
Spring 2019, Volume 7, Number 1

142

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Research Paper
The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on 
Macroeconomic Variables in Iran During 1990 to 2017

1. PhD. in Economics, Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, 
Tehran, Iran.

* Musa Khoshkalam Khosroshahi1 

Considering the importance of oil in Iran’s economy, in this paper, the long- and short-term 
effects of oil shocks on the real Gross Domestic Product (GDP), liquidity, and inflation 
are investigated using the Vector Error Correction Model (VECM) and Granger causality 
during 1990 to 2017. The results of the symmetric model indicate that the effect of the oil 
shock on real GDP and liquidity is positive, but its effect on inflation is negative. The re-
sults of the asymmetric model show that the effects of positive oil price shock on real GDP, 
inflation, and liquidity are positive, negative, and positive, respectively. Also, the negative 
impacts of oil price on real GDP, inflation, and liquidity are negative, positive, and nega-
tive, respectively. However, the effects of positive oil shocks on real GDP, inflation, and 
liquidity in the long-run are respectively more, less, and more compared to those effects 
by the negative oil shocks. The effect of positive and negative shocks on the variables 
is asymmetric, which means that the response of the variables to positive and negative 
shocks is in opposite directions, but with different values. 
Given the asymmetric effects of oil price shocks on macroeconomic variables, it is rec-
ommended that the government, over time, reduces the budget’s dependence on oil to 
eliminate the impact of oil shocks on government spending. If the government cannot 
eliminate the dependence, it should try to have the right management over oil revenues 
(in the budget, financial discipline) and national development fund sources to minimize 
their harmful effects. 
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در این مطالعه با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثرات بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از تکانه های نفت 
بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و 
علیت گرنجر به صورت فصلی طی دوره 1369 تا 1395 بررسی شد. نتایج مدل متقارن حاکی است تأثیر 
شوک قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و نقدینگي مثبت بوده است اما تأثیرش بر تورم منفي 
است. نتایج مدل نامتقارن نشان می دهند تأثیر شوک مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، 
تورم و نقدینگی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت بوده است و تأثیر شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص 
داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. اما اندازه تأثیر شوک های مثبت 
قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی در بلندمدت به مراتب بیشتر، کمتر و بیشتر 
از شوک های منفی قیمت نفت است. تأثیر شوک های مثبت و منفی بر متغیرها نامتقارن است. بنابراین 
واکنش متغیرها به شوک های مثبت و منفي در جهت های مخالف هم، اما همراه با مقادیر متفاوت است. با 
توجه به تأثیرگذاری نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن، توصیه می شود دولت به 
مرور زمان وابستگی بودجه عمومی به نفت را کاهش دهد تا از این طریق تأثیرگذاری شوک های نفتی بر 
هزینه های دولت را از بین ببرد یا اگر نمی تواند این وابستگی را از بین ببرد، تالش کند مدیریت صحیحی 
بر درآمدهای نفتی (در قالب بودجه و انضباط بودجه ای و مالی) و منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد تا 

آثار سوء آن ها به حداقل برسد.
Q40, Q43, C22 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در اقتصاد ایران، یکی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار بر دیگر متغیرهای 
کالن اقتصادی است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر مقدار تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم دارد به همین دلیل 
در سال هایی که اقتصاد با کاهش قیمت نفت (و کاهش در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت) مواجه شده است، 
تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در سال های افزایش قیمت جهانی نفت، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافته 
است. با درنظر گرفتن نقشی که انرژی و به ویژه نفت در اقتصادهای پیشرفته بازی می کند، ثبات قیمت نفت تبدیل به 
عاملی بسیار مهم برای توسعه کشورهای صاحب نفت همانند ایران شده است. در مقاله حاضر با عنایت به این نکته که 
ایران دومین ذخایر نفتی جهان را دارد و یکی از مهم ترین تولیدکنندگان نفت در سازمان اوپک است و بخش بزرگی 
از درآمدهای دولت از طریق صادرات نفت خام تأمین می شود، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت ناشی از شوک قیمت نفت 

بر اقتصاد ایران بررسی می شود.

 با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است، پیش بینی قیمت نفت چارچوبی را برای ارزیابی و برنامه ریزی 
اقتصادی فرآهم می آورد (شاهد این ادعا پیش بینی قیمت نفت برای اِعمال در بودجه های ساالنه است)، از این رو، 
نوسانات در قیمت نفت، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و در دو سطح خرد و کالن بر اقتصاد ایران 
تأثیرگذار است. در بررسی تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران، پژوهشگران چگونگی تأثیرگذاری قیمت 
نفت و نوسانات آن بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران را بررسی کرده اند؛ به طوری که این رابطه به مرور تبدیل به عاملی 
مؤثر در تصمیم گیری های سیاست گذاران شده است. با وجود برخی مطالعات درباره رابطه قیمت نفت با متغیرهای 
اقتصاد کالن، هنوز نیز ادبیات بحث نیازمند فرآهم آوردن شواهدی درباره چگونگی تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر 

اقتصاد کالن هر کشوری از جمله ایران با ساختار و طبیعت اقتصادی خاص خود است.

 در مقاله حاضر به شکل کاربردی رابطه بین قیمت نفت و برخی متغیرهای اقتصاد کالن (در کوتاه مدت و 
بلندمدت) از طریق مدل سازی متغیرها به عنوان یک سیستم در قالب مدل تصحیح خطای برداری1 بررسی 
می شود. ساختار مقاله به این ترتیب است که ابتدا رابطه بین شوک هاي قیمت نفت و اقتصاد کالن بررسی شده 
است.پس از آن، چارچوب اقتصادسنجی مقاله بررسی شده و سپس نیز نتایج تجربی ارائه و تحلیل شده اند. در 

بخش انتهایی نیز جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد کاربردی مقاله آورده شده است.

1- ادبیات موضوع

1-1- پیشینه موضوع

شوک قیمت نفت در سال 1973 انگیزه ای برای انجام مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط بین قیمت نفت و 
اقتصاد کالن بوده است. مطالعات اولیه (به عنوان مثال داربی (1982)؛ همیلتون (1983)؛ باربیج و هریسون 
(1984)) تأییدکننده وجود شواهد آماری کاربردی معنی داری از رابطه بین قیمت های نفت و عملکرد شاخص های 

1. Vector Error Correction Model (VECM)

موسی خوش کالم خسروشاهی و همکاران. اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کالن



بهار 1398 . دوره 7 . شماره 1

145

اقتصادی هستند. بعد از شوک منفی قیمت نفت در 1986، این بحث مطرح بود که رابطه بین قیمت نفت و 
اقتصاد کالن ضعیف شده است (مطالعاتی همانند چانگ و وانگ ( 2003)). عالوه بر این ها، مطالعاتی همچون 
نامتقارن بین قیمت نفت و  مورک (1989)، مورک و همکاران (1994) و همیلتون (1996) وجود رابطه 

متغیرهای اقتصاد کالن را تأیید می کنند. 

رابطه بین قیمت نفت و متغیرهای کالن بسته به ترکیب کشورها، زیرساخت های نهادی و سطح توسعه 
اقتصادی آن ها متفاوت است. نتایج مطالعات مربوط به اقتصادهای صنعتی (همانند اشمیت و زیمرمن (2007)، 
رتمبرگ و وودفورد (1996)) نشان می دهد برای چندین اقتصاد صنعتی، شوک های قیمت نفت اثر منفی 
معنی داری بر تولید صنعتی دارد. با وجود این، همه این مطالعات نشان می دهند وجود چنین رابطه ای در طول 
زمان پایدار نبوده است. رابطه بی ثباتی که در این مطالعات مشاهده شده است، در مطالعه بالنچارد و گالی 
(2009) نیز که عکس العمل تورم و تولید را در مقابل شوک های قیمت نفت در گروهی از اقتصادهای صنعتی 
بررسی کرده اند، تأیید شده است. آن ها نتیجه گرفتند دلیل اصلی تضعیف عکس العمل اقتصادها در سال های 
قبل از 2007 عبارت است از شدت انرژی بری پایین تر، بازار نیروی کار انعطاف پذیرتر و بهبود سیاست های پولی.

 آن، ژین و رن ( 2014) در مطالعه خود اثرات نامتقارن شوک قیمت نفت را بر اقتصاد کالن با استفاده از 
رویکرد FAVAR 2 بررسی کردند. نتایج این مطالعه که برای اقتصاد ایاالت متحده انجام شده است، نشان می دهد 
اثرات منفی افزایش قیمت نفت نسبت به اثرات مثبت کاهش در قیمت نفت بیشتر است. همچنین اثرات 
نامتقارن بیشتر، زمانی آشکار می شوند که شوک های قیمت نفت بزرگ تر هستند. جو، ژو، ژو و وو (2014) در 
مطالعه خود اثرات ناشی از شوک های قیمت نفت بر برخی متغیرهای اقتصاد کالن در چین را بررسی کرده اند. 
این مطالعه با استفاده از روش HHT 3 انجام شده است. این روش برای کمی کردن شدت هر شوک و انتخاب 
شوک های هدف استفاده می شود. نتایج نشان می دهد شوک های قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی 
و نرخ ارز چین دارند، اما بر شاخص قیمت مصرف کننده4 تأثیر مثبت دارند. گاتو و همکاران (2017) در مطالعه 
خود اثرات شوک های قیمت نفت بر اقتصاد لیبریا را که واردکننده نفت است بررسی کردند. نتایج نشان می دهند 
اوالً آثار شوک قیمت نفت نامتقارن است؛ به طوری که فقدان بازار مالی سازمان یافته توجیه این رویداد است. 
ثانیاً تأثیر شوک های قیمت نفت بر همه متغیرها کوتاه مدت است. مورانا (2017) اثرات اقتصاد کالن و مالی 
ناشی از شوک های قیمت نفت را در اتحادیه اروپا بررسی کرد. نتایج این مطالعه که برای دوره زمانی 2009 به 
بعد بوده است نشان می دهند اثرات ناشی از رکود اقتصادی سال 2008 از طریق شوک های قیمت نفت قابل 

ردیابی و توضیح است. 

 با تمرکز بر مطالعات صورت گرفته در داخل کشور، فرزانگان و مارکوارت (2009) تأثیرات شوک قیمت نفت 
بر اقتصاد ایران را بررسی و وجود رابطه مثبت قوی بین تغییرات مثبت قیمت نفت با رشد تولیدات صنعتی را 

2. Factor-Augmented Vector Autoregressive approach (FAVAR)
3. Hilbert- Huang Transform (HHT) 
4. Consumer Price Index (CPI) 
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تأیید کرده اند. همچنین نتایج همین مطالعه نشان دهنده وجود بیماری هلندی5 است. صمدی، هادیان و جعفری 
(2013) در مطالعه ای تأثیر نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه گذاری، تولید و نرخ بیکاری 
در اقتصاد ایران را بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه که برای دوره زمانی فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم 
سال 1386 انجام شده نشان می دهد نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری 

و افزایش بیکاری منتهی شده و تأثیر آن بر هر سه متغیر دائمی است. 

همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه بی اطمینانی موقتی قیمت نفت، کاهش و بیکاری افزایش یافته 
است. میرهاشمی دهنوی (2016) در مطالعه خود با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، آثار 
نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازار سهام کشورهای صادرکننده نفت را با استفاده از داده های روزانه و 
برای دوره 2008 تا 2012 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهند قیمت نفت اثر معناداری بر شاخص سهام 
کشورهای مطالعه شده داشته است. وحیدی و همکاران (2015) با به کارگیری مدل تصحیح خطای برداری 
اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی کرده و نتیجه 
گرفته اند که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و خدمات، نامتقارن است و همچنین ارزش 
افزوده بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر می شود. اثنی عشری و همکاران 
(2016) در مطالعه خود تأثیر پنج تکانه نفتی (شهریور 1352، مرداد 1358، خرداد 1369، مرداد 1373 و 

خرداد 1385) را در اقتصاد ایران بررسی کرده اند. 

نتایج نشان می دهند بیشترین ضریب تأثیر قیمت نفت بر رشد، مربوط به تکانه های اول و پنجم بوده و 
بیشترین دوره تأثیر قیمت نفت بر رشد به ترتیب در تکانه های چهارم، دوم و پنجم بوده است. گل خندان 
(2017) در مطالعه ای با استفاده از مدل ARDL و داده های ماهانه، تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص 
قیمت سهام، طی دوره 1370 تا 1390 را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهند در کوتاه مدت و بلندمدت 
آثار تکانه های منفی قیمت نفت بر کاهش قیمت شاخص سهام بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن بر افزایش 

قیمت سهام است. 

1-2- تقارن داشتن و نداشتن در قبال شوک های نفتی

وجود تقارن در عکس العمل متغیرهای اقتصادی به شوک های قیمت نفت، حاکی از آن است که برای 
مثال عکس العمل تولید ناخالص داخلی حقیقی به شوک منفی قیمت نفت دقیقاً تصویر آینه ای و معادلی از 
عکس العمل همین متغیر به شوک مثبت قیمت نفت است. در حالی که نبود تقارن القا کننده این است که 
عکس العمل متغیر اقتصادی به شوک مثبت قیمت نفت متناسب و در نقطه مقابل با عکس العمل همان متغیر 

به شوک منفی قیمت نفت نیست. 

عکس العمل نامتقارن متغیرهای کالن اقتصادی به افزایش ها و کاهش های پیش بینی نشده قیمت نفت را 
می توان در قالب سه اثر توضیح داد: اثر درآمدی، اثر نااطمینانی و اثر بازتوزیع (کیلیان،2010). وجود بی تقارنی 

5. Dutch Disease
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به این دلیل است که سه اثر اشاره شده همدیگر را برای وسعت دادن به عکس العمل متغیرهای اقتصادی در 
مقابل شوک های مثبت قیمت نفت تقویت می کنند، اما عکس العمل متناظر را در مقابل شوک های منفی قیمت 
نفت کاهش می دهند. بدین ترتیب تجربه رکود اقتصادی شدیدتر کشورهای واردکننده نفت در عکس العمل به 
شوک های مثبت قیمت نفت و رونق اقتصادی محدودتر در عکس العمل به شوک های منفی قیمت نفت (به همان 
اندازه شوک های مثبت) توجیه پیدا می کند. مطالعات اولیه محققان عمدتاً متمرکز بر بررسی تأثیر شوک های 
مثبت قیمت نفت بر شاخص های کالن اقتصادی بوده اند، اما مطالعات از دهه 1990 به بعد همراه با تحقیقات 
افرادی چون مورک (1989)، لی و همکاران (2002)، همیلتون (1996، 2003)؛ دیویس و هالتی وانگر (2001)؛ 
لی و نی (2002) به سمت بررسی اثرات افزایش های خالص در قیمت نفت تغییر جهت داده اند. برخی مطالعات 
جدیدتر نیز همچون تانگ، وو و ژانگ (2010) و کیلیان روچی و اسپاتافور (2009) عمدتاً به بررسی تأثیرات 

نامتقارن قیمت های نفت بر اقتصاد کالن متمرکز شده اند.

 درباره کانال ها یا سازوکارهایی که طی آن تغییرات قیمت نفت بر عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی تأثیرگذار 
است، باید گفت برای یک کشور واردکننده نفت شش سازوکار در این مورد شناسایی شده است (براون و یوسل، 
2002؛ تانگ همکاران، 2010) که عبارت است از اثر طرف عرضه، اثر انتقال ثروت، اثر تورم، اثر تراز حقیقی، اثر 
تعدیل بخشی و اثر غیرمنتظره6. درباره ایران که کشور صادرکننده نفت است برخی از اهم سازوکارهای انتقال 
تغییرات قیمت نفت عبارت اند از: بیماری هلندی، نااطمینانی، دولتی شدن اقتصاد و نابرابری توزیع درآمد. در 
ارتباط با بیماری هلندی باید اشاره کرد همزمان با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاضا در کل اقتصاد اعم از 
بخش های تجاری و غیرتجاری افزایش می یابد. چون سطح قیمت محصوالت بخش تجاری با عوامل بین المللی 
ثابت است، این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت محصوالت غیرتجاری می شود و قیمت نسبی کاالهای 
غیرتجاری به تجاری افزایش می یابد (تورم) و این درواقع ارزش گذاری باالی نرخ ارز است که یکی از عالئم 

بیماری هلندی است. نااطمینانی سازوکار دیگری برای انتقال تغییرات قیمت نفت به بدنه اقتصاد است. 

نوسانات قیمت نفت و به تبع آن نوسانات درآمدهای نفتی باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود و 
تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی را با اختالل مواجه می کند؛ درنتیجه متغیرهای اقتصادی همانند سرمایه گذاری 
و تولید نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. دولتی شدن اقتصاد یکی دیگر از کانال های انتقال تغییرات قیمت نفت به 
بدنه اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم در اختیار دولت قرار 
می گیرد، وصول و هزینه کردن آن باعثق بزرگ شدن دولت می شود و زمینه حضور و مداخالت دولت در اقتصاد 
ایران فراهم می شود. این سازوکار از طریق تزریق درآمدها در قالب بودجه دولت به اقتصاد عمل می کند و زمینه 

بزرگ شدن دولت و تأثیر تغییرات قیمت نفت بر بدنه اقتصاد را فرآهم می آورد. 

در ضمن باید اشاره کرد که دولت برای استفاده از درآمدهای ارزی نفت، آن ها را به بانک مرکزی واگذار 
می کند و در ازای آن ریال دریافت می کند. بنابراین درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت در حساب 
ذخایر خارجی بانک مرکزی وارد می شود و از طریق افزایش پایه پولی باعث می شود حجم نقدینگی نیز افزایش 

6. برای جزئیات بیشتر درباره سازوکارهای انتقال شوک قیمت نفت به مقاله .Tang et. al (2010) مراجعه شود.
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یابد. آخرین کانال انتقال تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد مربوط به نابرابری توزیع درآمد است. در اقتصادی مثل 
اقتصاد ایران که منابع نفت زیادی وجود دارد و دولت ها برنامه بلندمدت و پایداری برای مدیریت منابع ندارند، 
تولیدکنندگان سعی می کنند در چارچوب قوانین و مقررات رسمی به دنبال بهره گیری از این منابع برآیند. تحت 
این شرایط و با افزایش درآمدهای نفتی و نقش نازل بازار در تخصیص منابع، به جای اینکه منابع و سرمایه ها در 
اختیار فعالیت های مولد قرار گیرند، به سمت فعالیت های نامولد سوق داده می شوند و درنهایت رشد اقتصادی 

را کاهش می دهند (مرادی، 2010).

2. روش شناسی پژوهش

2-1- تصريح مدل

پیرو مقاله اصلی سیمز (1980)، مدل خودرگرسیون برداری7 یکی از رهیافت های اصلی استفاده شده در 
تحلیل پویای فعل و انفعاالت اقتصادی، به ویژه در مطالعات مربوط به رابطه شوک های قیمت نفت و شاخص های 
اقتصادی (در مطالعات افرادی همچون پسران و شین (1997)، جبیر و زواری (2009) و کیلیان و همکاران 
(2009)) است. مطالعه حاضر با به کارگیری مدل VAR-VECM اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک قیمت 
نفت بر برخی متغیر های کلیدی اقتصاد ایران را بررسی کرده است. رهیافت خودرگرسیون برداری با کار گرنجر 
 Xt (1969) درباره علیت، اعتبار بیشتری به خود گرفت. علیت گرنجر هنگامی برقرار است که متغیری همانند
قدرت توضیح دهندگی در رگرسیون متغیر Yt روی وقفه های خود این متغیر و متغیر Xt داشته باشد. مدل خود 

رگرسیون برداری از مرتبه k به صورت رابطه شماره 1 بیان می شود:

.1
∑= − ++=

k

i titit YCY
10 εβ

در این رابطه، Y=(Y1t, Y2t, ..., Ynt) برداری n×1 از چهار متغیر درون زاYt-i ،8 مربوط به همان متغیرها و با 
وقفه i است. βi ماتریس n×n از بردار ضرایب رگرسیونی Yt-i، C=(C1t, C2t, ..., Cnt)، بردار عرض از مبدأ مدل 
خودرگرسیون برداری است.  'Ɛ=(Ɛ1t, Ɛ2t, ..., Ɛnt)نیز برداری n×1 از فرایند نوفه سفید9 است. K برابر با تعداد 
وقفه هاست. تخمین های مدل خودرگرسیون برداری به ساختار وقفه متغیرها بسیار حساس هستند. استفاده از 
تعداد وقفه مناسب شاید به انعکاس اثر بلندمدت متغیرها روی یکدیگر کمک کند، اما به کارگیری طول وقفه 
بزرگ تر شاید باعث ایجاد مشکل هم خطی چندگانه شود و درجه آزادی را افزایش دهد (لوتاپپهل، 2005). برای 
تعیین طول وقفه بهینه برای استفاده در مدل، از پنج معیار LR ،FPF ،AIC ،SIC و HQ برای تعیین طول وقفه 

7. Vector Autoregressive (VAR)
8. . قیمت های نفت استفاده شده در این تحقیق، قیمت های نفت خام برنت است. برآوردها با قیمت سبد نفت اوپک نیز انجام شد 
که تغییر محسوسی در نتایج مشاهده نشده است که علت آن در تفاوت ناچیز و روند تقریباً مشابه قیمت های نفت برنت و سبد نفت 

اوپک است. 
9. . White Noise
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βi اثرات 
بهینه استفاده می شود. رابطه شماره 2 نیز مدل تصحیح خطای برداری10 را نشان می دهد که در آن *

تغییرات کوتاه مدت است و π بیانگر رابطه بلندمدت یا رابطه هم انباشتگی است.

.2
∑ −

= −− +∆+=∆
1

1
*

1
k

i tititt YYY εβπ

2-2- داده ها

در مقاله حاضر از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1369 برای اقتصاد ایران استفاده شده است. 
متغیرهای استفاده شده در مقاله حاضر عبارت ا ند از: 1. قیمت نفت (که با OP 11 نشان می دهیم). قیمت های نفت 
در مقاله حاضر، قیمت های نقد12 نفت برنت به دالر است که از وب سایت اداره اطالعات انرژی آمریکا13 جمع آوری 
شده است. 2. تولید ناخالص داخلی حقیقی (که با RGDP 14 نشان می دهیم). داده های مربوط به تولید ناخالص 
داخلی حقیقی از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج. ا. ایران و همچنین نماگرهای اقتصادی بانک 
مرکزی ایران در سال های مختلف جمع آوری شده است. 3. شاخص قیمت مصرف کننده (که با CPI 15 نشان 
می دهیم). داده های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده نیز از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج. 
ا. ایران و همچنین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران در سال های مختلف جمع آوری شده است. 4. حجم 
نقدینگی (که با M2 نشان می دهیم). داده های مربوط به نقدینگی از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج. 

ا. ایران و همچنین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران در سال های مختلف جمع آوری شده است.

2-3- تعیین  نامتقارن بودن

در بحث های تئوریک، همواره این دیدگاه وجود داشته که تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کالن 
اقتصاد نامتقارن است. درباره چگونگی به وجود آمدن اثرات نامتقارن، دالیل متعددی ارائه شده است که مهم ترین 
این دالیل را می توان در مطالعات کیلیان و همکاران (2009)، و دو و همکارانش (2010) مشاهده کرد. در 
مدل VAR-VECM تصریح شده در بخش قبلی، فرض بر این است که تأثیر شوک های قیمت نفت بر اقتصاد 
ایران متقارن است. از این رو، در مقاله حاضر برای آزمودن تأثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت، دو تبدیل 
غیرخطی از قیمت های نفت بررسی شده است. در تبدیل نوع اول که مورک (1989) توسعه اش داده است، 
عکس العمل نامتقارن به تغییرات قیمت نفت با افزایش و کاهش صورت گرفته در قیمت نفت و در قالب دو 
متغیر جداگانه مد نظر قرار می گیرد. تبدیل نوع اول به صورت روابط شماره 3 و 4 تعریف می شود. در این روابط، 

10. Vector Error Correction Model (VECM)
11. Oil Price
12. Spot Price
13. Energy Information Administration (EIA)
14. Real GDP
15. Consumer Price Index (CPI)
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داده های مربوط به Ot+ و Ot- را با PDOP 16 و NDOP 17 نشان می دهیم. Ot نرخ تغییرات در قیمت جهانی نفت، 
Ot+ و Ot- نیز نرخ تغییرات مثبت و منفی در قیمت های جهانی نفت هستند.

.3
Ot

+=
Ot     if   Ot>0
0    Otherwise

.4
Ot

-=
Ot     if   Ot>0
0    Otherwise

 در تبدیل نوع دوم که پیشنهاد همیلتون (1996) است افزایش خالص قیمت نفت در طول سال مد نظر قرار 
می گیرد. روش مذکور با توجه به داده های فصلی، قیمت نفت در هر فصل را با حداکثر قیمت نفت در چهار فصل 
قبل از آن مقایسه می کند. به پیروی از همیلتون (1996) افزایش خالص قیمت نفت18 و کاهش خالص قیمت 

نفت19 را داریم. در مقاله حاضر تنها اثرات افزایش خالص قیمت نفت بررسی شده است (رابطه شماره 5 و 6).

 .5
}},,,max{,0max{ 4321 −−−−−= tttttt OOOOONOPI }},,,max{,0max{ 4321 −−−−−= tttttt OOOOONOPI

.6
}},,,min{,0min{ 4321 −−−−−= tttttt OOOOONOPD }},,,min{,0min{ 4321 −−−−−= tttttt OOOOONOPD

3- يافته های پژوهش

3-1- آزمون ريشه واحد

جدول شماره 1 نشان دهنده آزمون ریشه واحد برای اثبات این نکته است که آیا متغیرهای استفاده شده در 
مدل خود رگرسیون برداری هم انباشته از مرتبه صفر (مانا) هستند یا نه؟ برای این منظور از دو آزمون ADF 20 و 
 LCPI، LRGDP، 21 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر دو آزمون نشان می دهد هر چهار متغیر KPSS
LM2 و LOP که به صورت لگاریتمی هستند در سطح نامانا هستند، ولی دیفرانسیل مرتبه اول آن ها ماناست. 

بنابراین هر چهار متغیر I(1) هستند.

16. Positive Difference in Oil Prices (PDOP)
17. Negative Difference in Oil Prices (NDOP)
18. Net Oil Price Increase (NOPI)
19. Net Oil Price Decrease (NOPD)
20. Augmented Dickey Fuller (ADF)
21. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)
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3-2- آزمون هم انباشتگی

آیا بردار  این سؤال است که  به  جدول شماره 2 نشان دهنده آزمون هم انباشتگی جوهانسن برای پاسخ 
هم انباشتگی بین متغیرها وجود دارد یا نه؟ با توجه به جدول شماره 2 مشخص است که هر دو آزمون تریس22 
و حداکثر مقادیر ویژه23 حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی هستند. بنابراین شواهدی مبنی بر وجود رابطه 
بلندمدت بین متغیرهای قیمت  نفت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم 
نقدینگی وجود دارد. درنتیجه با به کارگیری مدل تصحیح خطای برداری می توان رابطه بلندمدت بین متغیرها را 

بررسی کرد و در صورت وجود انحراف در کوتاه مدت، رابطه بلندمدت را به آن ارتباط داد.

3-3- تعیین طول وقفه بهینه

برای برآورد مدل تصحیح خطای برداری و اطمینان از سازگاربودن برآورد متغیرها، ضروری است طول وقفه 
بهینه در اجرای فرایند تخمین استفاده شود. با توجه به جدول شماره 3 طول وقفه بهینه 5 استفاده می شود. 

همان طور که مشاهده می شود تمام معیارهای LR، FPF، AIC و HQ طول وقفه بهینه 5 را نشان می دهند.

 3-4- برآورد الگو و تحلیل نتايج در مدل پايه

در این قسمت به برآورد الگو و تحلیل نتایج در مدل پایه (متقارن) پرداخته می شود. نتایج برآورد الگو مبتنی 

22. Trace Test
23. Maximum Eigenvalue test

جدول 1. آزمون ریشه واحد

متغیر
ADF آزمونKPSS آزمون

نتايج
تفاضل مرتبه اولسطحتفاضل مرتبه اولسطح

LRGDP-1/51]4]-4/17 ]3]***1/26]7]0/11]13]***I(1)

LCPI-0/95]5]-3/05]4]***1/27]7]0/21]5]***I(1)

LM2-0/59]5]-3/57]4]***1/29]7]0/30]56]***I(1)

LOP-0/19]2]-8/66]1]***1/14]7]0/08]6]***I(1)

***: نشان دهنده سطح معنی داری 1 درصد است. همچنین اعداد داخل پرانتز برای آزمون FDA نشان دهنده انتخاب وقفه بهینه با 
-yeweN نشان دهنده انتخاب پهنای باند با استفاده از SSPK با حداکثر وقفه 21 است و اعداد داخل پرانتز برای آزمون CIS معیار

lenreK tteltraB s`tseW است.

مأخذ: محاسبات تحقیق
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بر توابع عکس العمل24 و تجزیه واریانس25 است و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل تکانه های ایجاد شده در الگو با 
استفاده از این دو روش صورت می گیرد. توابع عکس العمل آنی، رفتار متغیرهای سیستم را در طول زمان هنگام 
شوک وارده به اندازه مثاًل یک انحراف معیار نشان می دهد. در سوی دیگر، روش تجزیه واریانس نشان دهنده 
این است که در اثر وارد شدن شوک از طرف هرکدام از متغیرهای موجود در مدل، خود آن متغیر و دیگر 
متغیرهای موجود در مدل، هرکدام چه سهمی از تغییرات ایجاد شده با آن شوک دارند. بر پایه نتایج آزمون 

24. Impulse Response Functions 
25. Variance Decomposition 

جدول 2. آزمون هم انباشتگی جوهانسن

P Test Statistic Alternative Hypothesis Null Hypothesis

0/03 49/21 r=<1 r=0

Trace Test0/42 19/99 r=<2 r=1

0/96 3/09 r=<3 r=2

0/03 29/22 r=1 r=0
 Maximum

Eigenvalue Test0/18 16/89 r=2 r=1

0/94 3/08 r=3 r=2

مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 3. آزمون تعیین وقفه بهینه

HQ SIC AIC FPE LR LogL Lag

7/14 7/21 7/09 0/014 - -301 0

-1/76 -1/42 -1/99 0/000002 766/8 105/8 1

-2/7 -2/06 -3/09 0/000005 113/1 168/9 2

-3/41 -2/53 -4/02 0/000002 94/6 224/7 3

-4/07 -2/91* -4/85 0/000009 83/5 276/7 4

-4/07* -2/64 -5/04* 0/000008* 36/18* 300/6 5

*: نشان دهنده رتبه وقفه بهینه انتخابی است.

مأخذ: محاسبات تحقیق
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هم انباشتگی جوهانسن و نتایج مربوط به معیارهای انتخاب وقفه بهینه، مدل تصحیح خطای برداری با یک 
بردار هم انباشتگی برآورد می شود. برای اطمینان از اینکه مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده کاذب نیست، 
آزمون خود همبستگی پسماندها انجام شده است. نتایج این آزمون نشان می دهد که پسماندهای مدل تصحیح 
خطای برداری برآورد شده ناهمبسته است و لذا مدل تصحیح خطای برداری به شکل درستی تصریح شده است 

و متغیرهای برآوردی نیز سازگار هستند.

3-4-1- تحلیل نتایج توابع عکس العمل آنی

در این قسمت به تحلیل نتایج مربوط به واکنش متغیرهای مدل تصحیح خطای برداری در اثر شوک وارده به 
اندازه یک انحراف معیار به متغیر قیمت نفت در دوره ای شامل 10 فصل پرداخته می شود26. 

تصویر شماره 1 نشان دهنده عکس العمل متغیرها به شوک به اندازه یک انحراف معیار در قیمت نفت (نه به 
شکل انباشته) است. شوک قیمت نفت به اندازه یک انحراف معیار، باعث شده است در فصل اول بعد از شوک، 
تولید ناخالص داخلی حقیقی افزایش یابد، اما در فصل های دوم و سوم، تولید ناخالص داخلی حقیقی کاهش 
یافته، به طوری که در فصل سوم به حداقل مقدار خود رسیده است و سپس دوباره صعودی شده است تا اینکه 
در فصل دهم به نقطه اوج خود رسیده است. معموالً شوک های مثبت قیمت نفت (در کشورهای واردکننده 

26. قبل از ارائه و تحلیل نتایج باید اشاره کرد که با توجه به وجود برخی مباحث مبنی بر اثرگذاری شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد 
ایران (و نه اثرگذاری مستقیم شوک قیمت نفت)، عالوه بر برآوردهای مورد اشاره در مطالعه حاضر، برآوردهایی نیز با به کارگیری شوک 
درآمدهای نفتی به جای شوک قیمت نفت انجام گرفت، اما مقایسه کلیت نتایج این دو وضعیت نشان دهنده تفاوت چندانی نبوده است.
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نفت) تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند، اما درباره ایران مالحظه می شود که روند تغییرات تولید ناخالص 
داخلی حقیقی، در ابتدا نزولی است، اما در کل دوره روندی صعودی دارد. دلیل این گونه تأثیر شوک مثبت قیمت 
نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران را می توان در صادرکننده نفت بودن ایران جست وجو کرد؛ چراکه شوک 
مثبت قیمت نفت باعث ایجاد منبع درآمدی موقتی (و نه دائمی) برای اقتصاد می شود. در نتیجه شوک مثبت 
در قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی حقیقی در اکثر فصول همواره باالتر از سطح دائمی خود بوده و تنها در 
فصول سوم و چهارم پایین تر از سطح دائمی قرار گرفته است. بنابراین در کل می توان گفت شوک قیمت نفت 

تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی دارد. 

 درباره تأثیر شوک قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت مصرف کننده روند نزولی دارد؛ 
به طوری که در فصل دهم به کمترین مقدار خود رسیده است. شاخص قیمت مصرف کننده بعد از شوک اولیه 
در قیمت نفت همواره پایین تر از سطح دائمی خود قرار داشته است. بنابراین مطابق انتظار، شوک قیمت نفت 

تأثیر منفی بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. 

وجود روند کاهشی برای شاخص قیمت مصرف کننده را می توان به بیماری هلندی در اقتصاد ایران و افزایش 
واردات به دنبال افزایش قیمت نفت نسبت داد. عکس العمل حجم نقدینگي در قبال شوک به اندازه یک انحراف 
معیار در قیمت نفت این گونه بوده است که نقدینگی به دنبال افزایش در فصل دوم نسبت به فصل اول، در فصل 
سوم کاهش پیدا کرده و در همین فصل به کمترین مقدار خود رسیده است. از فصل سوم به بعد و در کل روند 
تغییرات، نقدینگی صعودی بوده است. همان طور که مشاهده می شود در اکثر فصول بعد از شوک، نقدینگی 
باالتر از سطح دائمی خود قرار داشته است که نشان دهنده تأثیر مثبت شوک قیمت نفت بر حجم نقدینگی 
است. وجود چنین تغییراتی در نقدینگی را می توان به سیاست های پولی دولت مبنی بر وارد کردن درآمدهای 
اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت در حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی 

نسبت داد. 

3-4-2- تحلیل نتایج تجزیه واریانس

جدول4. تجزیه واریانس LOP به متغیرهای کالن اقتصادی

LRGDPLCPILM2LOPانحراف معیارفصل

10/04000100

100/052/662/500/1894/7

200/065/086/61/9486/6

300/065/458/65/980/1

 Cholesky Ordering: LOP, LCPI, LM2 and LRGDP
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تجزیه واریانس ابزاری تحلیلی برای تعیین سهم تغییرات در متغیرهای الگو است که این تغییرات ناشی از 
شوک های وارده به هرکدام از این متغیرها مثل قیمت نفت خواهد بود. نتایج تجزیه واریانس به صورت خالصه 

برای 30 فصل محاسبه شده و در جدول شماره 4 آورده شده است.

با توجه به جدول شماره 4 مشاهده می شود مشارکت شوک قیمت نفت در تغییرات تولید ناخالص داخلی 
حقیقی به مرور زمان افزایش یافته و از رقم صفر درصد در فصل اول به رقم 5/45 درصد در فصل سی ام رسیده 
است. ضمن اینکه به طور متوسط، سهم شوک قیمت نفت در تغییرات تولید ناخالص داخلی حقیقی در طول 
30 فصل تقریباً برابر با 3/3 درصد است. سهم تأثیری که شاخص قیمت مصرف کننده از یک واحد شوک وارد 
به قیمت نفت متحمل می شود نیز صعودی است و از فصل اول (با سهمی برابر با صفر درصد) به فصل سی ام با 
سهمی برابر با 8/6 درصد رسیده است. متوسط سهم شوک قیمت نفت در تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده 
در طول 30 فصل نیز تقریباً برابر با 4/43 درصد است. درباره حجم نقدینگی نیز مشاهده می شود که سهم 
تأثیری که این متغیر از یک واحد شوک وارد به قیمت نفت متحمل می شود، افزایشی است و از صفر درصد در 
فصل اول به 5/9 درصد در فصل سی ام رسیده است. به طور متوسط نیز سهم شوک قیمت نفت در تغییرات 

نقدینگی در طول 30 فصل تقریباً برابر با 2/1 درصد است.

3-4-3- تحلیل علیت گرنجر برای اثرات کوتاه مدت

در این بخش به این پرسش پرداخته می شود: آیا رابطه کوتاه مدت معنی داری بین قیمت نفت و متغیرهای 
اقتصادی وجود دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال از آزمون علیت گرنجر استفاده می شود. نتایج آزمون در 
جدول شماره 5 آورده شده است. با توجه به جدول شماره 5 و مقادیر احتمال موجود، مشاهده می شود که 
قیمت نفت علت گرنجر برای هر سه متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم 
نقدینگی است. بنابراین در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین قیمت  نفت با تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت 

مصرف کننده و حجم نقدینگی وجود دارد.

جدول5. آزمون علیت گرنجر برای اثرات کوتاه مدت

فرضیه صفر: قیمت های نفت علت گرنجر برای متغیرهای زير نیستند

احتمالآماره Fمتغیر

LRGDP4/300/02

LM27/90/0007

LCPI5/150/008

مأخذ: محاسبات تحقیق
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3-5- برآورد الگو و تحلیل نتايج در مدل نامتقارن

در تحلیل ارائه شده برای مدل پایه، فرض بر این بود که تأثیر شوک قیمت نفت بر شاخص های کالن اقتصاد 
ایران متقارن بوده و تبدیل مورد استفاده برای قیمت نفت خطی است. با وجود این، مطالعات صورت گرفته برای 
کشورهای صنعتی نشان می دهند شوک های قیمت نفت موجب اثرات نامتقارن بر اقتصاد می شوند. بنابراین بنا 
به بحث مطرح شده در مقاله، دو روش تبدیل غیرخطی قیمت های نفت با توجه به مطالعه مورک (1989) و 
همیلتون (1996) برای اقتصاد ایران بررسی می شوند. ابتدا الزم است مانایي سری های زمانی تبدیل شده بررسی 
شود. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد (جدول شماره 6) نشان مي دهد داده های حاصل از سه تبدیل غیرخطی 
قیمت نفت (برای برآورد مدل نامتقارن) طبق هر دو آزمون ADF و KPSS مانا یا I (0) است. بنابراین تخمین 

مدل خودرگرسیون برداری به کمک این سری ها صورت می گیرد.

 با توجه به مانا بودن سری های PDOP ،NDOP و NOPI، در ابتدا مدل خودرگرسیون برداری برآورد می شود 
و سپس به دنبال تولید توابع عکس العمل آنی و تحلیل آن ها، به مقایسه نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از 
مدل پایه پرداخته می شود. توابع عکس العمل آنی برای متغیرهای LRGDP ،LCPI و LM2 در ازای شوک وارده 
به اندازه یک انحراف معیار به متغیرهای PDOP ،NDOP و NOPI به ترتیب در تصویرهای شماره 2، 3 و 4 
آورده شده اند. از تصویر شماره 2 مشاهده می شود که  به دنبال اعمال شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر 
PDOP (تفاضل مثبت در قیمت نفت)، تغییرات در تولید ناخالص داخلی حقیقی مثبت است و این مثبت بودن 

تا انتهای دوره تداوم دارد. 

تولید ناخالص داخلی همواره باالتر از سطح دائمی خود قرار دارد که نشان دهنده تأثیر مثبت شوک قیمت 
نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی است. درباره شاخص قیمت مصرف کننده مشاهده می شود که این متغیر 

جدول6. آزمون ریشه واحد برای تبدیل های غیرخطی

متغیر
ADF آزمونKPSS آزمون

نتايج
تفاضل مرتبه اولسطحتفاضل مرتبه اولسطح

PDOP-8/59]0]**-0/72]0]-I(0)

NDOP-8/27]0]*-0/74]2]-I(0)

NOPI-13/56]0]*-0/75]4]-I(0)

 ADF تذکر: ** و * به ترتیب نشان دهنده سطح معنی داری 1 درصد و 10 درصد هستند. همچنین اعداد داخل پرانتز برای آزمون
نشان دهنده انتخاب وقفه بهینه با معیار SIC با حداکثر وقفه 11 است و اعداد داخل پرانتز برای آزمون KPSS نشان دهنده انتخاب 

پهنای باند با استفاده از Bartlett Kernel Newey-West`s است.

مأخذ: محاسبات تحقیق
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به دنبال اعمال شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر PDOP، مطابق انتظار، روندی نزولی دارد و تقریباً در 
همه فصول بعد از شوک، پایین تر از سطح دائمی خود قرار دارد که نشان از تأثیر منفی شوک PDOP بر شاخص 
قیمت مصرف کننده است. وجود روند کاهشی برای این شاخص را می توان به بیماری هلندی در اقتصاد ایران و 
افزایش واردات به دنبال شوک PDOP مربوط دانست. درباره حجم نقدینگی نیز مشاهده می شود که در نتیجه 
اعمال شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر PDOP، عکس العمل این متغیر در فصل اول افزایشی بوده 
است و در فصول بعدی کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که در فصل چهارم به کمترین مقدار خود رسیده و در 
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فصول بعد از فصل چهارم روند صعودی به خود گرفته است. 

 مطابق انتظار، عکس العمل تولید ناخالص داخلی حقیقی به شوک NDOP منفی و دائمی است. طبق 
تصویر شماره 3، به دنبال اعمال شوک به اندازه یک انحراف معیار در NDOP (تفاضل منفی در قیمت نفت)، 
تولید ناخالص داخلی حقیقی روندی تقریباً نزولی داشته و تنها در فصل های پنجم و نهم افزایش داشته 
است. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی همواره پایین تر از سطح دائمی خود بوده است که نشان از 
تأثیر منفی شوک مربوط به متغیر NDOP بر تولید ناخالص داخلی حقیقی است. یکی از علل کاهش تولید 
ناخالص داخلی را می توان مربوط به کاهش در واردات واسطه ای و مواد خام (به دنبال شوک NDOP) و 
جابه جایی منحنی عرضه اقتصاد به سمت سمت چپ دانست؛ چراکه سهم عمده ای از تأمین مالی واردات 
از محل درآمدهای نفتی است. در سمت تقاضا نیز با توجه به کسری در تأمین مخارج دولت و تأمین این 
کسری از بانک مرکزی، پایه پولی و عرضه پول افزایش پیدا کرده است که باعث جابه جایی منحنی تقاضای 
اقتصاد به راست می شود. درمجموع با توجه به جابه جایی عرضه اقتصاد به چپ و تقاضای اقتصاد به راست، 

افزایش در سطح قیمت ها و کاهش در تولید اقتصاد صورت می گیرد.  

 مطابق انتظار واکنش شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به شوک NDOP مثبت است. به دنبال شوک منفی قیمت 
نفت، شاخص قیمت مصرف کننده روندی صعودی داشته است. مشاهده می شود شاخص قیمت مصرف کننده همواره باالتر از 
سطح دائمی خود قرار دارد. روند تغییرات در نقدینگی نیز به این ترتیب است که بعد از اعمال شوک به متغیر NDOP، مقدار 
این متغیر در فصول اول تا چهارم روندی کاهشی داشته، اما از آن به بعد روندی صعودی داشته و باالتر از سطح دائمی خود 
قرار گرفته است. با عنایت به این تحلیل ها و تصویرهای 2 و 3 مالحظه می شود که تأثیر شوک قیمت نفت بر اقتصاد ایران 
نامتقارن است؛ چراکه مقدار تغییرات متغیرها در واکنش به شوک های مثبت و منفی قیمت نفت متفاوت اند. تصویر شماره 4 
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عکس العمل متغیرهای بررسی  شده مطالعه حاضر را نسبت به اعمال شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر افزایش خالص 
قیمت نفت نشان می دهد. با توجه به اینکه به کارگیری افزایش خالص قیمت نفت در قیاس با PDOP صرفاً نشان دهنده تالطم 
کمتری در قیمت نفت است، بنابراین انتظار بر این است که کلیت روند تغییرات متغیرهای بررسی شده در قبال شوک های 

افزایش خالص قیمت نفت و PDOP تا حدودی مشابه هم باشند که این انتظار برقرار بوده است.

4- بحث و نتیجه گیری

اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن است که هرگونه نوسان در 
قیمت نفت باعث اثرپذیری اقتصاد ایران خواهد شد. بدون تردید وقوع هرگونه شوک در قیمت نفت بر متغیرهای 
مختلف اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. از این رو مقاله حاضر با داشتن نوآوری هایی، اثرات کوتاه مدت و 
بلندمدت ناشی از شوک قیمت نفت بر برخی متغیرهای اقتصاد کالن ایران را (در قالب دو مدل متقارن و 
نامتقارن) بر پایه داده های فصلی 3ماهه اول سال 1369 تا 3ماهه چهارم سال 1395 بررسی کرده است. در این 
مطالعه و به کمک مدل VAR-VECM عکس العمل متغیرهای کالن تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص 

قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به شوک های متقارن و نامتقارن قیمت نفت بررسی شده است.

 نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی در مدل پایه، نشان می دهند که تأثیر شوک مثبت قیمت نفت بر تولید 
ناخالص داخلی حقیقی مثبت است، اما شوک قیمت نفت تأثیر منفی بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد که 
وجود این تأثیر منفی را می توان به بیماری هلندی در اقتصاد ایران و افزایش واردات به دنبال افزایش قیمت 
نفت نسبت داد. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر مثبت شوک قیمت نفت بر حجم نقدینگی است. وجود چنین 
تغییراتی در نقدینگی را می توان به سیاست های پولی دولت مبنی بر وارد کردن درآمدهای اضافی ناشی از افزایش 
قیمت نفت در حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نسبت داد. نتایج مربوط 
به آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهند در کوتاه مدت قیمت نفت علت گرنجر برای هر سه متغیر مذکور است.

 نتایج مدل نامتقارن، مؤید نبود تقارن در تأثیر شوک های مثبت و منفی قیمت  نفت بر اقتصاد ایران است. این 
نتیجه یعنی عکس العمل متغیرهای کالن (تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم 
نقدینگی) در قبال شوک های وارده به متغیرهای PDOP و NDOP مقادیر معکوس متفاوتی دارند؛ به طوری که 
روند تغییرات متغیرهای کالن در قبال شوک های وارده به متغیرهای PDOP و NDOP تقریباً عکس یکدیگر 
و همراه با مقادیر متفاوتی است. همچنین اندازه تأثیر شوک های مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی 
حقیقی، تورم و نقدینگی در بلندمدت به مراتب بیشتر، کمتر و بیشتر از شوک های منفی قیمت نفت است. 
همچنین نتایج تحقیق درباره عکس العمل متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، شاخص قیمت مصرف کننده 
و حجم نقدینگی نسبت به اعمال شوک در متغیر افزایش خالص قیمت نفت نشان می دهد روند تغییرات 
متغیرهای کالن در قبال شوک های افزایش خالص قیمت نفت و PDOP تا حدودی مشابه هم هستند که با 
توجه به ماهیت یکسان دو متغیر افزایش خالص قیمت نفت و PDOP، انتظار حصول این نتیجه می رفته است.

 مقایسه بین نتایج این تحقیق با برخی از مقاالت دیگر حاکی از تطابق آن هاست؛ به طوری که در مطالعات 
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فرزانگان و مارکوارت (2009)، وحیدی و همکاران (2015) و اثنی عشری و همکاران (2016) تأثیر شوک قیمت 
نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. نتایج تحقیق حاضر نیز مؤید همین تأثیر است. در 
سوی دیگر نتایج مطالعات مقدم و سزاوار (2013) و اثنی عشری و همکاران (2016) نشان می دهند تأثیر 
تکانه مثبت قیمت نفت بر تورم، منفی و معنی دار است که در مقاله حاضر نیز همین نتیجه به دست آمد. البته 
مطالعه اثنی عشری و همکاران (2016) نشان داده است تأثیر رشد مثبت قیمت نفت در دوره 1373 تا 1385 
بر تورم مثبت و معنی دار بوده است. در سوی دیگر نتیجه مطالعه اثنی عشری و همکاران (2016) نشان می دهد 
با افزایش قیمت نفت، درآمد نفتی افزایش می یابد و در صورت ورود قابل توجه درآمد نفتی به بودجه دولتی، 
حجم پول افزایش می یابد. به عبارتی تأثیر شوک قیمت نفت بر حجم پول مثبت است که در مطالعه حاضر نیز 

نتیجه مشابهی حاصل شد.

 با توجه به تأثیرگذاری شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کلیدی مورد بحث در مقاله حاضر، پیشنهاد 
می شود دولت تالش کند به مرور زمان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت را کاهش دهد تا از این طریق 
تأثیرگذاری شوک های نفتی بر هزینه کرد دولت را از بین ببرد یا اگر نمی تواند این وابستگی را از بین ببرد، 
تالش کند مدیریت صحیحی بر درآمدهای نفتی (در قالب بودجه و انضباط بودجه ای و مالی) و منابع صندوق 
توسعه ملی داشته باشد تا آثار سوء آن ها به حداقل برسد؛ به طوری که درآمدهای ارزی نفت به سرعت تبدیل 
به نقدینگی نشوند، از بیماری هلندی و گسترش بی رویه واردات جلوگیری شود و درآمدهای نفتی را بیشتر در 

حوزه عمرانی و فعالیت های تولیدی هزینه کند تا بنیان تولید کشور از این طریق تقویت شود.
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