابتدا وجود داشته است، سبب کاهش رشد اقتصـادي  

افزایش درآمدهاي صادراتی، باال رفتن نرخ رشد اقتصادي را بـه  

از . آنی نیسـت  همراه دارد، اما تأثیر این افزایش، کاهش یافته و

 مـؤثر گر، اقتصاددانان درآمدهاي نفتی را یکی از عوامل نگاه دی

، )12:1388( مجـاب مهـرآرا و  . اند نمودهبر تورم در ایران معرفی 

 زاده ی نسب و رضـا قلـی  نیحس، )240:1391( همکارانمهرآرا و 

طور مستقیم، درآمدهاي نفتی را عامل مهم تورم  ، به)68:1389(

یی، با بررسـی  طباطبازاده نعمت اللهی و مجد. دانند یمدر ایران 

یافتند که تغییـرات قیمـت نفـت    در 1385 تا 1346دوره زمانی 

مدت و بلندمدت اثـر معنـادار و منفـی بـر تـراز       اوپک، در کوتاه

در این وضـعیت و همچنـین سـهم    . تجاري ایران خواهد داشت

هاي انتقالی دولت در جامعـه، دولـت در صـورت     عمده پرداخت

قیمـت نفـت، بـا توجـه بـه سـهم کـم        بروز هرگونه اخالل در 

درآمدهاي مالیاتی، جهت برقراري رابطه فوق، مجبور بـه خلـق   

که در نهایت، منجـر   شود میحجم قابل توجهی پول در اقتصاد 

: 1388 یی،طباطبـا نعمـت اللهـی و مجـدزاده    ( گردد میبه تورم 

صنعت نفت ایران،  همکارانسید مشهدي و مطالعه طبق ). 167

ي هـا  دادهاز یـک، بـه    تـر  کوچکقدرت انتشار  به دلیل داشتن

دارد، بنـابراین انگیـزه تولیـد     کمینیاز  ها بخشاي سایر  واسطه

؛ ولـی بـه دلیـل داشـتن     کنـد  یمـ ضعیفی براي اقتصـاد ایجـاد   

طور بالقوه در درونی کـردن   از یک، به تر بزرگحساسیت انتشار 

سـید  (ی اقتصـاد نقـش کلیـدي دارد    پـارچگ  یکفرایند تولید و 

  ). 142: 1390، همکارانمشهدي و 

  

  تحقیق نهیشیپ -2-3

مطالعـات متعـددي توسـط محققــین اقتصـاد انـرژي در حــوزه      

در تحقیـق   1اوما و ایکپـه . هاي نفتی، صورت گرفته است تکانه

 هـاي  خود براي اقتصاد نیجریه به این نتیجه رسیدند که تکانـه 

اومـا و ایکپـه،   (تأثیر منفی داشـته اسـت    قیمت نفت بر نرخ ارز

هاي قیمت  به بررسی اثر تکانه 2برومنت و همکاران). 11: 2015

قیمـت نفــت بـر رشــد اقتصـادي کشــورهاي منتخـب منطقــه     

خاورمیانه و شمال آفریقـا توسـط یـک مـدل خـود رگرسـیون       

برداري پویا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اثـر تکانـه بـر    

لی کشـورهاي الجزایـر، ایـران، عـراق، اردن،     تولید ناخالص داخ

کویت، عمان، قطر، سوریه، تونس و امارات متحده عربی مثبـت  

و معنادار بوده و براي کشورهاي بحرین، جیبوتی، مصر، لبنـان،  

: 2010برومنت و همکـاران،  (مراکش و یمن معنادار نبوده است 

و  هاي عرضـه  به بررسی اثرات تکانه 3کشین و همکاران). 172

کشـور و   38ایشـان  . تقاضاي نفت بر اقتصاد جهـان پرداختنـد  

میالدي بررسی نمـوده و بـا    2011تا  1979منطقه را طی دوره 

هاي  بررسی رابطه کشش قیمتی عرضه و تقاضاي نفت با تکانه

، یافتنـد  4مربوطه، توسط یک مدل خودرگرسیون برداري جهانی

و تقاضـاي  هاي قیمت نفـت بـر دو طـرف عرضـه      که اثر تکانه

ــت    ــاوت اس ــاد متف ــاران،  (اقتص ــین و همک ). 132 :2014کش

تـا   1988ي دوره هـا  دادهبـا اسـتفاده از    5فرزانگان و مارکوارت

، نتیجه گرفتند که هر نوع تکانه نفتی به صورت مثبـت و  2004

                                                   
1. Uma & Ikpe (2015) 
2. Berument et al. (2010) 
3. Cashin et al. (2014) 
4. Global VAR: GVAR. 
5. Farzanegan & Markwardt (2009) 
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فرزانگـان و مـارکوارت،   ( گـذارد  یمـ معنادار بر تورم ایـران اثـر   

ي قیمـت نفـت را   ها تکانهثر ا 1افتیتی و همکاران). 146: 2009

امـارات، کویـت،   (بر رشد اقتصادي چهـار کشـور عضـو اوپـک     

بررسـی   2010 تـا  2000هـاي   طـی سـال  ) عربستان و ونـزوئال 

ایشان یافتند که در دهه مورد مطالعه، افـت و خیزهـاي   . نمودند

و بروز  1998ویژه نوسانات بحران مالی ببرهاي آسیا در  نفتی به

معناداري بر ارتباط بین نفت و  تأثیري تجاري مربوطه، ها کلیس

این مدل، . رشد اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه داشته است

ـ یافتادامه تحقیق  : 2014 افتیتـی و همکـاران،  (بـود  ) 2010( یت

ي نفتی بر تـراز  ها شوكبه بررسی اثر  2کیلیان و همکاران). 13

 تـا  1975 رهدوخارجی برخی کشورهاي صادرکننده نفـت طـی   

ي افـزایش  هـا  تکانهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که  2004

قیمت نفت، سبب بدتر شدن تراز تجاري غیرنفتی این کشـورها  

 ؛ به نقـل از عصـاري آرانـی،   2007کیلیان و همکاران، ( شود می

در تحقیق خود به این نتیجه رسـیدند   سزاوارمقدم و ). 5، 1389

درصد  41ات تولید ناخالص داخلی، از نوسان درصد 12که حدود 

درصد نوسانات بیکاري در ایران، با توجه به  10 نوسانات تورم و

: 1391 ،سـزاوار مقدم و (ي قیمت نفت قابل توجیه است ها تکانه

به بررسی رابطه نامتقارن  مود  ی نسب و میرکاظمینیحس). 213

کشـور صـادرکننده    10بین تکانه قیمت نفت و رشد اقتصـادي  

ــزوئال، کویــت، نیجریــه، الجزایــر ( نفــت  ،ایــران، عربســتان، ون

 2005تــا  1970طــی دوره) مکزیــک، انــدونزي، نــروژ و کانــادا

ایشان یافتند که هر تکانه مثبت قیمـت نفـت، تولیـد    . پرداختند

درصد کـاهش داده   55/0کشورهاي صادرکننده مورد مطالعه را 

هـر تکانـه   . دهد یمدرصد افزایش  0288/0و تورم را به میزان 

درصد تـورم   0949/0درصد تولید را کاهش و  034/0منفی نیز 

). 39: 1388 ،مودنسب و میرکاظمی  ینیحس( دهد را افزایش می

خودبازگشتی، تأثیر   گیري از یک مدل رگرسیون با بهره میسرزع

نوسانات قیمت نفت بر روند تولید ناخالص ملی و تورم در ایـران  

صدي طبق این تحقیق، افزایش یک در. را مورد بررسی قرار داد

ــی،   ــادرات نفت ــد 0146/0در ص ــورم،  درص ــد  0252/0ت درص

 دهـد  درصد رشد اقتصادي را افـزایش مـی   0168/0نقدینگی و 

بـه بررسـی اثـرات     ابراهیمـی و شـکري  . )19: 1386 ،میسرزع(

. نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمـت سـهام پرداختنـد   

بت قیمت نفت، شاخص قیمت سـهام  ایشان یافتند که تکانه مث

را افزایش و تکانه منفی قیمت نفـت، ایـن شـاخص را کـاهش     

عصـاري آرانـی و   . )139: 1391 ابراهیمـی و شـکري،  (دهد  می

                                                   
1. Ftiti et al. (2014) 
2. Kilian et al. (2007) 

هــاي قیمــت نفــت بــر حســاب جــاري  تــأثیر تکانــه همکــاران

ــانی  ــا  1970-2006 کشــورهاي عضــو اوپــک، در دوره زم را ب

نتایج تخمـین  . رسی قرار دادندهاي پانل، مورد بر استفاده از داده

هـاي قیمـت نفـت و حسـاب      بر وجود رابطه مستقیم بین تکانه

تکانـه مثبـت نفتـی سـبب     . ها داللت داشت جاري تراز پرداخت

و تکانه منفی نفتـی کـاهش    شود میافزایش تراز حساب جاري 

 عصاري آرانـی و همکـاران،  (تراز حساب جاري را به دنبال دارد 

بـا اسـتفاده از مـدل خـود      و نیکی اسکویی مهرآرا). 19: 1389

ي هـا  تکانـه توضیح برداري ساختاري، به بررسی اثرات پویـاي  

نتایج نشان داد کـه  . نفتی بر روي متغیرهاي اقتصادي پرداختند

زایی قیمت نفت در عربستان سعودي و کویت نسبت  درجه برون

 پذیري اقتصـاد نسـبت   آسیب. تر است به ایران و اندونزي، پایین

به درآمدهاي نفتی، بـه ترتیـب در عربسـتان سـعودي و ایـران      

: 1385 اسکویی، مهرآرا و نیکی(باشد  بیشتر از دو کشور دیگر می

ي قیمتی نفت بر پیـدایش  ها تکانهنقش  نیا و قاسمی طیب). 27

 1350-1382هاي تجاري در اقتصاد ایـران را طـی دوره    چرخه

ي قیمـت  هـا  تکانـه نتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند

نیا  طیب(درصد از نوسانات تولید هستند  25 نفت قادر به توضیح

ي قیمـت  هـا  تکانـه اثـر   علمی و جهادي). 49: 1385 و قاسمی،

نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب عضو اوپک را در دوره 

و الگـوي   پرسـکات -از روش صـافی هودریـک   2008 تا 1970

نتایج نشان داد کـه ایـران   . داري برآورد نمودندخودرگرسیون بر

بیشترین وابستگی نفتی و اندونزي و اکوادور، کمترین وابستگی 

صـادقی و همکـاران بـا    ). 33: 1390 علمی و جهادي،( را دارند

ثباتی قیمت نفت بر رشـد اقتصـادي ایـران، طـی      بررسی اثر بی

مسـانی  ، با اسـتفاده از مـدل واریـانس ناه   1389تا  1347دوره 

هـاي غیرخطـی چرخشـی     و مدل 3شرطی خود رگرسیون نمایی

ثباتی قیمت نفـت در دو رژیـم متفـاوت،     مارکوف، یافتند که بی

صـادقی و همکـاران،   (تأثیر منفی و معنادار بر رشد داشته است 

هـاي   جعفري صمیمی و همکاران با بررسی تکانـه ). 49: 1392

با الگوي تعادل  1390 ات 1352 پولی و غیرپولی اقتصاد ایران از

عمومی پویاي تصادفی کینزي جدید، به این نتیجه رسیدند کـه  

هاي درآمد نفت بـر تولیـد غیرنفتـی و تـورم مثبـت       تأثیر تکانه

مهرگـان و  ). 27: 1393جعفري صمیمی و همکـاران،  (باشد  می

سلمانی با اسـتفاده از مـدل واریـانس ناهمسـانی شـرطی خـود       

رخشی مارکف، طی دوره زمـانی  هاي چ رگرسیون نمایی و مدل

بـراي دو کشـور ایـران و     2011تا فصـل اول   1986فصل اول 

                                                   
3. EGARCH 
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در این تحقیق، نوسانات قیمتی نفـت  . ژاپن، مدل سازي نمودند

یکی از علل رشد اقتصـادي پـایین در ایـران بـه حسـاب آمـد       

  ).122: 1393مهرگان و سلمانی، (

 1پـرون  در این تحقیـق، بـا اسـتفاده از روش پیشـنهادي کـو و     

هاي ساختاري نفتـی اقتصـاد ایـران     ، به شناسایی تکانه)2007(

اکثر مطالعات پیشین مشابه به کمک مـدل  . پرداخته شده است

العمل آنـی   خودرگرسیون برداري متعارف و استخراج تابع عکس

مزیـت  . انـد  هاي نفتی بر اقتصـاد پرداختـه   به بررسی تأثیر تکانه

هـا، آن   مقایسه با سایر روشالگوي پیشنهادي تحقیق حاضر در 

تواند هم در ضرائب  است که تغییرات ساختاري در این روش می

رگرسیون و هم در مـاتریس کوواریـانس اجـزاء اخـالل وجـود      

هاي ساختاري نیز الزاماً  داشته و همچنین تعداد و زمان شکست

  . مشخص نیست

  

  الگوي مورد استفاده -3

  روش پیشنهادي کو و پرون -3-1

، روشی براي تعیین نقاط شکست سـاختاري  )2007(پرون کو و 

روش کـو و  . هاي مختلف ارائه دادند و تخمین پارامترها در رژیم

، بـا متغیـر   2پرون، بر مبناي یک مـدل خودرگرسـیون بـرداري   

شکل . باشد وابسته و چند متغیر توضیحی به عنوان رگرسور، می

، به است  مشاهده t و معادله nي داراکلی مدل مورد بررسی که 

  :باشد می) 1(صورت رابطه 

)1                               (y� = (I⨂ź�)Sβ� + u�   

  بـه . باشـد  زاي الگـو مـی   متغیرهـاي درون  �y که در آن، بـردار 

  :که طوري

)2                                    (y� = (y��, …, y��)   

I    ماتریس یکه بـه ابعـادnq  اسـت .q     در تعـداد رگرسـورها و

  . باشد ماتریس رگرسورها می �z، )1(رابطه 

)3                                    (z� = (z��, …, z��)�    

nqدر مــدل بــا ابعــاد  مــاتریس تبــدیل، S  مــاتریس × pو ، 

 pمنظور از ماتریس تبدیل، ایـن اسـت   . باشد تعداد پارامترها می

ایـن   .باشد که تمام عناصر ماتریس، شامل اعداد صفر و یک می

خودرگرسـیون بـرداري،   (ماتریس بـا توجـه بـه روش تخمـین     

، اعـداد  )هاي تابلویی معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط، داده

). 465: 2007کو و پـرون،  (دهد  صفر یا یک را در خود جاي می

. شود مینمایش داده  m هاي ساختاري سیستم با تعداد شکست

Tها بـا بـردار    زمان شکست = (T�,…,T� مـایش داده  ن (

                                                   
1. Qu & Perron (2007) 
2. VAR 

، داراي میـانگین صـفر و مـاتریس    )1(در رابطـه   �u. شـوند  می

∑کواریانس  ���Tبراي  � ≤ t ≤ T� در حالت خـود  . باشد می

تـوان   مـی ) 4(را به صورت رابطـه  ) 1(رگرسیون برداري، رابطه 

  :نوشت

)4         (                                 y� = x́�β� + ε�   

ــه  ــه در آن رابط ــت)5(ک ــرار اس ــداد  r، )5(در رابطــه . ، برق تع

  . باشد زا می متغیرهاي درون

)5(                 x́� = �I� × (1, y�,���, …, y�,���)�  

، را تخمین )6(جهت تخمین نقاط شکست ساختاري، باید رابطه 

  . زد

)6(  

{T��,…,T�� , β,∑} = argmax (��,…,�� ,,�,∑)rlrΩ  

، بوده و 3نمایی لگاریتمی محدود، نسبت راست rlrΩکه در آن، 

  . باشد می) 7(رابطه مقید  صورت به

)7(            rlrΩ = log(LRΩ) + λ�g (β,vec (∑))  

، بهینه یابی نسبت شبه راست نمـایی گاوسـی رابطـه    )7(رابطه 

ــد   )4( ــه قی ــه ب ــا توج g (β,vec(∑))، ب = ــی 0 ــد م . باش

  . باشد ، می)8(به شکل رابطه  LRΩنسبت

)8     (          LRΩ =
∏ ∏ � (�����;��,∑ )�

�
��
��������

���
���

∏ ∏ � (�����;��
�,∑ )��

�
��
�

������
� ��

���
���

          

  :، داریم)8(که در رابطه 

)9(  

f (y��x�;β�,∑ ) =�
� (2π)�

�

��∑ � �
�
�

�. exp{
��

�
[y� −

x́�β�]�∑ [y� − x́�β�]}
��
�                                         

نبـود شکسـت   «پس از ایجاد تابع اصلی، آزمون فرضـیه صـفر   

تعـداد نامشخصـی از   «، در برابر فرضـیه غیـر صـفر    »ساختاري

، )2007(آزمون توسط کـو و پـرون   . شود می، انجام »ها شکست

آمـاره  . نامگذاري شده اسـت  4»حداکثر سازي دوبل«به آزمون 

=�aآزمون براي مقـادیر غیریکنواخـت    i و 1 = 1,…,M ،

WDmaxبا LR � (M)  و به شکل رابطـه   شود مینشان داده

 . شود میمحاسبه ) 10(

)10 (  

WDmax LR �(M ) =
max1≤k≤M[aksupLRTk,pb,nbd,nbo,ε]  

، اولین بار مقادیر بحرانی آماره یاد شـده را  )1998( 5باي و پرون

ها این اسـت کـه    استراتژي تعیین تعداد شکست. معرفی نمودند

                                                   
3. The Restricted Log-Likelihood Ratio 
4. Double Maximum Test 
5. Bai & Perron (1998) 
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آیا حداقل یک شکست وجـود داشـته اسـت یـا خیـر؟ فراینـد       

الگوریتمی مدل به این صورت است که در صورت عـدم تأییـد   

فرضیه صفر آزمون حداکثرسـازي دوبـل، بایـد در مـورد تعـداد      

1SEQ� (l»آزمـون ترتیبـی  «ها بـر مبنـاي    کستش + 1|l)� 

در شکسـت،   lتصمیم گرفت، که در آن، فرضـیه صـفر وجـود    

و آمـاره   شـود  میشکست، آزمون  (l+1)برابر فرضیه غیر صفر 

  . باشد ، می)11(آن به صورت رابطه 

)11(  
SEQ� (l +

�l) =

  max1≤j≤l+1 
supφϵηj,εlrTT1,…,Tj−1,φ,Tj,…,Tl−lrT (T1,…,Tl)  

  . باشد می) 12(به صورت رابطه �,�η ، )11(که در رابطه 

)12(  

η�,�= {φ;T���� + (T�� − T���� )ε ≤ φ ≤ T�� −

 (T�� − T���� )ε } 

ــه  ــه  �lr، )11(در رابط ــتنمایی رابط ــبت درس ــوده و ) 7(، نس ب

(T�j, …, T�l) در صـورت (ها  بندي شکست بخشl   شکسـت( ،

SEQ� (l فرایند الگوریتمی . باشد می + 1|l)� تا زمان تعیین ،

. یابـد  ها و عدم تأیید فرضیه صفر، ادامه می تعداد بهینه شکست

، )2007(تا این مرحلـه، توسـط روش پیشـنهادي کـو و پـرون      

هاي سـاختاري تعیـین خواهنـد     ، شناسایی و رژیم(��T) ها تکانه

  .شد

  

  ضرایب بلندمدت و دوره تأثیر -3-2

در گام بعدي، مدل خودرگرسیون برداري زیر بـراي هـر رژیـم    

  . اري تعیین شده در مرحله قبل، تخمین زده خواهد شدساخت

)13(  

∆logGDP� = α� + ∑ β��∆logGDP��� +
�
���

i=1kδ1i∆logCPIt−i+i=1kθ1i∆logMt−i+i=0
kγ1i∆logOILt−i+u1i     

)14(  

∆logCPI� = α� + ∑ β��∆logGDP��� +
�
���

i=1kδ2i∆logCPIt−i+i=1kθ2i∆logMt−i+i=0
kγ2i∆logOILt−i+u2i  

)15(  

∆logM� = α� + ∑ β��∆logGDP��� +
�
���

i=1kδ3i∆logCPIt−i+i=1kθ3i∆logMt−i+i=0
kγ3i∆logOILt−i+u3i  

                                                   
1. Sequential Test 

لگاریتم تولیـد ناخـالص داخلـی،     �logGDPدر معادالت فوق، 

logCPI�    ،لگـاریتم شــاخص قیمـت مصــرف کننــدهlogM� 

 u لگـاریتم قیمـت نفـت و نهایتـاً      logOILلگاریتم نقدینگی، 

قیمـت  ) 15(تـا  ) 13(در مجموعه معادالت . باشد جزء اخالل می

از . زا در نظر گرفتـه شـده اسـت    نفت به عنوان یک متغیر برون

ارج توان مطرح نمود که قیمت نفت، خـ  دیدگاه نظري چنین می

و پـس از واریـز درآمــد در    شـود  مــیاز اقتصـاد داخلـی تعیـین    

ی، وارد کشور شده هاي بین بانک المللی و تسویه هاي بین حساب

و سپس جهت تأثیر بر اقتصاد داخلی به ریـال تبـدیل خواهنـد    

البته این فرایند تـأخیري، معمـوالً بـا وقفـه در مـدل وارد      . شد

، در صـورتی کـه سـري زمـانی     )15(تا ) 13(در روابط . شود می

و در ) ∆بـدون  (متغیرهاي یاد شده مانا باشند، از متغیـر سـطح   

. اسـتفاده خواهـد شـد   ) ∆بـا  (ر تفاضـلی  صورت از متغی غیر این

ــادالت    ــدت، مع ــین ضــرائب بلندم ــراي تخم ــه، ب ــاً اینک نهایت

، )16(خودرگرسیون برداري یاد شده، به شکل ماتریسـی رابطـه   

  :شوند بیان می

)16(  

(I� − ∑ ∅�L
�)Y� = α + (∑ Γ�L

�)X� + U�
�
���

�
���   

  :داریم) 16(در رابطه 

)17(  

Y� = �

∆logGDP�
∆logCPI�
∆logM�

� , X� = ∆logOIL� ,  

∅�= �

β�� δ�� θ��
β�� δ�� θ��
β�� δ�� θ��

� ,Γ�= �

γ��
γ��
γ��

�  

  :پس داریم

A(L)Y� = α + B(L)X� + U� 
  :که در آن

A(L) = (I� − � ∅�L
�) ,B(L) = (� Γ�L

�)

�

���

�

���

 

  :بنابراین

Y� = A (L)��α + A (L)��B(L)X� + A (L)��U� 

  

 (LM) 2به عنـوان ضـریب بلندمـدت   را   A (L)��B(L)اگر 

  :نماییم تعریف

  

  

                                                   
2. Longrun Multiplier 
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)18(      A (L)��B(L) = (I� − ∑ ∅�L
�)�� .(∑ Γ�L

�)�
���

�
���  

را ) 21(تـا  ) 19(براي متغیرهاي وابسته سه گانه تحقیق، روابط 

  . داریم

)19(    LM ��������� =
∑ γ��
�
���

��∑ β���∑ δ��� ∑ θ��
�
���

�
���

�
���

  

   

)20(     LM ��������� =
∑ γ��
�
���

��∑ β���∑ δ��� ∑ θ��
�
���

�
���

�
���

     

  

)21(    LM � ������
=

∑ γ��
�
���

��∑ β��� ∑ δ���∑ θ��
�
���

�
���

�
���

  

هاي سـه گانـه رشـد     ضریب پویاي تأثیر قیمت نفت بر شاخص

اقتصادي، تورم و رشد پول نیز با ایجاد ارتباط پویا بین ضـرایب  

جهت محاسبه ضـریب  . دوران مختلف، تخمین زده خواهند شد

و تخمین طـول دوره تأثیرگـذاري رشـد قیمـت نفـت بـر        1پویا

الســکاس و -متغیرهــاي وابســته مــورد مطالعــه، طبــق گــومز

  :، از روابط پیوسته زیر استفاده شد)2011( 2همکاران

)22                  (                                dm �φ = γ
�φ

 

)23                (                dm �φ = γ
�φ
+ �β

φ
γ
�φ
�  

)24(  

dm ωφ = β
φ
ω�� γ

�φ
+ β

φ
ω�� γ

�φ
: ω = 3,…,h   

 φضریب پویا یـا همـان دوره تـأثیر، انـدیس      dmکه در آنها، 

. باشـد  افق بلندمدت مـی  ℎزمان و  ωبیانگر نوع متغیر، اندیس 

منظور از دوره تأثیر، میزان تأثیر معنـادار رشـد قیمـت نفـت در     

) 24(تـا  ) 22(بلندمدت بر یک متغیر وابسته در مجموعه روابـط  

، در طـی زمـان، بـه    )24(به بیان دیگر، رابطه پویـاي  . باشد می

ر یک فصل، تأثیر آن دیگـر  تا اینکه د. کند سمت صفر میل می

از آغاز زمـان تـأثیر تـا زمـان صـفر شـدن       . معنادار نخواهد بود

dm ωφ شود می، به عنوان طول دوره تأثیر تعریف .  

  

  ها یافته -4

  شناسایی نقاط شکست -4-1

هاي  در این تحقیق، تأثیر تغییر قیمت نفت سبک ایران در رژیم

مختلف ساختاري بر متغیرهاي رشد اقتصادي، رشد پول و تورم 

. بررسی شده اسـت 1390تا پاییز  1340در دوره زمانی فروردین 

ــع ــه  روش جم ــام، کتابخان ــات و ارق ــوده و از  آوري اطالع اي ب

هـاي   ن و بـولتن انتشارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـرا 

                                                   
1. Dynamic Multiplier 
2. Gomez-Loscos et al. (2011) 

به جهت محدودیت دسترسـی بـه   . ، استخراج شده است3اوپک

هاي تولید ناخالص داخلی،  آمار تولید ناخالص داخلی ماهانه، داده

همچنین . هاي ماهانه تبدیل شدند افزار ایویوز، به داده توسط نرم

به جهت در دسترس نبـودن ارقـام ماهانـه نقـدینگی، از حجـم      

مجمـوع اسـکناس، مسـکوکات و    (ل عمومی تعریـف اولیـه پـو   

به عنوان شـاخص حجـم پـول    ) ها هاي دیداري در بانک سپرده

نیز به ) خرده فروشی(شاخص قیمت مصرف کننده . استفاده شد

روش . ها در نظر گرفته شـد  عنوان شاخص سطح عمومی قیمت

افـزار   ، توسـط نـرم  )2007(پیشنهادي الگـوریتمی کـو و پـرون    

لندمـدت و دوره تـأثیر، توسـط    ، و تخمـین ضـرایب ب  10گاوس

، اجرا )بوت استرپ(انداز  با تکنیک خود راه 2014افزار متلب  نرم

در گـام اول، مانـایی متغیرهـاي تحقیـق در شـکل      . شده است

 4کــاریونی سیلوسـتر و همکــاران لگـاریتمی آنهــا توسـط روش   

، آماره آزمون نشان دهنـده  )1(طبق جدول . آزمون شد، )2009(

بـه جـز   (تمام متغیرهـا  ) وجود ریشه واحد(فر عدم رد فرضیه ص

، در سطح و رد فرضیه صفر براي تفاضل مرتبـه اول  )حجم پول

بنابراین از تفاضـل مرتبـه اول   . باشد تمام متغیرهاي تحقیق می

هـاي   جهت شناسایی زمان تکانـه . متغیرها، در مدل استفاده شد

، )2007(نفتی در مدل، الگوي پیشنهادي الگوریتمی کو و پرون 

آمـاره نقطـه بحرانـی آکاییـک مـدل، توسـط       . کار گرفته شد به

، محاسبه و تعداد یـک وقفـه بـه    )2011( 5کورازومی و تواندورج

هـاي   پـیش از آن، از آمـاره  . عنوان وقفه بهینه انتخـاب گردیـد  

بیـزین اسـتفاده   -هاي بهینه آکائیک و شوارز مرسوم تعیین وقفه

، )11(بهینه، طبـق رابطـه    هاي پس از تعیین تعداد وقفه. شد می

، )2(طبق جدول . فرضیه عدم وجود شکست در مدل آزمون شد

آمـد کـه در    دست به 709/30مقدار آماره حداکثر دوبل، برابر با 

درصد، معنادار بوده و بیانگر عدم تأیید فرضـیه صـفر    99سطح 

  . باشد می) نبود شکست(

 در گـام دوم،  .پس از آن، گام دوم تحقیـق صـورت گرفـت   

l وقفه در برابـر  l آزمون ترتیبی  + وقفـه یـا همـان آزمـون     1

، ابتـدا  )2(طبـق جـدول   . ، انجام شـد )12(ترتیبی، توسط رابطه 

l) »یــک شکســت«فرضــیه صــفر  = ، در برابــر فرضــیه (1

l) »وجود دو شکست«جایگزین  = ، آزمـون  (1|2)یـا  » (2

با توجه به معنادار بودن مقدار آماره، فرضیه صفر یاد شـده،  . شد

در برابـر  » وجـود دو شکسـت  «بنابراین فرضیه صفر . تأیید نشد

در  .آزمـون شـد   (2|3)یـا  » وجود سه شکست«فرضیه رقیب 

                                                   
3. OPEC Bulletins 
4. Carrion-i-Silvestre et al. (2009) 
5. Kurozumi & Tuvandorj (2011) 
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در مورد  نهایتاً. نیز همین نتیجه حاصل شد (3|4)مورد آزمون 

 .یه صـفر رد نشـد  پس فرضـ . ، مقدار آماره معنادار نشد(5|6)

بنابراین در سري زمانی مورد مطالعه، پنج تکانـه و شـش رژیـم    

در مرحله بعد، نقـاط تکانـه توسـط رابطـه     . ساختاري وجود دارد

بـه ترتیـب عبـارت    ) 3(، شناسایی شدند، کـه طبـق جـدول    )6(

، مـرداد  1369، خـرداد  1358، مـرداد  1352هستند از شـهریور  

  .1385و خرداد  1373

هاي  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق در رژیم ویژگی، )4(جدول 

آنچه مشخص است اینکـه در  . دهد گانه را نشان می ساختاري شش

ها، به جز یک رژیم، بیشترین رشد ماهیانه حجم پول در  تمامی رژیم

. اسفند ماه و کمترین رشـد آن در فـروردین صـورت گرفتـه اسـت     

هـا و   مـاه رژیـم   بیشترین رشد ماهیانه قیمت نفت ایـران در مـرداد  

همچنین . کمترین آن در فاصله آبان تا بهمن ماه صورت گرفته است

. هاي آخري سال بوده است حداکثر تورم ماهیانه معموالً مربوط به ماه

 1375حداکثر رشد ماهیانه حجم پول در کل دوران مربوط به اسفند 

یم بوده که هر دو مربوط به رژ 1373و در مورد تورم مربوط به بهمن 

  .بوده است 1385تا  1373ساختاري 

  ضرایب بلندمدت -4-2

هاي نفتی، کل دوره مورد مطالعـه را بـه شـش زیـر دوره      تکانه

در این مرحله، تأثیر بلندمدت قیمت نفت بر . تقسیم نمود) رژیم(

بوت (انداز  ، از تکنیک خود راه)22(تا ) 20(متغیرها، طبق روابط 

نتایج تخمین در جدول . آورد شدبار، بر 10000با تکرار ) استرپ

بیشترین دوره تأثیر قیمـت نفـت بـر    . نشان داده شده است) 5(

تولید بوده، براي نمونه در رژیم ساختاري چهارم، هرگونه تغییـر  

، بر رشـد تولیـد ناخـالص    )سال 5/8(ماه  102در قیمت نفت تا 

، 1373با تغییـر سـاختار در مهرمـاه    . داخلی تأثیرگذار بوده است

بیشـترین تـأثیر قیمـت    . ماه کاهش یافته است 41ن تأثیر به ای

نفت بر تولید، مربوط به رژیم چهارم و کمتـرین آن مربـوط بـه    

در مورد تأثیر قیمت نفت بر تورم، رژیـم  . رژیم ششم بوده است

دوم بیشترین و رژیم چهارم کمترین مقدار را دارا بوده و نهایتـاً  

ول، رژیم پنجم بیشـترین و  در مورد تأثیر قیمت نفت بر حجم پ

  .رژیم سوم، کمترین تأثیر را داشته است

  )2009(آزمون ریشه واحد کاریونی سیلوستر و همکاران . 1جدول 

 آماره سطحمتغیر در  قیمت نفت ها قیمت سطح عمومی تولید  پول

26/4 - 82/2 - 58/3 - 61/2 - 
 اصالح شده )1979(فولر  یآماره دیک

(MADF)  

88/3 - 98/2 - 5/3- 64/2 - 
) 2001(نگ و پرون  M-Classآماره 

 (MMZT) اصالح شده

α) نقطه بحرانی  - 85/3 - 62/3 - 85/3 - 85/3 = %5)  

 متغیر آماره تفاضل مرتبه اول قیمت نفت ها سطح عمومی قیمت تولید پول

9/3- 72/9 - 87/9 - 22/15- 
اصالح شده  )1979(فولر  یآماره دیک

(MADF) 

86/3 - 66/8 - 51/8 - 03/11- 
) 2001(نگ و پرون  M-Classآماره 

 (MMZT) اصالح شده

α)نقطه بحرانی  - 81/3 - 81/3 - 73/3 - 44/3 = %5) 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  فرایند الگوریتمی شناسایی تعداد نقاط شکست. 2جدول 

+Seq(l آزمون ترتیبی  1|l)  حداکثر دوبل    

Seq(5|4) Seq(4|3) Seq(5|4) Seq(4|3) Seq(5|4)   

  آماره  64/30  107/28  64/30  107/28  64/30

  )درصد99(مقدار بحرانی   37/26  91/25  37/26  91/25  37/26

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

 نقاط شکست شناسایی شده. 3جدول 

  نقطه شکست  1352:06  1358:05  1369:03  1373:05  1385:03

  درصد95فاصله اطمینان  44:06- 53:01  55:05- 64:01  61:10- 70:06  72:02- 80:08  78:06- 87:04

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  هاي مختلف ساختاري آمار توصیفی متغیرها در رژیم. 4جدول 

 رژیم ویژگی رشد پول تورم رشد تولید رشد قیمت نفت

/06 میانگین  - 01009/0 0. /002 0079/0 0046/0
13

52
-

01/
13

40
 

 )زمان(حداکثر  )51اسفند(  0931/0 )42بهمن ( 03208/0 )50آذر ( 0242/0 )52مرداد ( 0804/0

 )زمان(حداقل  )41فروردین ( - 06/0 )40تیر ( - 044/0 )51آذر ( -0053/0 )50آبان ( - 038/0

 انحراف معیار 0261/0 051/0 00606/0 0163/0

/05 میانگین 0279/0 011/0 0037/0 0244/0
13

58
-

07/
13

52
 

 )زمان( حداکثر )56اسفند ( 152/0 )55مهر ( 043/0 )54آذر ( 0232/0 )52دي ( 359/0

 )زمان(حداقل  )57فروردین ( 0797/0 )58تیر ( - 035/0 )56آذر ( -0111/0 )56آبان ( -0407/0

 انحراف معیار 0433/0 0147/0 0104/0 0705/0

/03 میانگین 0151/0 0143/0 - 00092/0 -0028/0
13

69
-

06/
13

58
 

 )زمان(حداکثر  )59مرداد ( 153/0 )67اسفند ( 05202/0 )68تیر ( 113/0 )65مرداد ( 4375/0

 )زمان(حداقل  )59تیر ( - 213/0 )67مرداد ( -0582/0 )68آذر ( - 076/0 )64اسفند ( - 313/0

 انحراف معیار 038/0 02005/0 029/0 0898/0

/05 میانگین 0185/0 0172/0 0083/0 0047/0
13

73
-

04/
13

69
 

 )زمان(حداکثر  )72اسفند ( 1389/0 )70اسفند( 0505/0 )73تیر ( 1402/0 )69مرداد ( 5358/0

 )زمان(حداقل  )73فروردین ( - 096/0 )71اردیبهشت ( -0196/0 )71دي ( - 102/0 )69بهمن ( -2903/0

 انحراف معیار 0419/0 0141/0 0722/0 1128/0

/03 میانگین 0182/0 0142/0 0027/0 0143/0
13

85
-

06/
13

73
 

 )زمان(حداکثر  )75اسفند ( 1703/0 )73بهمن ( 0695/0 )74مرداد ( 1328/0 )75دي ( 5326/0

 )زمان(حداقل  )76فروردین ( -1353/0 )84اردیبهشت ( -0082/0 )73آذر ( -0961/0 )79دي ( -2722/0

 انحراف معیار 0448/0 0142/0 0594/0 0936/0

/04 میانگین 015007/0 0138/0 0019/0 0086/0
13

85
-

12/
13

90
 

 )زمان(حداکثر  )88اسفند ( 1283/0 )87شهریور ( 0384/0 )89تیر ( 0883/0 )88تیر ( 1882/0

 )زمان(حداقل  )87فروردین ( -1311/0 )87بهمن ( - 00417/0 )86آذر ( -0769/0 )87آبان ( -3204/0

 انحراف معیار 0499/0 0092/0 0503/0 0954/0

محاسبات تحقیق: مأخذ

  هاي ساختاري نفتی تحلیل دوره -5

تغییرات ساختاري نفتی شناسایی شده در این تحقیق، معموالً به 

دالیل سیاسی و اجتماعی بوده که عبارت بودند از تکانـه نفتـی   

-ناشی از تشکیل اوپک و سیل درآمـدهاي نفتـی، جنـگ یـوم    

، پیروزي انقالب اسالمی، بازسازي و تغییرات سـاختاري  1کیپور

سـط  اپس از جنگ تحمیلی، تغییرات سـاختاري در او  در اقتصاد

در هرکـدام از دوران  . اي ایران شمسی و موضوع هسته 70دهه 

هاي خاصـی برخـوردار بـوده     ایجاد شده، اقتصاد ایران از ویژگی

اولـین تکانـه   : توان آنها را تفسیر نمـود  است که به شرح زیر می

                                                   
1. Yum Kippur War 

وران، بـا  ایـن د . بـوده اسـت   1352ساختاري مربوط به شهریور 

مـیالدي مصـادف بـود کـه      1973اولین تکانه نفتی جهـان در  

سرچشمه آن، حمله مصـر و سـوریه بـه منـاطق اشـغال شـده       

، قیمت متوسط 1352در سال ). 92: 1986امینی، (فلسطین بود 

دالر رسـید کـه نتیجـه آن ســیل     11/65نفـت بـه هـر بشـکه     

از ). 875: 1374پـرگین،  (درآمدهاي نفتی به اقتصاد ایران بـود  

بعد داخلی، در این دوران، طرح انقالب سفید حکومـت پهلـوي   

به علت عدم توجه به وقـایع اقتصـادي و اجتمـاعی    . اجرایی شد

هـاي    جامعه، این طـرح در کـل باعـث رشـد نـاهمگون بخـش      

  .اقتصادي شد
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 نفتی بر رشد تولید، پول و تورم قیمتتأثیر بلندمدت رشد . 5جدول 

  رژیم ساختاري  ردیف

  ضریب تولید

  *فاصله اطمینان

  دوره تأثیر

  ضریب تورم

  فاصله اطمینان

  دوره تأثیر

  ضریب پول

  فاصله اطمینان

  دوره تأثیر

1  
تا  01/1340

06/1352  

84/0 -  

18/0 - 71/1-  

96  

09/0  

44/028/0-  

17  

09/0  

32/015/0-  

15  

2  
تا  07/1352

05/1358  

01/0  

17/016/0-  

93  

01/0  

09/008/0-  

18  

05/0 -  

05/015/0-  

14  

3  
تا  06/1358

03/1369  

06/0 -  

11/025/0-  

52  

01/0  

7/005/0 -  

11  

001/0  

07/007/0-  

9  

4  
تا  04/1369

05/1373  

35/0  

07/231/1-  

102  

008/0  

05/006/0-  

8  

04/0 -  

04/011/0-  

18  

5  
تا  06/1373

03/1385  

01/0  

44/042/0-  

41  

01/0 -  

03/005/0-  

9  

21/0 -  

09/049/0-  

19  

6  
تا  04/1385

12/1390  

44/0  

93/006/0  

39  

03/0  

06/001/0-  

10  

05/0  

15/007/0-  

10  

* α =   محاسبات تحقیق :مأخذ، %5

  1353تا  1340هاي غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره ساختاري رشد تولید ناخالص بخش. 1نمودار 

  
  ایرانبانک مرکزي جمهوري اسالمی  :مأخذ

هـاي شـغلی در بخـش صـنعت و      به دلیل رشد شـدید فرصـت  

خــدمات واقــع در کــالن شــهرها، مهــاجرت روســتاییان رونــد  

، در )1(به همین جهت، طبق نمـودار  . اي به خود گرفت فزاینده

این دوران رشد تولید ناخالص بخش کشاورزي نسبت بـه سـایر   

رژیم ساختاري دوم بـا  . کمتري برخوردار بودها از متوسط  بخش

درآمـد  . ، شـکل گرفـت  1353درآمدهاي نفتی هنگفت در سال 

. میلیـارد دالر رسـید   20، بـه حـدود   1353نفتی ایران در سـال  

، نشـان  )2(جهش ناگهانی قیمت نفت سـبک ایـران در نمـودار    

دومین برنامه توسعه عمرانی حکومت پهلوي در . داده شده است

هاي غیرواقع بینانه با درآمـدهاي   ریزي برنامه. ه اجرا شداین دور

گرا و وابسـتگی شـدید    هنگفت نفتی، باعث رشد صنایع مصرف

افزایش مهاجرت . به واردات شد) حتی بخش کشاورزي(اقتصاد 

به شهرها و کاهش تولید کشاورزي در روستاها منجر بـه رشـد   

هـا و تقاضـاي    مالیم بخش کشاورزي نسبت بـه سـایر بخـش   
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در اثـر شـوك نفتـی، انتقـال     . کاالهاي کشاورزي وارداتی شـد 

به بخـش نفـت صـورت    مستقیم نیروي کار از بخش کشاورزي 

هاي خدمات و صـنعت   نگرفت، بلکه این انتقال به سمت بخش

  . بود

به همین دلیل، پس از هر تکانـه نفتـی، شـاهد رونـد افزایشـی      

، مقایسه )6(جدول . ایم هاي صنعت و خدمات بوده اشتغال بخش

نفتی اقتصاد در دو دوره ساختاري پـیش از   هاي غیر رشد بخش

  . دهد می انقالب اسالمی را نشان

 هاي غیر بر رشد بخش 1353تأثیر تکانه نفتی . 6جدول 

  نفتی اقتصاد ایران

تا  1340

1353  

تا  1353

1358  

تغییر 

  )درصد(

  متوسط رشد تولید   

  )درصد(بخش 

  کشاورزي  %+54/13  96/20%  % 42/7

  صنایع و معادن  %+58/27  62/46%  04/19%

  خدمات  %+21/30  15/46%  94/15%

  هاي ملی ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران زمانی حسابسري : مأخذ

، بخـش خـدمات و   1353، با بروز تکانـه نفتـی   )6(طبق جدول 

صنایع و معادن رشد بیش از دو برابري تولید نسبت بـه بخـش   

ــتند ــاورزي داش ــه . کش ــس از تکان ــش 1353پ ــان بخ ، همچن

ها داشت و بخـش   کشاورزي رشد کمتري نسبت به سایر بخش

نسبت  1358تا  1353دمات به طور متوسط در دوره ساختاري خ

بسـیاري از  . درصدي را تجربـه نمـود   21/30به دوره قبل رشد 

محققین اقتصاد انرژي ایران معتقد هسـتند ایـران در ایـن دوره    

دوره . ساختاري شدیداً بـا پدیـده بیمـاري هلنـدي مواجـه بـود      

شد که ناشی از ایجاد  1358ساختاري بعدي پس از تکانه مرداد 

   .وقوع انقالب اسالمی بود

  روند قیمت نفت سبک ایران در دوره ساختاري اول. 2نمودار 

0

2

4
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8

10

12

14

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
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  هاي سالیانه اوپک بولتن :مأخذ

هاي عمومی از حکومت پهلوي و پیروزي انقالب  بروز نارضایتی

اسالمی، باعث روند نزولی و نهایتاً توقف صادرات نفت ایران در 

 6در این زمان، صادرات روزانـه  . شد 1358هاي پایانی سال  ماه

میلیون بشکه نفت ایران متوقف شد و فشار تورمی تاریخی را بر 

 ونیلیم 8/4 از خام نفت ورصد. کشورهاي صنعتی تحمیل نمود

 1359 در بشـکه  هـزار  796 بـه  1356 سـال  در) روزانه( بشکه

 و فیوظـا  شیافـزا  با دوره، همراه نیا گر، دریدي سو از. دیرس

ـ مالي درآمـدها  حـوزه  دری اساسـ ی ماتیدولت، تصم حجم ی اتی

 مهمترین. گردید دولتي درآمدها کاهش به منجر که شد اتخاذ

ـ تادی قانون حهیال بیتصو -الف: از بودند عبارت اقدامات نیا  هی

، 29/12/57 خیتـار  به انقالبي شورا دری اتیمالی بده هیتسو و

ـ مال تیمعاف شیافزا -ب ـ بگ حقـوق ی اتی  -، ج29/1/58 در رانی

 وی دولتـ ي هـا  بخـش  کارکناني برا اتیمال نرخي ساز کسانی

  . 1/6/59 خیتار دری خصوص

ـ یام  جنــگ طــول در رانیــا اســت، اقتصـاد  ، معتقــد)1388( ین

 رکـود  اول دوره: کـرد  تجربه را رونق و رکود دوره ، سهیلیتحم

ـ دلبـود کـه    )1360 تا 1359( ياقتصاد ـ تخر آنی اصـل  لی  بی

 جنـگ  اثـر  در کشـور  غـرب  جنـوب  و جنـوب  در مـادر  عیصنا

 مـت یق بـودن  جهـان، بـاال  ی صـنعت ي اقتصادها ، رکودیلیتحم

ـ ای نفتـ  صادرات کاهش و سو یک از نفتی جهان ي سـو  از رانی

در پـی  . بود 1364تا  1361دوره دوم رونق اقتصادي . بود مقابل

گیري مناطق اشغال شـده و اجـراي    اقدامات ایران براي بازپس

هاي بزرگ و موفقی همچون بیت المقدس که به آزادي  عملیات

منجـر شـد،    1361خرمشهر و مناطق وسیعی از کشور در خرداد 

ور از تیررس دشمن در امان بخش مهمی از مراکز اقتصادي کش

افـزایش قیمـت نفـت و صـادرات نفتـی و بهبـود اوضـاع        . ماند

پژوهشـگران اقتصـاد دوران جنـگ،    . اقتصادي نیز نمایان شدند

این دوره را به دوره زمانی فتح خرمشهر تا فتح فـاو نامگـذاري   

  . بود 1367تا  1365دوره سوم دوره رکود اقتصادي . اند کرده
  

  اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلیویژگی . 7جدول 

  دوره زمانی/ متغیر
1359-

1360  

1361-

1364  

1365-

1367  

رشد تولید ناخالص 

  داخلی به قیمت پایه
89/11  29/18  26/12  

رشد تشکیل سرمایه 

  ثابت ناخالص
11/17  64/20  41/1  

رشد صادرات کاال و 

  خدمات
15/19 -  02/15  32/43  

  76/26  82/12  15/23  نرخ تورم

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران :مأخذ
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رکود شدید داخلی، کاهش چشمگیر قیمت نفـت بـه دلیـل    

کاهش تقاضـاي جهـانی، افـزایش نبردهـاي زمینـی و تشـدید       

ها بـا حضـور    هاي دریایی و نفتکش حمالت عراق، تشدید جنگ

هاي شرق و غرب، فشار کم سـابقه اي بـه    ناوگان جنگی قدرت

هـاي   اي از ویژگـی  ، خالصـه )7(جدول . موداقتصاد ایران وارد ن

دوره . دهـد  اقتصاد ایران طی دوران جنگ تحمیلی را نشان مـی 

بـه تحـوالت بازسـازي پـس از     1369ساختاري پس از خـرداد  

اي از درآمـدهاي   سـهم عمـده  . شـود  میجنگ تحمیلی مربوط 

نفتــی، جهــت بهبــود معــاش عمــوم مــردم، ایجــاد و نوســازي 

در همین دوره، اولین برنامـه مـدون   . شد میها هزینه  زیرساخت

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پس از انقـالب اسـالمی   

در ایـن دوران،  . سـال تصـویب شـد    5به مـدت   11/11/68در 

بحران سوم اقتصادي امریکا، بحران دات کام پدیـدار شـد کـه    

ایـن  ). 2: 2009، 1چپـرا (به وقـوع پیوسـت    1990در اواخر دهه 

هـاي   وار در سـهام شـرکت   علت سـفته بـازي حبـاب   بحران به 

: 1390نظرپـور و همکـاران،   (اینترنتی ایـاالت متحـده، رخ داد   

. آغـاز شـد   1373دوران ساختاري بعدي از اواسـط سـال   ). 155

متوسـط نـرخ   . این دوره، مصادف با برنامه دوم توسعه کشور بود

در سـال  . درصد تخمین زده شده است 9/25تورم در این دوره 

درصـدي را تجربـه    4/49اقتصاد ایران نرخ تورم سالیانه  1374

هـاي اقتصـادي در اقتصـاد     البته در این دوران که تعدیل. نمود

، 8/32دولتی ایران صورت گرفت، تولید ناخـالص داخلـی رشـد    

 1374تـا   1372هـاي   درصدي به ترتیب در سال 2/47و  3/34

ـ    . را تجربه نمود ی ایـن دوره  متوسط رشـد تولیـد ناخـالص داخل

درصد بود که نسبت به دوره ساختاري قبـل، افـزایش    715/32

هـاي   دانان، سیاستدبسیاري از اقتصا. درصدي داشت 735/14

هـاي   نوسـان . انـد  پولی را عامل تورم شدید ایـن دوران دانسـته  

مـیالدي، خصوصـاً پـس     2000شدید قیمت نفت در اوائل دهه 

نیمـه  . لی این دوران بـود هاي اص سپتامبر، از ویژگی 11از واقعه 

دوم این دوران مصادف با برنامه سوم توسـعه اقتصـادي کشـور    

مــدیران اقتصــادي بــا اســتفاده از تجربیــات دوران قبــل، . بــود

ریـزي مناسـب    اجراي قابل قبول برنامـه سـوم توسـعه، برنامـه    

 بـه  ، توانسـتند یمالی انبساطي ها استیسي اجراو ذخایر ارزي 

ـ  نسبتي تر مطلوب نحو  وی نفتـ ي درآمـدها  قبـل، از  دوران هب

 وي گـذار  سـرمایه  بخـش  بـه  تیهـدا  جهت در متیق نوسانات

 صـنعت  بخـش  افـزوده  ، ارزش1380 سال در. ببرند د، بهرهیتول

 کـه  کـرد  تجربـه  را درصـد  6/9 رشد معدن بخش و 4/10 رشد

                                                   
1. Chapra (2009) 

 2 معـدن  بخـش ي بـرا  و درصـد  کی حدود صنعت بخشي برا

، 1381 در. بـود  توسـعه  سوم برنامه مصوب رشد از شتریب درصد

 و معـدن  و صـنعت ي هـا  بخـش  از مجلس مصوبي ها تیحما

ـ اي اقتصاد ، رشديساز یخصوص عیتسر . نمـود  لیتسـه  را رانی

 درصـد  6 توسـعه  سـوم  برنامه در شده بینی پیشي اقتصاد رشد

 در رشـد  لیتسه عوامل از. دیگرد محقق آن درصد 4/5 که بود

 سـال  در نقـل  و حمل صنعت در توجه قابل اقدامات دوران نیا

ـ ا در. بود 1383  منـابع  صیتخصـ  در هـا  بانـک  اریـ دوره، اخت نی

ی تـوجه  قابـل  کاهش ها بانکی قانون رهیذخ نرخ. افتی شیافزا

ـ توز بـا ي مرکـز  بانـک  داشت، البته قرضـه،   اوراق گسـترده  عی

ـ   اسـت یس اثـر ي حدود تا توانست ، تـورم  بـر را  شـده  ادپـولی ی

. شـد  آغـاز  1385 خـرداد  ، دربعديي ساختار دوره. دهد کاهش

ـ دل بـه ي ارز نوسانات ازی ناش يها تکانه و ینگینقد موضوع  لی

ـ ا هیعل غربي مهایتحر ي سـاختار  دوره جـاد یا عوامـل  از رانی

ی نگی، نقـد 1384 سـال  دوره، در آغـاز  از شیپـ ی کم. بود دیجد

ـ  ي درصد 3/34 رشد رانیا در  شیافـزا  جهـت  بـه ی داشـت، ول

 مسکن، کنتـرل  بخش ها، رکود تعرفه ثرؤم نرخ واردات، کاهش

 توجـه  قابـل  رشـد  ثر، اثـر ؤمي تقاضا کاهش وی تورم انتظارات

 برنامـه . شـد ی خنثي حدود تورم، تا ویژه  به اقتصاد بری نگینقد

ـ ا در کشـور  ياقتصـاد  توسـعه  چهارم  از. داشـت  قـرار  دوره نی

 قابــل طــور  بــه رانیــا گــاز و نفــت ، صــادرات1385 تــا 1383

 و نفـت ی صـادرات  سال، درآمد سه نیا در. افتی شیافزای توجه

ـ ا گاز ـ ترت بـه  رانی ـ لیم 62458 و 53820، 36315 بی  دالر ونی

 وضـع  رانیا اقتصاد هیعلي ا گستردهي ها می، تحر1385 در. بود

ـ اي ا هسـته  ، موضوع1386 در تاًینها. شد و  گرفـت  شـدت  رانی

 اوج هیـ جرین و انـه یخاورم دری اجتمـاع  وی اسـ یسي هـا  یناآرام

ـ ا گاز و نفت ریذخا. گرفت ی تـوجه  قابـل  رییـ متحـده، تغ  االتی

 نفـت  مـت یقي درصـد  3/11 شیافـزا  باعث عوامل نیا. داشت

. رسـاند  دالر 05/69 بشـکه  هـر  متوسط به را آن که شد اوپک

ـ  رکـود  بـا  متحده االتیا مسکن ، بخش1387 در ي ا سـابقه  یب

 جهـان ی مـال  عمـده ي بازارهـا  اکثـر  بـه  آن اثرات و شد رو هروب

ـ ای مالي بازارها کامل ارتباط عدم البته. کرد تیسرا  آن بـا  رانی

 مـت یسـال، ق  نیهمـ  در. داد کـاهش  رای مال بحران بازارها، اثر

آهـن،   و فـوالد . افتی کاهش رانیاي تجاري کاالها ازي اریبس

 سـال  در. بودند نوع نیا ازی میپتروش و یروغني ها غالت، دانه

 کشـور  در بـود  نهم دولت دیکتأ مورد که مهر مسکن ، طرح88

ـ ا اقتصـاد ی پـول  بخـش  بـر ی توجه قابل تأثیر  که شد اجرا  رانی

 بــه دالر 9/60 از اوپــک نفــت ســبد مــتی، ق1389 در. داشــت

 دسـامبر  در مـت یق  نیا. دیرس) يدرصد 3/27 رشد( دالر 5/77
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 همـان ي جـوال  در حـال  هر به. شد کینزد دالر 90 ، به2010

ــه  ــال، ب ــت دالر 73 س ــامبر 19 در. بازگش ــانون2010 دس  ، ق

. خــورد دیــکل رانیــا دری رســم طــور بــه هــا ارانــهي یهدفمنــد

 دیناخــالص، تشــد  ثابــت هیســرما لیتشــک دری نــانینااطم

ـ ا هیـ علی بانک وی مالي ها میتحر ژاپـن،  ی سـونام  ران، شـوك ی

ي کشــورهای برخــ دری اجتمــاع وی اســیسي هــا ینــاآرام

ي ا بودجـه ي هـا  محـرك  انتقال در توازن نفت، عدم تولیدکننده

ـ دل بـه ي کشـاورز  بخـش  ، رکودیخصوص بخشي تقاضا به  لی

ي هـا  تیـ حماي درصـد  7/52 شیافزا وی بارندگ دیشد کاهش

ـ  ،)قبل سال به نسبت( بخش نیا از يکشاورز بانک  رکـود  کی

ـ ا اقتصاد بر دیشد یتورم ـ . نمـود  حـاکم  رانی  سـال  از نیهمچن

ســال،  نیهمــ در. داشــتی تـوجه  قابــل رشــد ارز ، نـرخ 1390

 و شـد  جـاد یا کشور در زین کاري روین دستمزد شیافزاي تقاضا

 بـه  1390 تـا  1389 يهـا  سـال  نیب تولیدکننده متیق شاخص

 برنامـه  در البتـه . داشـت  راي درصـد  2/34 و 6/16 رشد بیترت

 بـود  شده بینی پیشي درصد 2/7 ياقتصاد توسعه، رشد چهارم

  . دیگرد محقق آن 3/6 که

  

  گیري بحث و نتیجه -6

با در نظر گرفتن قیمـت نفـت سـبک ایـران بـه عنـوان متغیـر        

زا، پس از آزمون مانایی متغیرهاي تحقیـق، طبـق الگـوي     برون

آزمون حـداکثر سـازي دوبـل،    و ) 2007(پیشنهادي کو و پرون 

 مـورد  دوره دري سـاختار  شکسـت  وجـود  عـدم « صـفر  هیفرض

آزمـون الگـوریتمی تحقیـق، بیـانگر تأییـد      . نشد دأییت »مطالعه

 شـش و ایجـاد  » وجود پنج نقطه شکسـت سـاختاري  «فرضیه 

ـ ا اقتصـاد ي بـرا ي سـاختار  دوره  مطالعـه  مـورد  دورهی طـ  رانی

در گـام بعـدي، ضـرایب بلندمـدت و دوره     . بود 1390 تا 1340

تأثیر رشد قیمت نفت بر تورم، رشد پول و رشد تولیـد محاسـبه   

، بـراي سـایر   1385تـا   1373دوره سـاختاري   به استثناء. شدند

نتیجـه  . ها، تأثیر رشد قیمت نفت بر تورم، مثبت بوده است دوره

هاي ساختاري نفتـی در اقتصـاد    زا بودن تکانه این موضوع، تورم

کمیجـانی  ، )1388(چنانچه صمدي و همکـاران  . باشد ایران می

 ،)1388(نسـب و میرکـاظمی مـود     ، حسینی)1391(و همکاران 

نیـز بــه همــین نتیجــه  ، )1393(صــمیمی و همکــاران  جعفـري 

نتایج تحقیق نشان داد که در هر دوره ساختاري کـه  . اند رسیده

با افـزایش قیمـت نفـت، درآمـد نفتـی نیـز افـزایش یافتـه، در         

صورت ورود قابل توجه درآمدهاي نفتی بـه بودجـه دولتـی، بـا     

. ایـم  د بـوده افزایش حجم پول، شاهد تورم باال و رکود در تولیـ 

نتیجـه دیگـر   . باشـد  ، نشان دهنـده ایـن پدیـده مـی    )4( جدول

ــا  1358اینکــه، تکانــه نفتــی ســوم و ایجــاد دوره ســاختاري  ت

. ، بیشترین تأثیر منفی را بر اقتصاد ایـران گذاشـته اسـت   1369

در این دوره، عالوه بر فشار جنگ تحمیلی بـر اقتصـاد داخلـی،    

دولـت بـه خلـق مقـدار      کاهش قیمت جهانی نفت، باعث اجبار

قابل توجهی پول شده که به دلیل رکـود شـدید بخـش تولیـد     

بیشترین رکود تولیـدي در ایـن دوره سـاختاري وجـود داشـته      (

. ، اقتصاد ایران با تورم شدیدي در این دوران مواجـه شـد  )است

، دوره 1373تــا  1369بـه طـوري کـه پـس از دوره سـاختاري      

رخ تورم ماهیانـه را داشـته   بیشترین ن 1369تا  1358ساختاري 

ــین مشــخص شــد، در ســه دوره ســاختاري اول  . اســت همچن

متوسط قیمت نفت ایران، بیشـترین  ) 1369تا  1340هاي  سال(

هـاي سـاختاري داشـته      تغییرات ناگهانی را هنگـام تغییـر دوره  

هـا، بـا    ، در سـایر تکانـه  1369بـه جـز تکانـه سـاختاري     . است

ـ    ک دوره سـاختاري بـه دوره   تغییرات متوسط قیمـت نفـت از ی

ساختاري بعـدي، بـا کـاهش متوسـط رشـد اقتصـادي مواجـه        

این موضوع بیانگر تأثیر منفی نوسانات قیمـت نفـت و   . ایم بوده

ایـن یافتـه   . باشـد  تغییرات ساختاري بر رشد اقتصادي ایران می

و همچنـین  ) 1392(با نتیجـه تحقیقـات مهرگـان و همکـاران     

  . باشد مشابه می ،)1388(پور  امامی و ادیب

هـاي نفتـی از طریـق پدیـده      با توجه به تأثیرگذاري تکانـه 

بیماري هلندي و گسترش رانت جویی بر اقتصاد ایـران، جهـت   

کاهش تأثیرات، مدیریت صحیح موجودي صندوق توسعه ملـی  

کشـور نـروژ، ایمـن بـودن     . باشـد  پیشنهاد اصلی محققـین مـی  

صاد خود در برابر پدیـده بیمـاري هلنـدي را در دوران بـروز     اقت

این پدیده در هلند، مـدیون مـدیریت صـحیح صـندوق ذخیـره      

نحـوه انتقـال پـذیري منـابع      شـود  مـی پیشـنهاد  . داند میارزي 

ذخیره ارزي به بودجه دولت مورد بازبینی قـرار گرفتـه تـا ایـن     

هـاي نفتـی، باعـث     نظارت مانند سدي، در برابـر امـواج تکانـه   

تغییـرات قابـل توجـه    . هـا بـر اقتصـاد شـود     کاهش اثـر تکانـه  

متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق پس از هر تکانه، بیـانگر  

در همـین  . باشـد  صاد ایـران از تکانـه نفـت مـی    تأثیرپذیري اقت

راستا افزایش ضریب استقالل بانـک مرکـزي، کنتـرل بیشـتر     

بخش مسکن جهت کاهش کانـالیزه شـدن نقـدینگی بـه ایـن      

بخش، حمایت بیشتر از بخش کشـاورزي و توسـعه روسـتایی و    

هـدایت   و گري دولت در اقتصاد نهایتاً تسریع در کاهش تصدي

غیـر  هـاي مسـتقیم و    يگـذار  سرمایهسمت  درآمدهاي ارزي به

هـاي نفتـی را بـر اقتصـاد      تواند تأثیر تکانه مستقیم خارجی، می

  .ایران کاهش دهد
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  منابع

 اثـرات  بررسـی "). 1391( نینوشـ  ،يشکر و محسن ،یمیابراه

 تشکیل: سهام قیمت شاخص بر نفت قیمتی تکانه نامتقارن

 واکـنش  توابـع  در ازانـد  راه خـود  اطمینان فواصل مقایسه و

 دوره ایـران،  در کاربردي اقتصادي مطالعات فصلنامه. "آنی

  .115-144 ،2 شماره اول،

 کـالن  يرهـا یمتغ بر نفت متیق تأثیر ").1380( یعل ،یارسالن

 ارشـد،  یکارشناسـ  نامـه  انیپا. ")1342-1379( یط رانیا

  .تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده

 دهیپد تأثیر"). 1392( رضا طالبلو، و دیجاو ،یبهرام ور؛یز ،ياسد

 يالگو قالب در ياقتصاد رشد و یمال توسعه بر منابع نینفر

 و رشـد  يهـا  پـژوهش  فصلنامه علمی پژوهشی. "ایپو پانل

  .9-26 ،10 شماره سوم، سال ،ياقتصاد توسعه

. "خام نفت بر ثرؤم عوامل لیتحل"). 1385(ی عل ،يبدیم یامام

 ،28 شـماره  ،8 دوره ران،یا ياقتصاد يها پژوهش فصلنامه

126-111.  

بررســی اثــرات "). 1388(پــور، مهــدي  امــامی، کــریم و ادیــب

فصـلنامه مدلسـازي   . "هاي نفتی بـر تولیـد   نامتقارن شوك

  .1- 10،26، سال سوم، شماره چهار، پیاپیاقتصادي

ــی، علیرضــا  ــط  "). 1986(امین ــأثیرش در رواب ــران و ت نفــت ای

  .استانبول، دانشگاه استانبول، چاپ اول. "الملل بین

 يهـا  استیس و رانیا ياقتصاد تیوضع"). 1388( دیمج ،ینیام

 مطالعات( رانیا نینگ. "جنگ دوران در شده اجرا ياقتصاد

  .20-38 ،30 شماره ،8 سال ،)مقدس دفاع

 شیافـزا  آثـار  یبررسـ "). 1380( زهرا ،یحق و صادق ،ياریبخت

 يهلنـد  يمـار یب مورد ،يکشاورز بخش بر ینفت يدرآمدها

 ،35 شـماره  توسـعه،  و يکشاورز اقتصاد. "رانیا اقتصاد در

138-109.  

 و ینفتــ شــوك"). 1390( رایســم ،يرینصــ و دیــجاو ،یهرامــب

ــاریب ــد يم ــ ؛يهلن ــورد یبررس ــا يم ــلنامه. "رانی  فص

  .25-54 ،48 شماره ،16 سال ،رانیا ياقتصاد يها پژوهش

ـ تول بـر  نفـت  مـت یق نوسانات تأثیر"). 1383( فاطمه پاسبان،  دی

 ،12 شـماره  ،ياقتصاد پژوهشنامه ."رانیا يکشاورز بخش

136-117.  

 منـوچهر  ترجمـه . "قـدرت  پـول،  نفت، ").1374( دانیل پرگین،

 اول، چـاپ  ایـران،  نفت ملی شرکت: تهران. اي ارطه غیبی

  .جلددوم

 لنازیا ،یمیابراه رمنصور؛یام ان،یطهرانچ احمد؛ ،یمیصم يجعفر

غیـر   و یپول يها تکانه اثر"). 1393( روزبه ،ينور بالونژاد و

ـ پو یعمـوم  تعادل يالگو کی در تورم و دیتول بر یپول  يای

 اقتصـاد  يمـورد  مطالعـه : بـاز  اقتصـاد  طیشـرا  در یتصادف

 ،3 سال ران،یا يکاربرد ياقتصاد مطالعات فصلنامه. "رانیا

  .1-32 ،10 شماره

و  رمنصوریام ،انیطهرانچی؛ ، محمدعلیاحسان ؛، احمدیمیصميجعفر

 بر  ایژیوید یپول يها کل نامتقارن اثرات"، )1393( سامان، قادري

فصلنامه علمی ، "مارکوف یچرخش  روش کاربرد: رانیا در تورم

، سـال چهـارم،   هاي رشد و توسـعه اقتصـادي   پژوهشی پژوهش

  .21-40، 16شماره 

ي محمدمهـد  ،يمجاهد و ریام ،يمرتضو پروانه؛ ،ینیرائ یجهان

ـ ا اقتصـاد  بر ینفت يدرآمدها آثار یبررس"). 1385(  ".رانی

 ،40 و 39 شــماره ،ياقتصـاد  يهـا  اسـت یس و هـا  پـژوهش 

138-103.  

 یبررس"). 1389( هیمهد زاده، یقل رضا و میابراه نسب، ینیحس

 يهـا  پـژوهش  فصلنامه ."رانیا اقتصاد در تورم يها شهیر

  .43-70 ،1شماره  ،10 سال ،ياقتصاد

 اثـر "). 1388( منـا  مـود،  یرکـاظم یم و میابـراه  نسب، ینیحس

 منتخـب  ياقتصـاد  کـالن  يرهـا یمتغ بـر  ینفت يها تکانه

 علـوم  فصـلنامه . "نفت کننده وارد و صادرکننده يکشورها

   .27- 43 ،7 شماره ،2 سال ،ياقتصاد

). 1383( حانـه یر ،يگسکر و رضایعل ،یاقبال درضا؛یحم ،یحالف

 پژوهشـنامه . "خود یتعادل ریمس از ارز نرخ انحراف یبررس"

  .167 ـ189 ،14 شماره ،4 سال ،ياقتصاد

 اسـتفاده  ضـرورت  و يهلنـد  يماریب"). 1388( محمد ،يخضر

 ،يراهبـرد  مطالعـات  فصـلنامه  ."ینفت يدرآمدها از درست

 .67-82 ،46ی اپیپ ،4 شماره ،12 سال

 و ثـروت  اثـر "). 1393(ي مهـد  پـدرام،  و یهست ،یهمدان عیرب

ـ ا اقتصـاد  در نفـت  متیق شوك از یناش نهیهز فشار  :رانی

ــ ــوک کــردیرو کی ــژوهش. "ينزین ــا اســتیس و هــا پ  يه

  .223-246 ،70 شماره ،22 دوره ،ياقتصاد

 بر نفت متیق يها تکانه اثرات یبررس"). 1386( یعل م،یسرزع

 ،يانـرژ  اقتصـاد  مطالعـات  ."رانیا کالن اقتصاد يرهایمتغ

  .12-27 ،51 شماره ،4 دوره

 یعل ،ياریاسفند و فرهاد قلمباز، السادات؛ سیپرد ،يدمشهدیس
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 و دیــتول جــادیا در نفــت صــنعت تیــاهم" ).1390( اصـغر 

ـ ا اقتصـاد  در اشتغال  يتهـا یفعال ریسـا  بـر  آن تـأثیر  و رانی

 و رشـد  يهـا  پژوهش فصلنامه علمی پژوهشی. "ياقتصاد

  .133-161 ،2 شماره اول، سال ،ياقتصاد توسعه

 ج،یکـو  پورعبادالهان ؛یمحمدعل متفکرآزاد، کمال؛ دیس ،یصادق

ـ  اثر" ).1392( اتابک ،ياویخ شهباززاده و محسن  یثبـات  یب

ـ تجز ران؛یا در یداخل ناخالص دیتول رشد بر نفت متیق  و هی

ــتحل ــدل لی ــ م ــارکوف یچرخش ــلنامه. "م ــات فص  مطالع

  .29-52 ،5 شماره ،2 سال ران،یا در يکاربرد ياقتصاد

). 1388( نینوش ،میمعل و ابوالفضل ،يآباد ییحی ؛سعید ،يصمد

 اقتصـاد  يرهایمتغ بر نفت یمتیق يها شوك تأثیر لیتحل"

ـ ا در کـالن   يهــا اسـت یس و هـا  پــژوهش فصـلنامه  ."رانی

  .5-26 ،52 شماره ،17 سال ،ياقتصاد

 نفتـی  هاي تکانه نقش"). 1385( فاطمه ،یقاسم و یعل ا،ین بیط

 ،اقتصادي پژوهشنامه. "ایران اقتصاد تجاري هاي چرخه در

  .49-80 ،4 شماره ،6 سال

 ،یرســول و احمــد ،یمیصــم يجعفــر عبــاس؛ ،یآرانــ يعصــار

 بـر  نفـت  متیق يها تکانه تأثیر یبررس"). 1389( ثمیرمیم

 اقتصـاد  فصـلنامه  ."اوپـک  عضـو  يکشورها يجار حساب

 ،3 شماره ،7 سال ،)اقتصادي هاي بررسی فصلنامه( مقداري

  .1-22 ،26 یاپیپ

 يهـا  تکانـه "). 1390( محبوبـه  ،يجهـاد  و) الیمـ (زهرا ،یعلم

 عضـو  يکشـورها  از يشواهد(ي اقتصاد رشد و نفت متیق

 و رشـد  يهـا  پـژوهش  فصلنامه علمـی پژوهشـی   .")اوپک

  .11-40 ،2 شماره اول، سال ،ياقتصاد توسعه

ــدي   ــدایی، مه ــی  ف ــان، مرتض ــرات   ")1394(و درخش ــل اث تحلی

هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي در  مدت و بلندمدت تحریم کوتاه

هـاي رشـد و توسـعه     فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش، "ایران

  .113-132، 18، سال پنجم، شماره اقتصادي

). 1389( آزاده ،يشـهباز  و يهاد ،يغفار محمدحسن؛ فطرس،

 يکشـورها  ياقتصـاد  رشـد  و هـوا  یآلودگ رابطه مطالعه"

 يهـا  پـژوهش فصلنامه علمی پژوهشی  ".نفت صادرکننده

  .59-77 اول، شماره اول، سال ،ياقتصاد توسعه و رشد

ــر ــرالله ؛یمصــطف زاده، میک ــه؛یخد ،ینص ــمد ج ــع ،يص  د؛یس

 یبررسـ "). 1388( دیـ مج فخـار،  و میرحـ  ،یاصـفهان  یدالل

 بر مبادله رابطه يتأثیرگذار :رانیا اقتصاد در يهلند يماریب

ــاختار ــرمایه س ــذار س ــلنامه. "يگ ــاد فص ــدار اقتص ي مق

-172 ،4 شـماره  ،6 دوره ،)سـابق  ياقتصـاد  يهـا  یبررس(

147.  

ـ ب و يمحمـدهاد  دیسـ  ان،یسـبحان  اکبر؛ ،یجانیکم  دیسـع  ات،ی

 در تـورم  بر ینفت يدرآمدها رشد نامتقارن ثراتا" ).1391(

 پژوهشـنامه  فصلنامه. " VECMروش از استفاده با رانیا

 ،45 شـماره  ،12 سـال  ،)یرانیا-یاسالم کردیرو(ي اقتصاد

226-201.  

 بـر  ینفت شوك اثر"). 1384( رضایعل ،یاقبال و حانهیر ،يگسکر

ــذار ســرمایه ــا در یخصوصــ بخــش يگ ــلنامه ."رانی  فص

 ،36 شـماره  ،13 سـال  ،ياقتصاد يها استیس و ها پژوهش

75-62.  

  .تیجمع ،یموضوع يآمارها). 1393( رانیا آمار مرکز

 تـأثیر  یبررسـ "). 1391( محمدرضـا  سزاوار، و محمدرضا قدم،م

 در ياقتصـاد  کـالن  يرهـا یمتغ بر نفت یجهان يها متیق

-216 ،47 شـماره  ،12 دوره ،ياقتصـاد  پژوهشنامه. "رانیا

197.  

 یغیـر خطـ   اثـرات "). 1390( محمـود  ،یزارع و محسن مهرآرا،

 حـد  کـرد یرو بـر  یمبتنـ  ياقتصـاد  رشـد  بر يانرژ مصرف

 و رشـد  يهـا  پژوهشفصلنامه علمی پژوهشی . "يا آستانه

  .11-43 ،5 شماره ،2 سال ،ياقتصاد توسعه

ـ م ارتبـاط " ).1388( نیرام مجاب، و محسن مهرآرا،  تـورم،  انی

 ."رانیا اقتصاد در دیتول ینانینااطم و دیتول تورم، ینانینااطم

  .1-30 ،2 شماره اول، سال ،اقتصاد و پول فصلنامه

 يهـا  تکانـه "). 1385( کامران ،ییاسکو یکین و محسن مهرآرا،

 ."ياقتصـاد  کـالن  يرهـا یمتغ بـر  آن يایپو اثرات و ینفت

  .1-32 ،40،شماره10 دوره ،یبازرگان پژوهشنامه فصلنامه

 ).1391( جــالل ،يدهنــو و یعلــ ا،یــن بیــط محســن؛ مهــرآرا،

ـ ا اقتصـاد  در تـورم  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  یبررس"  بـا  رانی

. " STRنـوع  یغیـر خطـ   یزمـان  يسر يالگو از استفاده

  .221-242 ،4 شماره ،47 دوره ،ياقتصاد قاتیتحق

ـ  ،یسلمان و نادر مهرگان،  ياقتصـاد  نوسـانات "). 1393( ونسی

. "ژاپـن  و رانیا يمورد مطالعه: ياقتصاد داریپا رشد و نفت

 شـماره  ،3 سال ران،یا يکاربرد ياقتصاد مطالعات فصلنامه

10، 125-107.  

مهرگان، نادر؛ محمـدزاده، پرویـز؛ حقـانی، محمـود و سـلمانی،      

بررسی الگوي چندرفتاري رشد اقتصـادي  "). 1392(یونس 

کــاربردي از : در واکــنش بــه نوســانات قیمــت نفــت خــام

ــدل ــاي  م ــارکف  GARCHه ــیون چرخشــی م . "و رگرس
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-101، 12، شـماره  فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصـادي 

73.  

نظرپــور، محمــد نقــی؛ رضــایی، فاطمــه و خزایــی، ایــوب  

. "تأثیر بحران اقتصادي جهان بر بانکـداري اسـالمی  "). 1390(

  .149-180، 42اقتصاد اسالمی، شماره 

 ،یعـ یطب منـابع  وفـور "). 1389( اصغر مبارك، و محسن ،ينظر

 ."ینفتـ  يکشـورها  در ياقتصـاد  رشـد  و يهلنـد  يماریب

-68 ، 27شـماره  ،7 سـال  ،يانرژ اقتصاد مطالعات فصلنامه

47.  

). 1388( شــراره ،ییطباطبـا  مجــدزاده و فاطمـه  ،یهــلال نعمـت 

ـ ا يتجـار  تـراز  بر اوپک نفت متیق نوسانات تأثیر" . "رانی

ـ پ ،4 شـماره  ،3 سال ،ياقتصاد يمدلساز فصلنامه  ،10ی اپی

169-151.  

 نوسانات تأثیر یبررس"). 1385( حجت پارسا، و میابراه ان،یهاد

 پژوهشـنامه . "رانیا در کالن اقتصاد عملکرد بر نفت متیق

  .111-132 ،22 شماره ،6 دوره ،ياقتصاد علوم
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