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Recent empirical studies show that the asymmetric effects of oil shocks on the mac-
ro-economic variables among OPEC members have to be examined as it is done for 
the importing countries. The current study employs the hidden panel co-integration to 
investigate the asymmetric effects of oil shocks on the inflation of the OPEC members 
(including Iran) from 1990 to 2014. To this aim, first, the variables of the petroleum 
price and the consumer price index of these countries are grouped into the positive and 
negative integrational components. Then, considering the cross-sectional dependence 
in the models under investigation, the Pesaran’s unit root test (2007) and the co-in-
tegration test of Westerlund (2007) were employed. The findings show that there is 
no long-term relationship between the petroleum price and the consumer price index 
(linear co-integration refuted); however, there is a long-term relationship between the 
positive components of these variables and consumer price index, and the negative 
components of petroleum price (hidden co-integration confirmed). Finally, these long-
term relationships are analyzed through the continuously-updated and fully-modified 
method (Cup-FM). The results showed that both the positive and negative shocks of 
the petroleum price increase the inflation in the OPEC members, particularly that the 
effect of the negative shocks is more than the positive shocks (the asymmetric effect).
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

3صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

ــای  ــر متغیره ــی ب ــای نفت ــارن تکانه ه ــار نامتق ــد آث ــان می ده ــی نش ــای تجرب پژوهش ه
کالن اقتصــادی کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت نیــز، هماننــد کشــورهای واردکننــدۀ آن، قابــل 
ــی پنهــان،  ــه  کمــک رهیافــت هم انباشــتگی پانل ــۀ حاضــر، ب طــرح و بررســی اســت. در مقال
آثــار نامتقــارن تکانه هــای نفتــی بــر تــورم کشــورهای عضــو اوپــک )OPEC( )شــامل ایــران( 
طــی دورۀ زمانــی 1990 تــا 2014م بررســی شــده اســت.  بــه ایــن منظــور، ابتــدا متغیرهــای 
ــت و  ــزای مثب ــه اج ــورها ب ــن کش ــدۀ ای ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــام و ش ــت خ ــت نف قیم
ــای  ــی در مدل ه ــتگی مقطع ــه وابس ــه ب ــا توج ــپس ب ــده اند. س ــه ش ــی تجزی ــی تجمع منف
مــورد بررســی از آزمون هــای ریشــۀ واحــد پســران )2007( و هم انباشــتگی وســترلوند 
)2007( اســتفاده و نشــان داده شــده اســت کــه بیــن قیمــت نفــت خــام و شــاخص قیمــت 
مصرف کننــده رابطــۀ بلندمدتــی وجــود نــدارد )عــدم تأییــد هم انباشــتگی خطــی(؛ امــا بیــن 
ــزای  ــده و اج ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــت ش ــزای مثب ــا و اج ــن متغیره ــت ای ــزای مثب اج
ــرار اســت )تأییــد هم انباشــتگی پنهــان(.  منفــی قیمــت نفــت خــام رابطــه ای بلندمــدت برق
ــاًل تعدیل شــده  ــرر و کام ــانی مک ــا روش به  روزرس ــدت ب ــای بلندم ــن رابطه ه ــز ای ــر نی در آخ
)Cup-FM( بــرآورد شــده اند. نتایــج نشــان داد هــر دو شــوک مثبــت و منفــی قیمــت نفــت، 
ــوک های  ــر ش ــه تأثی ــه ای ک ــد؛ به گون ــش می ده ــک افزای ــو اوپ ــورهای عض ــورم را در کش ت

ــارن(. ــدم تق ــد ع ــت اســت )تأیی ــی بیشــتر از شــوک های مثب منف
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1. مقدمه
قیمــت نفــت و درآمدهــای حاصــل از صــادرات آن نقــش بســیار مهــم و تعیین کننــده ای در 
ــه  ــن وارد شــدن هرگون ــد. بنابرای ــا می کن ــده ایف عملکــرد و ســاختار اقتصــادی کشــورهای صادرکنن
ــاختار  ــرد و س ــر عملک ــگرفی ب ــار ش ــد آث ــت می توان ــی نف ــای جهان ــه بازاره ــره ب ــوک غیرمنتظ ش
اقتصــادی ایــن کشــورها داشــته باشــد. تحقیقــات در زمینــۀ بررســی اثــرات نوســانات قیمــت نفــت 
ــت  ــده اس ــام ش ــت انج ــدۀ نف ــورهای واردکنن ــتر در کش ــاد کالن، بیش ــی اقتص ــای اصل ــر متغیره  ب
ــان  ــا نش ــت آمده از آن ه ــی به دس ــج تجرب ــه نتای )e.g. Mory, 1993; Hamilton, 1996 & 2003( ک
می دهــد افزایــش قیمــت نفــت عامــل اصلــی بــروز رکودهــای اقتصــادی در ایــن کشــورها بــوده اســت؛ 
درحالــی  کــه کاهــش قیمــت نفــت نقــش کوچکــی در رونق هــای ایجادشــده داشــته اســت. ایــن نتایــج 
ــا  ــن کشورهاســت. ب ــارن بیــن قیمــت نفــت و فعالیت هــای اقتصــادی ای ــوِد رابطــۀ متق حاکــی از نب
ــان  ــه در می ــن اندیش ــرور ای ــا، به م ــن پژوهش ه ــکای ای ــل  ات ــج قاب ــق نتای ــان و تحق ــت زم گذش
ــاد  ــت اقتص ــر وضعی ــت ب ــت نف ــارن قیم ــذاری نامتق ــه اثرگ ــت ک ــکل گرف ــادی ش ــان اقتص محقق
کشــورهای صادرکننــدۀ ایــن محصــول نیــز قابــل طــرح و بررســی اســت؛ به گونــه ای کــه آثــار منفــی 
کاهــش قیمــت نفــت در ایــن کشــورها بیشــتر از آثــار مثبــت آن اســت )جعفــری و گلخنــدان، 1392، 
ــه  ــه ایــن موضــوع و وابســتگی اقتصــاد کشــورهای عضــو اوپــک )OPEC(1 ب ــا توجــه ب ص. 130(. ب
درآمدهــای نفتــی، مقالــۀ حاضــر ســعی دارد بــا تفکیــک تکانه هــای مثبــت و منفــی قیمــت نفــت بــه 
ــتگی  ــد و هم انباش ــۀ واح ــای ریش ــتفاده از آزمون ه ــان2 و اس ــی پنه ــتگی پانل ــک روش هم انباش  کم
Cup-( ــده ــاًل تعدیل ش ــرر و کام ــانی مک ــام به روزرس ــری به ن ــی و برآوردگ ــتگی مقطع ــا وابس ــل ب پان

ــل مطــرح شــده اند،  ــات اقتصادســنجی داده هــای پان ــار و تحقیق ــع و آث ــه به تازگــی در مناب FM(3 ک
تبییــن دقیق تــری از میــزان نوســان های نامتقــارن قیمــت نفــت بــر تــورم ایــن کشــورها طــی دورۀ 

زمانــی 1990 تــا 2014م ارائــه دهــد. 

2. پیشینة تحقیق
ــت  ــی نف ــای قیمت ــارن تکانه ه ــار نامتق ــۀ آث ــترده ای در زمین ــات گس ــته، تحقیق ــال های گذش در س
ــدۀ  ــده و صادرکنن ــورهای واردکنن ــادی( کش ــد اقتص ــژه رش ــادی )به وی ــای کالن اقتص ــر متغیره ب
نفــت انجــام شــده اســت. امــا پژوهــش در زمینــۀ آثــار نامتقــارن تکانه هــای قیمتــی نفــت بــر تــورم 
ــار  ــه آث ــی ک ــتر در پژوهش های ــوده و بیش ــدک ب ــت( ان ــدۀ نف ــورهای صادرکنن ــوص در کش )به خص
ایــن تکانه هــا را بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی بررســی کرده انــد، بــه آن هــا توجــه شــده اســت. در 

ــی آمــده اســت:  ــه  ترتیــب تحقیقــات خارجــی و داخل ــن پژوهش هــا ب ــه، منتخبــی از ای ادام

1. Organization of Petroleum Exporting Countries
2. Hidden Panel Cointegration
3. Continuously-Updated and Fully-Modified
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2ـ1. تحقیقات خارجی 

ــا  ــاط آن ه ــا ارتب ــاد: آی ــای اقتص ــت و فعالیت ه ــت نف ــوان »قیم ــا عن ــه ای ب ــوری )1993( در مقال م
متقــارن اســت؟« براســاس رهیافــت علیــت گرنجــری و مبتنــی بــر داده هــای فصلــی 1952 تــا 1990م، 
ــکا را  ــادی امری ــای کالن اقتص ــر متغیره ــام ب ــت خ ــت نف ــش قیم ــش و کاه ــذاری افزای ــزان اثرگ می
واکاوی کــرده اســت. تحقیــق وی حکایــت از آن دارد کــه افزایــش قیمــت نفــت هم بســتگی بیشــتری 

ــا متغیرهــای کالن اقتصــادی نســبت بــه کاهــش قیمــت نفــت خــام دارد.  ب

کونــادو و دی  گارســیا4 )2004( تأثیــر قیمــت نفــت را بــر تــورم 6 کشــور آســیایی )ژاپــن، ســنگاپور، 
ــتفاده از  ــا اس ــا 2002م و ب ــی 1975 ت ــی دورۀ زمان ــن( ط ــد و فیلیپی ــزی، تایلن ــی، مال ــرۀ جنوب ک
داده هــای فصلــی بررســی کرده انــد. در ایــن پژوهــش، به منظــور تفکیــک تکانه هــای مثبــت و 
منفــی قیمــت نفــت، از روش هــای مــورک5 )1989( )تصریــح غیرمتقــارن(، الگــوی GARCH )تصریــح 
ــح افزایــش خالــص قیمــت نفــت خــام( اســتفاده شــده اســت.  مقیــاس( و همیلتــون6 )1996( )تصری
ــد  ــان می ده ــری نش ــت گرنج ــتگی و علی ــای هم انباش ــب تحلیل ه ــق در قال ــن تحقی ــای ای یافته ه
ــر  ــدارد و اث ــده در بلندمــدت رابطــه ای وجــود ن بیــن قیمت هــای نفــت و شــاخص قیمــت مصرف کنن
ــن  ــارن بی ــۀ نامتق ــز رابط ــدت نی ــود. در کوتاه م ــر می ش ــدت منحص ــه کوتاه م ــی ب ــوک های نفت ش
تغییــرات قیمــت نفــت و تــورم بــرای کشــورهای ژاپــن، کــرۀ جنوبــی، مالــزی و تایلنــد تأییــد می شــود.

مــردی و آدبایــی7 )2010( اثــر نامتقــارن شــوک های قیمتــی نفــت را بــر ســطح تولیــد و قیمــت، 
در کشــور نیجریــه بــا اســتفاده از یــک مــدل خودرگرســیون بــرداری ســاختاری )SVAR( و داده هــای 
ــر  ــان دهندۀ اث ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــی کرده ان ــا 2008م بررس ــی  1999 ت ــۀ دورۀ زمان ماهیان
نامتقــارن شــوک های قیمتــی نفــت بــر ســطح تولیــد و قیمــت در ایــن کشــور اســت؛ به گونــه ای کــه 
ــج  ــر افزایشــی آن اســت. همچنیــن نتای ــر از اث ــاداری بزرگ ت ــر کاهشــی قیمــت نفــت، به طــور معن اث

4. Cunado & De Garcia 
5. در ایــن تصریــح کــه مــورک )1989( مطــرح کــرده اســت، افزایــش قیمــت نفــت از کاهــش قیمــت آن مجــزا شــده و 

ــود:    ــان داده می ش ــر نش ــورت زی به ص

ــت  ــای مثب ــورک نرخ ه ــن روش، م ــان t اســت. در ای ــت (poil) در زم ــی نف ــت واقع ــم قیم tO تفاضــل لگاریت ــه در آن  ک
ــای  ــوان تکانه ه ــت را به عن ــت نف ــرات قیم ــی تغیی ــای منف ــت و نرخ ه ــای مثب ــوان تکانه ه ــت را به عن ــت نف ــرات قیم تغیی

ــد. ــف می کن ــی تعری منف
6. این تصریح را همیلتون )1996، صص. 215ـ220( مطرح کرده است و به صورت زیر تعریف می شود:

براســاس رابطــۀ فــوق، قیمــت نفــت در یــک فصــل )t( بــا ماکزیمــم مقــدار قیمــت در طــول ســال قبــل محاســبه می شــود. 
اگــر در ایــن فصــل افزایــش یافتــه باشــد، آن  را درنظــر می گیرنــد و در غیــر ایــن صــورت، آن  را صفــر قــرار می دهنــد. 

 7. Mordi & Adebiyi
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تجزیــۀ واریانــس بیانگــر آن اســت کــه تغییــرات قیمــت نفــت نقــش مهمــی در تعییــن تجزیــۀ واریانــس 
تولیــد و قیمــت دارد.    

ایوامــی و فــووو )2011( در پژوهشــی تغییــرات قیمــت نفــت را بــا اســتفاده از تفکیــک پســماندهای 
تخمیــن GARCH انجــام و نشــان داده انــد کــه شــوک های مثبــت قیمــت نفــت اثــر قابــل  توجهــی بــر 
اغلــب متغیرهــای کالن اقتصــادی نیجریــه ندارنــد. نتایــج آزمــون علیــت گرنجــری، توابــع عکس العمــل 
ــف  ــای مختل ــه اندازه ه ــتند ک ــب هس ــن مطل ــر ای ــه بیانگ ــس )VD( هم ــۀ واریان ــی )IRF( و تجزی آن
ــد. از  ــی نبوده ان ــرخ ارز واقع ــورم و ن ــت، ت ــارج دول ــد، مخ ــرات تولی ــت تغیی ــت، عل ــت نف ــوک مثب ش
ــان دهندۀ  ــی، نش ــرخ ارز واقع ــد و ن ــرات تولی ــی در تغیی ــوک های منف ــر ش ــودن اث ــا دار ب ــی معن طرف

ــر متغیرهــای یادشــده اســت.  تأثیــر نامتقــارن شــوک های نفتــی ب

2ـ2. تحقیقات داخلی 
ــاد  ــای کالن اقتص ــر متغیره ــت را ب ــی نف ــوک های قیمت ــر ش ــارک واردت )2007( اث ــگان و م فرزان
ــد. در  ــی بررســی کرده ان ــای فصل ــتفاده از داده ه ــا اس ــا 2004م و ب ــی 1988 ت ــران طــی دورۀ زمان ای
ــورک )1989(  ــت از روش م ــی قیمــت نف ــت و منف ــای مثب ــک تکانه ه ــن پژوهــش، به منظــور تفکی ای
 )VAR( اســتفاده شــده اســت. یافته هــای ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از رویکــرد خودرگرســیون بــرداری
ــر ســطح  ــاداری ب ــی( و معن ــت )منف ــر مثب ــت اث ــش )کاهــش( قیمــت نف ــف. افزای ــد ال نشــان می ده
تولیــدات صنعتــی دارد؛ ب. تأثیــر نوســانات قیمــت نفــت بــر مخــارج حقیقــی دولــت بی معناســت؛ ج. 
ــارن اســت؛ د. واکنــش  ــه شــوک های قیمتــی نفــت نامتق ــر حقیقــی و واردات ب ــرخ ارز مؤث واکنــش ن

تــورم بــه هــر دو شــوک افزایــش و کاهــش قیمــت نفــت مثبــت و معنــادار اســت.    

ــای  ــارن تکانه ه ــار نامتق ــی آث ــه بررس ــی ب ــود )1389( در پژوهش ــب و میرکاظمی موع حسینی نس
نفتــی بــر دو متغیــر کالن اقتصــادی رشــد تولیــد و نــرخ تــورم در دو گــروه از کشــورهای صادرکننــده 
ــری  ــا به کارگی ــا ب ــی پوی ــای تابلوی ــور، از روش داده ه ــن منظ ــه ای ــد. ب ــت پرداخته ان ــدۀ نف و واردکنن
برآوردکننــدۀ گشــتاورهای تعمیم یافتــه )GMM( طــی دورۀ زمانــی 1970 تــا 2005م اســتفاده شــده 
ــه کار  ــورک )1989( ب ــز روش م ــت نی ــت نف ــی قیم ــت و منف ــای مثب ــک تکانه ه ــرای تفکی ــت. ب اس
گرفتــه شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد نوســانات قیمــت نفــت تأثیــر فــراوان و مؤثــری در نوســان 
رشــد GDP و نــرخ تــورم در هــر دو گــروه کشــورهای صادرکننــده و واردکننــده دارد. همچنین نوســانات 

قیمــت نفــت بــر رشــد GDP و نــرخ تــورم آثــار نامتقارنــی دارد. 

ــت  ــوک های قیم ــارن ش ــرات نامتق ــی تأثی ــه بررس ــی ب ــی )1391( در پژوهش ــی و ارباب افضل التجائ
نفــت بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی ایــران طــی دورۀ زمانــی 1369 تــا 1387 و بــا اســتفاده از داده هــای 
ــت،  ــت نف ــی قیم ــت و منف ــای مثب ــک تکانه ه ــور تفکی ــش به منظ ــن پژوه ــد. در ای ــی پرداخته ان فصل
ــن  ــای ای ــک الگــوی GHARCH اســتفاده شــده اســت. یافته ه ــر ی ــی ب ــاس مبتن ــح مقی از روش تصری
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تحقیــق در قالــب مــدل خودرگرســیون بــرداری ســاختاری )SVAR( و بــا اســتفاده از توابــع عکس العمــل 
ــرخ  ــرخ رشــد اقتصــادی، ن ــای ن ــار متغیره ــد رفت ــس )VD(، نشــان می ده ــۀ واریان ــی )IRF( و تجزی آن
تــورم و نــرخ رشــد مخــارج جــاری دولــت، در پاســخ بــه شــوک های مثبــت و منفــی، کامــاًل نامتقــارن 
اســت؛ به گونــه ای کــه شــوک منفــی قیمــت نفــت در مقایســه بــا شــوک مثبــت، اثــر بیشــتری بــر ایــن 
متغیرهــا دارد. امــا درخصــوص متغیــر نــرخ رشــد مخــارج عمرانــی دولــت، نتایــج از اثرگــذاری بیشــتر 

ــت دارد.     ــه شــوک های منفــی حکای ــر نســبت ب ــن متغی ــار ای ــر رفت شــوک های مثبــت ب

کمیجانــی، ســبحانیان و بیــات )1388( اثــرات نامتقــارن رشــد درآمدهــای نفتــی بــر تــورم در ایــران 
را طــی ســال های 1350 تــا 1387 بــا اســتفاده از مــدل تصحیــح خطــای بــرداری )VECM( بررســی 
ــت از روش  ــت نف ــی قیم ــت و منف ــای مثب ــک تکانه ه ــور تفکی ــش، به منظ ــن پژوه ــد. در ای کرده ان
مــورک )1989( اســتفاده شــده اســت. مطابــق نتایــج، هــر دو شــوک  مثبــت و منفــی ناشــی از رشــد 

ــت آن بیشــتر اســت. ــر شــوک های مثب ــزان تأثی ــه می ــه ای ک ــی تورم زاســت؛ به گون ــای نفت درآمده

ــورم  ــر ت ــک را ب ــت اوپ ــت نف ــانات قیم ــر نوس ــی )1392( تأثی ــی و امیرخان ــایی فام، پازوک پاش
کشــورهای منتخــب واردکننــدۀ نفــت )OECD( بــا اســتفاده از داده هــای فصلــی دورۀ زمانــی 1970 تــا 
2011م تحلیــل کرده انــد. روش ایــن پژوهــش بــرای تفکیــک تکانه هــای مثبــت و منفــی قیمــت نفــت، 
 )VECM( ــرداری مــورک )1989( اســت. یافته هــای ایــن تحقیــق در قالــب مــدل تصحیــح خطــای ب
ــر تــورم کشــورهای واردکننــدۀ نفتــی یکســان نبــوده  نشــان  می دهــد افزایــش قیمــت نفــت اوپــک ب
ــا یکدیگــر  اســت. در تمــام کشــورهای مــورد بررســی افزایــش قیمــت نفــت و تــورم رابطــۀ مثبتــی ب
داشــته اند؛ امــا اثــرات افزایــش قیمــت نفــت طــی زمــان بــر تــورم ایــن کشــورها کاهــش یافتــه اســت. 
ــه   ــود؛ ب ــاهده نمی ش ــمگیری مش ــرات چش ــور، اث ــد کش ــز در چن ــت،  ج ــت نف ــش قیم ــورد کاه درم

عبــارت دیگــر، نوســانات قیمــت نفــت اثــر نامتقــارن بــر تــورم دارد.

3. مبانی نظری

3ـ1. شوک های نفتی و تورم
در ایــن قســمت، تأثیــر شــوک های مثبــت و منفــی قیمــت نفــت را بــر تــورم، باالخــص بــرای کشــورهای 
صادرکننــدۀ نفــت، بررســی می کنیــم. در مفاهیــم و مبانــی نظــری اقتصــادی، هرگونــه انحــراف مقادیــر 
متغیرهــا از رونــد بلندمــدت مقادیــر انتظــاری آن هــا شــوک )تکانــه( نامیــده می شــود کــه درمــورد قیمــت 
نفــت نیــز بســیار مطــرح اســت. در ایــن زمینــه، می تــوان گفــت در بیــن انــواع شــوک های عرضــه کــه 
اقتصــاد جهانــی را پــس از جنــگ جهانــی دوم تحــت تأثیــر قــرار داده، افزایــش قیمــت نفــت از اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار بــوده اســت )کمیجانــی و دیگــران، 1388، ص. 203(. اینکــه شــوک های قیمتــی نفت 
درواقــع چــه میــزان و چگونــه می تواننــد بــر فعالیت هــای اقتصــادی کشــورهای صادرکننــده و واردکننــدۀ 
ــی ناشــی از  ــای اضاف ــه چگونگــی خــرج درآمده ــی، ازجمل ــای گوناگون ــه عامل ه ــد، ب ــر بگذارن ــت اث نف
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ــی قیمــت نفــت و چگونگــی تأمیــن درآمــد ناشــی از کاهــش قیمــت آن در کشــورهای  افزایــش ناگهان
صادرکننــدۀ نفــت، چگونگــی تغییــرات ســطح عمومــی قیمت هــا و دســتمزدها بــر اثــر تغییــرات ناگهانــی 
ــادي  ــن شــوک ها و... بســتگی دارد )صمــدی، یحیي آب ــرل ای ــت در کنت قیمــت نفــت، سیاســت های دول
ــی  ــوک های نفت ــذاری ش ــی اثرگ ــاظ چگونگ ــورها را از لح ــی کش ــور کل ــی، 1388، ص. 8(. به ط و معلم
ــروه،  ــن دو گ ــرد. در ای ــیم  ک ــت تقس ــدۀ نف ــده و صادرکنن ــورهای واردکنن ــتۀ کش ــه دو دس ــوان ب می ت

ــار تقریبــاً متفاوتــی از خــود نشــان می دهنــد.  شــوک های نفتــی آث

به اعتقــاد بســیاری از اقتصاددانــان، افزایــش شــدید در قیمــت نفــت باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی 
ــای  ــوان از جنبه ه ــوع را می ت ــن موض ــود. ای ــت می ش ــدۀ نف ــورهای واردکنن ــورم در کش ــش ت و افزای
ــواد  ــوان م ــرژی به عن ــی ان ــث کمیاب ــت باع ــت نف ــش قیم ــو افزای ــک  س ــرد. از ی ــی ک ــی بررس متفاوت
ــرای تولیــد بنگاه هــا شــده کــه ایــن مطلــب عامــل افزایــش هزینــۀ بنگاه هــا و کاهــش ســود  اولیــه ب
آن هاســت؛ بنابرایــن کاهــش تمایــل بنگاه هــا بــرای خریــد کاالهــای ســرمایه ای جدیــد را درپــی خواهــد 
ــه کاهــش در ظرفیــت تولیــدی بنگاه هــای اقتصــادی در کشــورهای  داشــت کــه ایــن عامــل منجــر ب
صنعتــی می شــود )Cologni & Manera, 2008, p. 857(. از ســوی دیگــر اگــر مصرف کننــدگان انتظــار 
افزایــش موقتــی در قیمــت انــرژی را داشــته باشــند، ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد کمتــر پس انــداز 
کننــد کــه ایــن موضــوع کاهــش در تعــادل حقیقــی و افزایــش بیشــتر قیمت هــا را موجــب می شــود. 
در نقطــۀ مقابــل کاهــش قیمــت نفــت از طریــق شــوک مثبــت عرضــه بــر اقتصــاد ایــن کشــورها اثــر 
ــدان، 1392، ص. 134(.  ــری و گل خن ــد )جعف ــل می کن ــت عم ــش قیم ــت کاه ــذارد و درجه می گ
ــاًل متفــاوت اســت. افزایــش  ــی اســت کــه وضعیــت در کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت کام ــن درحال ای
ــده ای  ــا پدی ــن کشــورها را ب ــده، ای ــۀ آن توســط کشــورهای صادرکنن قیمــت نفــت و صــادرات بی روی
ــرازیر  ــی و س ــای نفت ــش درآمده ــر، افزای ــارت دیگ ــه   عب ــد. ب ــه می کن ــدی8 مواج ــاری هلن ــام بیم به ن
ــن  ــا می شــود. ای ــی قیمت ه ــش تقاضــا و ســطح عموم ــث افزای ــا در اقتصــاد باع ــن درآمده ــردن ای ک
ــه  ــت ک ــاد اس ــای اقتص ــی از بخش ه ــدگان برخ ــوددهی تولیدکنن ــش س ــای افزای ــع به  معن ــر درواق ام
ــه نظیــر ســاختمان و تضعیــف  ــل مبادل ــه بخش هــای غیرقاب موجــب حرکــت ســرمایه و نیــروی  کار ب
Polterovich, Popov & To- )بخش هــای قابــل  مبادلــه ماننــد کشــاورزی و صنعــت و معــدن می شــود 

nis, 2010, p. 3(. از طرفــی براســاس نظریــۀ فشــار هزینــه، منشــأ اصلــی افزایــش قیمــت نهایــی کاالهــا، 
افزایــش هزینه هــای تولیــد آن هاســت. الجبریــن9 )2006( معتقــد اســت نقطــۀ شــروع در فهــم عوامــل 
ــاس  ــت. براس ــه اس ــار هزین ــی فش ــدل تورم ــت، م ــدۀ نف ــورهای صادرکنن ــورم در کش ــدۀ ت تعیین کنن
ایــن مــدل تورمــی، زمانــی  کــه هزینــۀ اســتفاده از انــرژی به عنــوان یکــی از اصلی تریــن عوامــل تولیــد 
افزایــش می یابــد، هزینــۀ تولیــد کاالهــا و خدمــات در کشــورهای صنعتــی واردکننــدۀ انــرژی نیــز زیــاد 
می شــود. ایــن امــر موجــب می شــود کشــورهای صادرکننــدۀ انــرژی کــه حجــم عظیمــی از کاالهــای 

8. Dautch Disease
9. Algebrin
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مصرفــی خــود را از کشــورهای صنعتــی وارد می کننــد، بــرای کاالهــای وارداتــی خــود قیمــت بیشــتری 
ــورم  ــش ت ــورها، افزای ــن کش ــتر در ای ــای بیش ــا  قیمت ه ــا ب ــن کااله ــۀ ای ــه عرض ــد و درنتیج بپردازن
ــی، موجــب  ــار نفت ــای سرش ــت10 ناشــی از درآمده ــود ران ــن وج ــد داشــت. همچنی ــال خواه را به  دنب
ــه نتیجــۀ  ــد ک ــد اختصــاص یاب ــای غیرمول ــه فعالیت ه ــدی اقتصــاد ب ــع تولی می شــود بخشــی از مناب
 Auty,( اقتصــاد و تــورم نخواهــد بــود )چنیــن پدیــده ای چیــزی جــز کاهــش تولیــد کل )اضافه تقاضــا
p. 630 ,2001(. در نقطــۀ مقابــل، بــا کاهــش قیمــت نفــت نیــز تــورم در کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت 
افزایــش می یابــد. از آنجــا کــه بخــش عمــدۀ منبــع درآمــدي دولــت در ایــن کشــورها از پــول حاصــل 
از فــروش نفــت اســت، همــواره دولــت بخــش بزرگــی از بودجــۀ عمومــي خــود را براســاس درآمدهــاي 
نفتــي تأمیــن مالــي خواهــد کــرد. در زمــان وقــوع تکانــۀ منفــي نفتــي،  فقــط مي تــوان انتظــار داشــت 
کــه مقــدار مشــخصي از بودجــۀ عمومــي دولــت براســاس درآمدهــاي نفتــي تأمیــن مالــي شــود و بقیــۀ 
ــا انتشــار اوراق مشــارکت تأمیــن  آن بایــد از طریــق اســتقراض از بانــک مرکــزي، افزایــش مالیات هــا ی
مالــي شــود. بــا توجــه بــه اینکــه در اقتصــاد بســیاری از ایــن کشــورها )ماننــد ایــران(، مالیات هــا بــراي 
ــد، ممکــن اســت اســتقراض از بانــک مرکــزي و  ــت انعطــاف کافــي ندارن پوشــش کســري بودجــۀ دول
انتشــار اوراق مشــارکت تنهــا راه تأمیــن مالــي ایــن کســري بودجــه باشــد. ایــن امــر ســبب خواهــد شــد 
درصــورت ســرایت و تــداوم تکانه هــاي منفــی درآمدهــاي نفتــي در دوره هــاي بعــدي، در کنــار ناتوانــی 
دولــت بــراي کاهــش مخارجــش، رونــد اســتقراض از بانــک مرکــزی یــا مــردم افزایــش یابــد کــه ایــن امر 
درنهایــت بــه تــداوم در افزایــش پایــۀ پولــي و تــورم در دوره هــاي بعــدي منجــر خواهــد شــد )کمیجانــی 
و دیگــران، 1388(. بایــد خاطرنشــان کــرد شــوک هاي منفــي نفتــي به  دلیــل ایجــاد فضــاي نامطمئــن 
ــر  ــول منج ــۀ محص ــش عرض ــه کاه ــز ب ــر نی ــن ام ــد. ای ــد انجامی ــرمایه گذاري خواه ــر در س ــه تأخی ب
ــوک های  ــن ش ــت )Guo & Kliesen, 2005(. همچنی ــد داش ــي خواه ــي را درپ ــود تورم ــود و رک مي ش
منفــي نفتــي موجــب کاهــش درآمدهــاي نفتــي مي شــود. کاهــش درآمدهــاي نفتــي نیــز بــه کاهــش 
ــر دالر کشــور درمقابــل پــول داخلــي مي انجامــد و کاهــش ارزش پــول ملــي را به دنبــال خواهــد  ذخای
ــورم  ــه ت ــاي کل ب ــک تقاض ــا تحری ــد و ب ــش مي یاب ــادرات افزای ــص ص ــب، خال ــن ترتی ــه ای ــت. ب داش

ــود.  ــی می ش منته

3ـ2. شوک های نفتی و عدم تقارن 
ــاد  ــه اقتص ــود ک ــه ای ب ــان به  گون ــت در جه ــت نف ــرات قیم ــد تغیی ــۀ 1980م، رون ــط ده ــا اواس ت
ــای  ــز از الگوه ــان نی ــرد و اقتصاددان ــه می ک ــت تجرب ــت  نف ــی را در قیم ــاً افزایش های ــی عموم جهان
متقــارن بــرای تبییــن رابطــۀ میــان قیمــت نفــت و متغیرهــای کالن اقتصــادی اســتفاده می کردنــد. 
ــارن و  ــادی، متق ــای کالن اقتص ــر متغیره ــت ب ــت نف ــش قیم ــش و افزای ــر کاه ــا، اث ــن الگوه در ای
یکســان فــرض می شــد. امــا در ســال 1986م بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت، رابطــۀ میــان قیمــت 

10. Rent
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ــا و  ــتفاده از الگوه ــد و اس ــف ش ــی تضعی ــورهای صنعت ــادی در کش ــای کالن اقتص ــت و متغیره نف
ــع  ــت. درواق ــرار گرف ــد ق ــورد تردی ــور م ــای مذک ــازی رابطه ه ــرای الگوس ــارن ب ــای متق تصریح ه
کاهــش قیمــت نفــت در ســال های مذکــور نتوانســت افزایــش رشــد اقتصــادی را براســاس الگوهــای 
ــد  ــان تالش هــای بســیاری کردن ــه بعــد، محقق ــن دوره ب ــذا از ای ــد. ل ــارن ســابق پیش بینــی کن متق
ــازی  ــارن مدل س ــکلی نامتق ــادی را به  ش ــای کالن اقتص ــت و متغیره ــت نف ــان قیم ــۀ می ــا رابط ت
کننــد. در ایــن زمینــه، از آنجایــی  کــه کشــورهای واردکننــدۀ نفــت به  دلیــل وابســتگی نســبتاً زیــاد 
صنایــع خــود بــه ایــن محصــول، زیان هــای به مراتــب بیشــتری را متوجــه شــده بودنــد، نســبت بــه 
آنچــه در پیش بینی هــای متقــارن مــورد انتظــار بــود، هســتۀ نخســت ایــن تحقیقــات در کشــورهای 
ــا  ــا، ب ــن پژوهش ه ــی، 1391، ص. 91(. در ای ــی و ارباب افضل ــد )التجائ ــام ش ــت انج ــدۀ نف واردکنن
ــارن  ــدم تق ــت، ع ــت نف ــی قیم ــت و منف ــوک های مثب ــۀ ش ــف تجزی ــای مختل ــتفاده از تکنیک ه اس
 e.g. Mork, 1989;( ــد شــده اســت ــای کالن اقتصــادی کشــورها تأیی ــر متغیره ــر ب ــن متغی ــار ای آث
ــدۀ  ــورهای واردکنن ــه در کش ــه اینک ــه ب ــا توج Lee, Shawn, & Ratti, 1995; Hamilton, 1996(. ب
نفــت، تغییــرات قیمــت نفــت به عنــوان شــوک ســمت عرضــه بــر پیکــرۀ اقتصــاد ایــن کشــورها اثــر 
ــود  ــره وری می ش ــش به ــا و کاه ــش در هزینه ه ــث افزای ــت باع ــت نف ــش در قیم ــذارد، افزای می گ
و عالوه بــر به  وجــود آوردن ســیکل های اقتصــادی )ادوار تجــاری واقعــی( بــر تــورم، اشــتغال و 
ســرمایه گذاری هــم اثرگــذار اســت. از طرفــی افزایــش قیمــت نفــت باعــث وخیــم  شــدن وضعیــت 
ــت در  ــت نف ــن قیم ــی گرفت ــن فزون ــود. همچنی ــز می ش ــت نی ــدۀ نف ــورهای واردکنن ــاری کش تج
ــت  ــل شکس ــره به دلی ــرخ به ــت و ن ــد داش ــی خواه ــول را درپ ــای پ ــش تقاض ــورها، افزای ــن کش ای
ــر  ــق افزایــش عرضــه تحــت تأثی ــی، از طری ــه رشــد تقاضــای پول ــی در پاســخ ب سیاســت گذاران پول
ــار  قــرار می گیــرد و موجــب کنــد شــدن رشــد اقتصــادی می شــود. ایــن عوامــل ســبب می شــود آث
منفــی افزایــش قیمــت نفــت در کشــورهای واردکننــدۀ آن بیشــتر از آثــار کاهــش قیمــت نفــت در 

 .)Brown & Yucel, 2002( ــد ــورها باش ــن کش ای

ــه در  ــن اندیش ــرور ای ــا، به م ــن پژوهش ه ــکای ای ــل ات ــج قاب ــق نتای ــان و تحق ــت زم ــا گذش ب
ــت اقتصــاد  ــر وضعی ــارن قیمــت نفــت ب ــذاری نامتق ــه اثرگ ــت ک ــان اقتصــاد شــکل گرف ــان محقق می
ــدۀ  ــورهای واردکنن ــر کش ــار آن ب ــس آث ــت عک ــز در جه ــول نی ــن محص ــدۀ ای ــورهای صادرکنن کش
ــده اســت  ــام ش ــددی انج ــات متع ــز تحقیق ــه نی ــن زمین ــرح و بررســی اســت و در ای ــل ط ــت، قاب  نف

 .)e.g. Anashasy, Bradlley & Joutz, 2005; Farzanegan & Markwardt, 2007; Mehrara, 2008(

4. روش و مدل تحقیق

4ـ1. روش تحقیق
ــورم کشــورهای عضــو  ــر ت ــت ب ــی نف ــای قیمت ــارن تکانه ه ــر نامتق ــه به منظــور بررســی اث ــن مقال در ای
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اوپــک، از روش هم انباشــتگی پنهــان کــه گرنجــر و یــون11 )2002( مطــرح کرده انــد، اســتفاده 
ــی  ــت و منف ــات مثب ــان ترکیب ــتگی می ــی هم انباش ــه بررس ــن روش ب ــک ای ــه  کم ــا ب ــم. آن ه می کنی
ــای دو  ــات داده ه ــه ترکیب ــی  ک ــن  اســاس، درصورت ــر ای ــد. ب ــی پرداختن تجمعــی داده هــای ســری زمان
ــاط  ــور دارای ارتب ــای مذک ــی( هم انباشــتگی داشــته باشــند، آن گاه داده ه ــت و منف ــی )مثب ســری زمان
هم انباشــتگی پنهــان هســتند. هم انباشــتگی پنهــان نوعــی هم انباشــتگی غیرخطــی اســت کــه 
 Honarvar,( ــده اند ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا آن ب ــه ب ــی در رابط ــتگی خط ــول هم انباش ــای معم آزمون ه
ــر تحلیــل غیرخطــی رابطــۀ بلندمــدت بیــن متغیرهــا، از قابلیــت بســیار  ــن رهیافــت، عالوه ب 2009(. ای
ــا توجــه  ــر مدل ســازی متقــارن نبــودن متغیرهــای مختلــف برخــوردار اســت. ب مهــم دیگــری مبنــی ب
ــن تکنیــک را در  ــی ای ــی تکنیــک هم انباشــتگی پنهــان، بعضــی از تحقیقــات تجرب ــه اهمیــت و کارای ب
علــم اقتصادســنجی به نوعــی بســط و گســترش داده انــد. شــین، یــو و گرینــوود ـ  نیمــو12 )2011( شــیوۀ 
تجزیــۀ داده هــای ســری زمانــی در تکنیــک هم انباشــتگی پنهــان را در روش خودرگرســیون بــا وقفه هــای 
ــن  ــد. همچنی ــارن نهاده ان ــتگی ARDL نامتق ــام هم انباش ــه آن ن ــرده و ب ــه کار ب ــی )ARDL( ب توزیع
ــل، به منظــور  ــای پان ــورد داده ه ــان را نخســتین بار حاتمــی  ـ  ج13 )2011( در م روش هم  انباشــتگی پنه
ــن  رو  ــه کار گرفتــه اســت و از ای ــی ب ــت و تولیــد مل جداســازی تکانه هــای مثبــت و منفــی مخــارج دول
 Zeren( هنــگام اســتفاده از داده هــای پانلــی بــه آن رهیافــت هم انباشــتگی پانلــی پنهــان گفتــه می شــود
Savrul, 2013, p. 141 &( کــه به  دلیــل اســتفاده از ایــن رهیافــت در تحقیــق حاضــر )بــا توجــه بــه پانــل 
بــودن داده هــا( بــه شــرح آن می پردازیــم. شــرح مــدل مذکــور از ایــن قــرار اســت کــه بــا فــرض دو متغیــر

ــن صــورت نشــان داد: ــه  ای ــف i ب ــرای مقاطــع مختل ــوان ب ــن متغیرهــا را می ت ، ای

ــردار  ــا ب ــان ب ــتگی پنه ــک هم انباش ــوان ی ــد، می ت ــارن باش ــرات نامتق ــه تغیی ــی  ک زمان
غیرخطــی بیــن آن هــا به دســت آورد. گرنجــر و یــون )2002( اجــزای اخــالل مثبــت و منفــی معــادالت 

:)Hatemi-J, 2011, p. 3( ــد ــف کرده ان ــه تعری ــوق را این گون ف

11. Granger & Yoon
12. Shin, Yu & Greenwood-Nimmo
13. Hatemi-J 
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به  گونه ای که:

  )3(

بنابراین می توان رابطۀ )1( را به صورت زیر نشان داد:

                 )4(

 

با درنظر گرفتن شوک های مثبت و منفی متغیرهای X و Y به صورت زیر:

  )5(

که همگی  هستند، خواهیم داشت:

  

   )6(

ــع  ــر مقط ــی ه ــری های زمان ــی س ــت و منف ــای مثب ــن افزایش ه ــوان بی ــب، می ت ــن ترتی ــه ای ب
تمایــز قائــل شــد و آن هــا را بــه مقادیــر اولیه شــان و مجمــوع تجمعــی مثبــت و منفــی تجزیــه کــرد 
ــن  ــن ای ــدت بی ــۀ بلندم ــود رابط ــا نب ــود ی ــپس وج )Alexakis, Dasilas & Grose, 2013, p. 5(. س
اجــزای مثبــت و منفــی را به وســیلۀ آزمون هــای معمــول ریشــۀ واحــد پانلــی و هم انباشــتگی 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــه داده ه ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــا، ف ــن آزمون ه ــرد. در ای ــی ک ــی بررس پانل
اســتقالل مقطعــی14 دارنــد؛ درحالــی  کــه وابســتگی بیــن مقاطــع می توانــد بــر اثــر عواملــی همچــون 
ــدۀ  ــزای بای مان ــل اج ــتگی متقاب ــادی، وابس ــه ای و اقتص ــای منطق ــی، ارتباط ه ــای خارج پیامده
ــف وجــود داشــته باشــد  ــن مقاطــع مختل ــل غیرمعمــول مشاهده نشــده، در بی محاسبه نشــده و عوام

14. Cross- Sectional Independence
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) Damette & Seghir, 2013, p. 95(. بنابرایــن نخســتین مرحلــه در اقتصادســنجی داده هــای پانلــی 
ــروش و  ــر ب ــن منظــور، آزمون هــای متعــددی، نظی ــه ای تشــخیص اســتقالل مقطعــی داده هاســت. ب
پــاگان15 )1980( و CD پســران16 )2004(، ارائــه شــده اند کــه در ایــن مقالــه از آزمــون CD پســران 
)2004( اســتفاده شــده اســت. ایــن آزمــون بــرای داده هــای پانــل متــوازن و نامتــوازن قابــل اجــرا و 
در نمونه هــای کوچــک دارای خصوصیــات مطلوبــی اســت. همچنیــن، برخــالف روش بــروش و پــاگان 
)1980(، بــرای ابعــاد مقطعــی بــزرگ و ابعــاد زمانــی کوچــک نیــز نتایــج قابــل اعتمــادی ارائــه کــرده 
و دربرابــر وقــوع یــک یــا چنــد شکســت ســاختاری در ضرایــب شــیب رگرســیون فــردی مقــاوم اســت 

)پســران، 2004(. 

برای پانل های متوازن آمارۀ آزمون CD به صورت زیر قابل محاسبه است:

  )7(

کــه در آن،  ضرایــب هم بســتگی پیرســون از جمــالت پســماندهای معادلــۀ رگرســیونی 
. ســت ا

ــع  ــی توزی ــدار بحران ــن از مق ــاداری معّی ــطح معن ــک س ــباتی در ی ــارۀ CD محاس ــرگاه آم ه
نرمــال اســتاندارد بیشــتر باشــد، فرضیــۀ صفــر رد و وابســتگی مقطعــی نتیجه گیــری خواهــد شــد 
)Hoyos & Sarafidis, 2006, p. 486 (. هــرگاه وابســتگی مقطعــی در داده هــای پانــل تأییــد شــود، 
ــج ریشــۀ واحــد کاذب را  ــوع نتای ــی احتمــال وق ــای مرســوم ریشــۀ واحــد پانل اســتفاده از روش ه
ــرای رفــع ایــن مشــکل آزمون هــای ریشــۀ واحــد پانلــی متعــددی باوجــود  افزایــش خواهــد داد. ب
وابســتگی مقطعــی پیشــنهاد شــده کــه یکــی از مشــهورترین ایــن آزمون هــا، آزمــون ریشــۀ واحــد 
ــران )2007(  ــت. پس ــرده اس ــه ک ــران )2007( ارائ ــه پس ــت ک ــی )CIPS( اس ــۀ مقطع تعمیم یافت
بــرای فرمولــه کــردن ایــن آزمــون بــا درنظــر گرفتــن وابســتگی بیــن مقاطــع، از رگرســیون دیکــی 
i ــرای ــی ب ــات معمول ــل مربع ــتفاده از روش حداق ــا اس ــه ب ــی ک ــۀ )ADF( مقطع ــر تعمیم یافت فول

ــن  ــاس میانگی ــون براس ــن آزم ــارۀ ای ــت. آم ــرده اس ــتفاده ک ــود، اس ــرآورد می ش ــع ب ــن مقط امی
ــت: ــر اس ــورت زی ــردی به ص ــی ف ــای ADF مقطع آماره ه

  )8(

15. Breusch & Pagan 
16. Pesaran’s Cross- Sectional Dependence Test 
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 Pesaran, 2007,( بــرای هــر مقطــع انفــرادی در پانــل اســت CADF کــه در آن،  آمــارۀ الگــوی
p. 276(. مقــدار آمــارۀ فــوق بــا مقادیــر بحرانــی ای کــه پســران )pp. 279-281 ,2007( محاســبه کــرده 
ــا  ــر )نامان ــۀ صف ــی، فرضی ــر بحران ــاره از مقادی ــن آم ــودن ای ــر ب ــورت بزرگ ت ــه و درص ــت، مقایس اس

بــودن( متغیــر رد و مانایــی متغیــر پذیرفتــه خواهــد شــد.

ــی  ــوم هم جمع ــای مرس ــتفاده از روش ه ــی، اس ــتگی مقطع ــد وابس ــورت تأیی ــن درص همچنی
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــد داد. ب ــش خواه ــی کاذب را افزای ــج هم جمع ــوع نتای ــال وق ــی احتم پانل
نیــز آزمون هــای هم جمعــی پانلــی متعــددی پیشــنهاد شــده اســت کــه روش وســترلوند17 
)2007( از آن جملــه اســت. ایــن آزمــون بــر ایــن  اســاس طراحــی شــده اســت کــه فرضیــۀ صفــر 
ــح  ــدل تصحی ــا در م ــح خط ــزء تصحی ــه ج ــه اینک ــه ب ــا توج ــتگی را ب ــدان هم انباش ــر فق ــی  ب مبن
خطــای شــرطی برابــر بــا صفــر اســت یــا نــه، مــورد بررســی و آزمــون قــرار می دهــد. بنابرایــن رد 
ــر نبــوِد  ــد بیانگــر رد فرضیــۀ صفــر مبنــی  ب ــر عــدم تصحیــح خطــا می توان فرضیــۀ صفــر مبنــی  ب
ــترپ18«  ــوان »بوت اس ــا عن ــی ب ــون از روش ــن آزم ــترلوند )2007( در ای ــد. وس ــتگی باش هم انباش
کــه چانــگ19 )2004( مطــرح کــرده، بــرای حــذف اثــرات وابســتگی مقطعــی در متغیرهــا اســتفاده 

کــرده اســت.  

ــام  ــری به ن ــی20 )2009( برآوردگ ــو و ان ج ــای، کائ ــز ب ــدت نی ــۀ بلندم ــرآورد رابط ــور ب به منظ
ــرای داده هــای پانلــی کــه در آن هــا مشــکل  به روزرســانی مکــرر و کامــاًل تعدیل شــده )MF-puC( را ب
 )SL-MF( ــده ــاًل تعدیل ش ــات کام ــل مربع ــر حداق ــای برآوردگ ــود دارد، برمبن ــی وج ــتگی مقطع وابس
ــتگی  ــب خودهم بس ــه اری ــبت ب ــر SL-MF، نس ــد برآوردگ ــر همانن ــن برآوردگ ــد. ای ــنهاد داده ان پیش
پیاپــی و اریــب درون زایــی مقــاوم اســت و عالوه بــر ایــن، بــه I(0) و I(1) بــودن متغیرهــای توضیحــی 
ــورت  ــل به ص ــوی پان ــک الگ ــم ی ــرض می کنی ــر ف ــن برآوردگ ــی ای ــور معرف ــت. به منظ ــاوت اس بی تف

ــر وجــود دارد: زی

 )9(

: مجموعــه ای از k متغیــر توضیحــی نامانــا، β: یــک بــردار  itx : متغیــر وابســته،  ity کــه در ایــن رابطــه، 
: جملــۀ اخــالل معادلــۀ رگرســیون اســت. برآوردگــر حداقــل  ite k بعــدی از پارامترهــای شــیب و  1×

مربعــات تلفیقــی بــرای بــردار پارامترهــای β به صــورت زیــر اســت:

17. Westerlund 
18. Bootstrap
19. Chang 
20. Bai, Kao & Ng 
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 )10(

براســاس تحلیــل فیلیپــس و هانســن21 )1990( توزیــع حــدی ایــن برآوردگــر به  دلیــل اریــب 
ــرون زا  ــداً ب itx اکی ــه  ــرایطی  ک ــر در ش ــرد، مگ ــه می گی ــر فاصل ite و  از صف ــن  ــده بی به وجودآم
باشــد. در ایــن زمینــه می تــوان به منظــور دســتیابی بــه ســازگاری بلندمــدت و توزیــع نرمــال مجانبــی 
 Bai( بــرای داده هــای پانلــی ارائــه داد )را بــه روش فیلیپــس و هانســن )1990 FM-LS یــک برآوردگــر
ــیار  ــادی بس ــی اقتص ــری زمان ــای س ــی در پژوهش ه ــتقالل مقطع ــرض اس ــی ف et al., 2009(. از طرف
محدودکننــده و به ســختی قابــل توجیــه اســت. بــای و دیگــران )2009( بــرای درنظــر گرفتــن بحــث 
ــر  ــی زی ــه و رگرســیون از الگــوی عامل ــۀ خطــای معادل ــد کــه جمل وابســتگی مقطعــی، فــرض کرده ان

ــد: ــت می کن تبعی

     )11(

r از  1× ــردار  ــک ب ــل مشــاهده و  ی ــل مشــترک غیرقاب r از عوام 1× ــردار  ــک ب tF ی ــه در آن،  ک
ــت به صــورت  ــن حال ــوان در ای ــی )9( را می ت ــوی پانل ــن الگ ــان(؛ بنابرای ــی اســت )هم ــای عامل وزن ه

زیــر تعریــف کــرد:

    )12(

ــا  ــود تخمین ه ــث بهب ــیون باع ــع رگرس ــه تاب ــردن آن ب ــالل و وارد ک ــزء اخ tF از ج ــردن‟ ــدا ک ج
 tF ــا درنظــر گرفتــن‟ itx هم بســته باشــد، ب ــا  tF ب ــا و‟ itx مان ــرا اگــر برخــی از اجــزای  می شــود؛ زی
به عنــوان جزئــی از جملــۀ اخــالل، بــرآورد β ناســازگار خواهــد بــود )همــان، صــص. 83ـ84(. بــا توجــه 
ــه   ــه می کنــد، ب ــه ارائ ــرآوردی ســازگار از ضرایــب معادل ــه مطالــب فــوق، برآوردگــر Cup-FM کــه ب ب

ایــن ترتیــب معرفــی شــده اســت )همــان، ص. 86(:

 )13(

21. Philips & Hansen
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ــا  ــس قطــری از r ت ntV ماتری ــه،  ــس یک طرف ــس کوواریان ــر ماتری ــوق،  عملگ ــۀ ف در دو معادل
ــده اند و  ــب ش ــده مرت ــه به صــورت کاهن ــت اســت ک ــس داخــل براک ــژۀ ماتری ــر وی ــن مقادی بزرگ تری

ــر هســتند: ui نماینــدۀ بردارهــای زی iy و  +  ،F ، ix متغیرهــای 

    )14(

tF و به صــورت  tF اســت کــه بــا فــرض نامانایــی  متغیــر  نیــز جملــۀ اخــالل فراینــد خودتوضیــح 
زیــر معرفی شــده اســت:

   )15(

ــۀ  ــۀ رابط ــالل دو معادل ــالت اخ ــن جم ــۀ  بی ــه رابط ــود ک ــرض می ش ــن ف همچنی
ــا اســتفاده از فرمول هــای زیــر محاســبه  )11( و )15( برقــرار باشــد. متغیرهــای  و  نیــز ب

می شــوند:

    )16(

TI ماتریــس یکــه T- بعــدی  در فرمول هــای فــوق،  عملگــر ماتریــس کوواریانــس دوطرفــه و 
اســت. بــه ایــن ترتیــب، برآوردگــر Cup-FM درنتیجــۀ حــل تکــراری دو مجهــول  در دو 

ــان، صــص. 85ـ86(. ــد )هم ــۀ رابطــۀ )13( به دســت می آی معادل

4ـ2. مدل و توصیف داده ها 

ــده )LCPI( و  ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــم ش ــق، لگاریت ــن تحقی ــتفاده در ای ــورد اس ــای م متغیره
لگاریتــم قیمــت حقیقــی نفــت خــام )LOILP( و متغیرهــای کنتــرل، لگاریتــم حجــم پــول )LM1( و 
نســبت کســری بودجــۀ دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی )BD/GDP( اســت. منبــع داده هــای مربــوط 
بــه M1 ،CPI و BD/GDP، شــاخص های توســعۀ جهانــیWDI( 22( و منبــع داده هــای OILP، ســازمان 
کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت )OPEC( اســت. حــوزۀ جغرافیایــی و زمانــی پژوهــش، 10 کشــور عضــو 

22. World Development Indicators
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اوپــک شــامل آنگــوال، الجزایــر، اندونــزی، امــارات، اکــوادور، ایــران، عربســتان، کویــت، نیجریــه و ونزوئــال 
و طــی دورۀ زمانــی 1990 تــا 2014م اســت. به منظــور خــارج  کــردن آثــار ناشــی از تــورم، قیمت هــای 
ــکا  ــه دالر امری ــت اســمی ب ــای نف ــه از نســبت قیمت ه ــی اســتفاده شــده اند ک ــت به صــورت حقیق نف

ــد: ــت آمده ان ــور به دس ــن کش ــده در ای ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــه ش ب

US

US

NOILPOILP
CPI

=    )17(

بــا توجــه بــه توضیحــات بیان شــده در بخــش روش تحقیــق، مدل هــای مــورد اســتفاده به منظــور 
ــورت  ــک به ص ــو اوپ ــورهای عض ــورم کش ــر ت ــت ب ــی نف ــای قیمت ــارن تکانه ه ــار نامتق ــی آث بررس

ــتند: ــر هس ــدول زی ــده در ج ارائه ش
جدول 1. مدل های مورد استفادۀ تحقیق

)منبع: مدل سازی تحقیق(

در مدل های جدول 1، تعاریف متغیرها به این شرح است:

:i )مجموع تجمعی مثبت )اجزای مثبت( لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنندۀ مقطع )کشور

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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  )18(

:i )مجموع تجمعی منفی )اجزای منفی( لگاریتم طبیعی شاخص قیمت مصرف کنندۀ مقطع )کشور

  )19(

:i )مجموع تجمعی مثبت )اجزای مثبت( لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام مقطع )کشور

 )20(

:i )مجموع تجمعی منفی )اجزای منفی( لگاریتم طبیعی قیمت حقیقی نفت خام مقطع )کشور

  )21(

شــایان ذکــر اســت به  دلیــل آنکــه قیمــت نفــت خــام بــرای تمــام مقاطــع )کشــورها( یکســان بــوده، 
i,tLOILP تمــام مقاطــع مشــابه اســت. همچنیــن تفاضل گیــری در رهیافــت  − i,tLOILP و  + متغیرهــای 
ــۀ متغیرهــا از ســال 1991م  هم انباشــتگی پنهــان، باعــث ازبیــن  رفتــن 1 درجــه آزادی و شــروع تکان
ــای  ــز از نرم افزاره ــاری و اقتصادســنجی نی ــای آم ــه  و تحلیل ه ــه، به منظــور تجزی ــن مقال اســت. در ای

STATA ،EVIEWS ،EXCEL و GAUSS اســتفاده شــده اســت.

5. برآورد مدل و تحلیل نتایج تجربی
قســمت الــف جــدول 2 نتایــج آزمــون وابســتگی مقطعــی پســران )2004( را نشــان می دهــد. همان طــور 
کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، فرضیــۀ صفــر در ایــن آزمــون نشــان دهندۀ فقــدان وابســتگی مقطعــی 
ــۀ  ــال، فرضی ــع نرم ــی گزارش شــده از توزی ــر بحران ــه مقادی ــا توجــه ب ــج و ب ــن نتای اســت. براســاس ای
ــه در  ــن فرضی ــه ای ــدل 1 ک ــز م ــت )به ج ــده اس ــد رد ش ــطح 1 درص ــا در س ــام مدل ه ــر در تم صف
ــد. علــت  ــذا تمــام ایــن مدل هــا دارای وابســتگی مقطعــی بوده ان ســطح 5 درصــد رد شــده اســت( و ل
ایــن نتیجه گیــری را می تــوان در وابســتگی زیــاد اقتصــاد کشــورهای اوپــک )مقاطــع( بــه نفــت و نقــش 
ــا  ــه ســاختار اقتصــادی آن ه ــن کشــورها دانســت ک ــی ای ــی در تورم زای ــاً مشــابه تکانه هــای نفت تقریب
ــوک های  ــت و ش ــت نف ــق، قیم ــای تحقی ــۀ مدل ه ــن در هم ــت. همچنی ــرده اس ــبیه ک ــم ش ــه ه را ب
افزایشــی و کاهشــی آن بــرای تمــام مقاطــع یکســان اســت کــه در به وجــود آمــدن وابســتگی مقطعــی 

ــت.  ــر نیس بی تأثی
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جدول 2. نتایج آزمون های وابستگی  مقطعی و ریشۀ واحد

قسمت الف. نتایج آزمون هم بستگی مقطعی CD پسران )2004(

مقدار آمارۀ CD مدل های تحقیق

مدل )5( مدل )4( مدل 
)3( مدل )2( مدل )1(

-5/01 -9/11 -6/88 -5/22 -2/01

قسمت ب. نتایج آزمون ریشۀ واحد پسران )2007(

درجۀ مانایی
CIPS آمارۀ

متغیر
با یک تفاضل در سطح

I(1) 94/2- 43/1- LCPIit

I(1) 62/3- 24/2- LOILPit

I(1) 02/3- 68/1- LCPI+
it

I(1) 68/3- 21/2- LOILP+
it

I(1) 92/2- 52/1- LCPI-
it

I(1) 82/3- 68/2- LOILP-
it

I(1) 01/3- 88/0- LM1it

I(1) 02/5- 78/2- (BD/GDP)it

* مقادیر بحرانی آزمون 
)منبع: یافته های تحقیق(

ــد  ــطوح 1، 5 و 10 درص ــال در س ــع نرم ــاس توزی ــران )2004( براس ــی CD پس ــتگی مقطع هم بس
ــی آزمــون ریشــۀ واحــد پســران )2007( براســاس  ــر بحران به ترتیــب 1/64-، 1/95- و 2/57- و مقادی
جدولــی کــه پســران )2007، ص. 281( ارائــه کــرده اســت، بــا وجــود عرض از مبــدأ و رونــد زمانــی در 
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ــت. ــب 3/10-، 2/86- و 2/73- اس ــد به ترتی ــطوح 1، 5 و 10 درص س

بــا توجــه بــه اثبــات وجــود وابســتگی مقطعــی در تمــام مدل هــا، از آمــارۀ CIPS مقطعــی پســران 
ــون  ــن آزم ــج ای ــدان ریشــۀ واحــد اســتفاده شــده اســت. نتای ــا فق ــرای بررســی وجــود ی )2007( ب
بــرای تمــام متغیرهــا، بــا وجــود عرض ازمبــدأ و رونــد زمانــی در قســمت ب جــدول 2 آمــده اســت. 
براســاس ایــن نتایــج و مقادیــر بحرانــی کــه پســران )p. 281 ,2007( ارائــه کــرده اســت، نتیجــه ایــن 
ــری  ــار تفاضل گی ــک  ب ــا ی ــا ب ــتند؛ ام ــا هس ــد نامان ــطح 5 درص ــا در س ــام متغیره ــه تم ــود ک می ش

ــد.  ــی I(1) برخوردارن ــی واحــد یعن ــۀ مانای ــد و از درج ــا درآمده ان به صــورت مان

ــج  ــن نتای ــی و همچنی ــورد بررس ــای م ــام مدل ه ــی در تم ــتگی مقطع ــود وابس ــه  وج ــه ب ــا توج ب
ــته  ــش هم انباش ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــام متغیره ــه تم ــد و اینک ــۀ واح ــون ریش آزم
از مرتبــۀ اول هســتند، بــه بررســی وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن مدل هــای یادشــده، بــا 
ــج ایــن آزمــون  اســتفاده از آزمــون هم انباشــتگی وســترلوند )2007( پرداختــه شــده اســت. نتای
ــاره و ارزش  ــدار آم ــدول )مق ــن ج ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــدول 3 ارائ در ج
احتمــال محاسبه شــده( می تــوان گفــت کــه فرضیــۀ صفــر مبنــی  بــر نبــود هم انباشــتگی 
ــل   ــارۀ پان ــروه  و  و دو آم ــن گ ــارۀ میانگی ــاس دو آم ــدل، براس ــای م ــن متغیره بی
و  در مدل هــای 1، 4 و 5 رد نمی شــود؛ امــا ایــن فرضیــه در مــدل 2 براســاس آمــارۀ 
ــل  و  ــارۀ پان ــاس دو آم ــدل 3 براس ــل  و  و در م ــارۀ پان ــروه  و دو آم ــن گ میانگی
ــوی  ــال ق ــر احتم ــدول 3 مقادی ــوم ج ــتون س ــود. س ــد رد می ش ــای 1 درص ــطح خط  در س
ــی  ــتگی مقطع ــر وابس ــذف اث ــرای ح ــترپ ب ــیلۀ روش بوت اس ــه به وس ــترلوند را ک ــون وس آزم
ــر نیــز فرضیــۀ صفــر  بیــن متغیرهــا به دســت آمــده اســت، نشــان می دهــد. براســاس ایــن مقادی
ــروه   ــن گ ــارۀ میانگی ــدل، براســاس دو آم ــای م ــن متغیره ــدم هم انباشــتگی بی ــر ع ــی  ب مبن
ــه در  ــن فرضی ــا ای ــود؛ ام ــای 1، 4 و 5 رد نمی ش ــل  و  در مدل ه ــارۀ پان و  و دو آم
ــل  و  و در مــدل  ــارۀ پان ــارۀ میانگیــن گــروه  و  و دو آم مــدل 2 براســاس دو آم
ــل  و  در ســطح خطــای 1 درصــد  ــارۀ پان ــارۀ میانگیــن گــروه  و دو آم 3 براســاس آم
ــه  ــا توج ــود. ب ــد رد می ش ــای 2 درص ــطح خط ــروه  در س ــن گ ــارۀ میانگی ــاس آم و براس
ــی  ــۀ تعادل ــود رابط ــترلوند )2007(، وج ــتگی وس ــون هم انباش ــت آمده از آزم ــج به دس ــه نتای ب
ــد  ــدم تأیی ــت )ع ــده اس ــده رد ش ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــت و ش ــت نف ــن قیم ــدت بی بلندم
ــت  ــت نف ــی قیم ــت تجمع ــزای مثب ــن اج ــی بی ــۀ تعادل ــود رابط ــا وج ــان(؛ ام ــتگی پنه هم انباش
ــت  ــزای مثب ــام و اج ــت خ ــت نف ــی قیم ــزای منف ــده و اج ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــام و ش خ
شــاخص قیمــت مصرف کننــده تأییــد می شــود )تأییــد هم انباشــتگی پنهــان(. ایــن نتایــج 
گویــای آن اســت کــه هــر دو شــوک مثبــت و منفــی قیمــت نفــت خــام، باعــث افزایــش شــاخص 

ــود. ــک می ش ــورهای اوپ ــورم کش ــه ت ــده و درنتیج ــت مصرف کنن قیم
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جدول 3. نتایج آزمون هم انباشتگی پانلی وسترلوند )2007(

نتیجه احتمال قوی احتمال مقدار آماره آماره مدل

عدم تأیید هم انباشتگی خطی

0/99 1/00 -1/64

)1(
0/96 1/00 -5/59

0/12 0/55 -20/84

0/21 0/34 -6/05

تأیید هم انباشتگی پنهان

0/00 0/00 -3/44

)2(
0/00 0/75 -11/82

0/00 0/00 -25/25

0/00 0/00 -11/04

تأیید هم انباشتگی پنهان

0/00 0/52 -2/03

)3(
0/02 0/92 -8/33

0/00 0/00 -21/12

0/00 0/00 -8/04

عدم تأیید هم انباشتگی پنهان

0/95 1/00 -1/58

)4(
0/93 1/00 -5/51

0/75 0/97 -7/42

0/61 0/94 -4/26

عدم تأیید هم انباشتگی پنهان

1/00 1/00 -1/52

)5(
1/00 1/00 -4/62

0/89 0/81 -17/87

0/82 0/76 -5/49

)منبع: یافته های تحقیق(

 Bartlett-kernel و براســاس جای گــذاری در تعییــن طــول پنجــرۀ )AIC( طــول وقفــۀ بهینــه بــا اســتفاده از معیــار آکائیــک *
ــده  ــال بوت استرپ ش ــن ارزش احتم ــرای تعیی ــز ب ــترپ ها نی ــداد بوت اس ــت. تع ــده اس ــن ش تعیی به صورت

کــه باعــث حــذف اثــرات مقطعــی در داده هــای پانــل می شــوند، 500 درنظــر گرفتــه شــده اســت.
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بعــد از اثبــات وجــود هم انباشــتگی بیــن متغیرهــای مدل هــای 2 و 3، بــدون نگرانی از بروز مشــکل رگرســیون 
ــانی  ــه  روش به روزرس ــده ب ــای یادش ــن مدل ه ــل از تخمی ــرد. قب ــرآورد ک ــا را ب ــن مدل ه ــوان ای کاذب می ت
ــل و  ــای پان ــای داده ه ــن روش ه ــاب بی ــان انتخ ــور اطمین ــده )Cup-FM(، به منظ ــالً تعدیل ش ــرر و کام مک
داده هــای تلفیقــی23 )پولینــگ( از آمــارۀ F لیمــر با درجــۀ آزادی )N-1, NT-K-N( اســتفاده شــده کــه K تعداد 

متغیرهــای توضیحــی لحاظ  شــده در مــدل، N تعــداد مقاطــع و T دورۀ زمانــی اســت: 
RRSS URSS / N 1F
URSS / NT K N

− −
=

− −      )22(

در رابطــۀ فــوق RRSS مجمــوع مربعــات باقی مانــدۀ مقیــد حاصــل از تخمیــن مــدل پانــل به دســت آمده 
( ایــن آزمــون  0H ــدۀ غیرمقیــد اســت. فرضیــۀ صفــر ) از روش OLS و URSS مجمــوع مربعــات باقی مان
آن اســت کــه هریــک از مقاطــع عرض ازمبدأهــای یکســانی دارنــد )لــزوم اســتفاده از داده هــای تلفیقــی( 
( اشــاره بــه ناهمســانی عرض ازمبدأهــای هریــک از مقاطــع دارد )لــزوم اســتفاده از  1H و فرضیــۀ مقابــل )
داده هــای پانــل(. از آنجــا کــه محاســبات ایــن تحقیــق احتمــال پذیــرش فرضیــۀ صفــر را در هــردو مــدل 
0/000 به دســت آورده اســت، فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر قابلیــت تخمیــن مدل هــا بــه  شــیوۀ تلفیقــی پذیرفته 
ــرآورده شــود. همان طــور کــه قبــاًل  ــل ب ــه  روش داده هــای پان نمی شــود و الزم اســت کــه ایــن مدل هــا ب
ــب  ــن ضرای ــای یادشــده، به منظــور تخمی ــی در مدل ه ــل وابســتگی مقطع ــح داده شــد، به  دلی ــز توضی نی
بلندمــدت از روش Cup-FM اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن تخمیــن در جــدول 4 گــزارش شــده اســت.

Cup-FM جدول 4. تخمین ضرایب بلندمدت با روش

ضریب تخمینی متغیر مستقل متغیر وابسته مدل

0/081 )0/000( itLOILP +

itLCPI + )2(0/162 )0/000( LM1it

0/385 )0/001( (BD/GDP)it

0/149 )0/000(  itLOILP −

itLCPI + )3(0/122 )0/000( LM1it

0/304 )0/005( (BD/GDP)it

* اعداد داخل پرانتز نشان دهندۀ سطح احتمال هستند.
)منبع: یافته های تحقیق(

23. Pooling Data
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ــت  ــت نف ــی قیم ــت و منف ــۀ مثب ــر دو تکان ــت ه ــوان گف ــدول 4 می ت ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای منف ــد و تکانه ه ــتقیم دارن ــۀ مس ــده رابط ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــت ش ــزای مثب ــا اج ب
ــا شــاخص قیمــت  ــری ب ــات ســایر شــرایط، رابطــۀ قوی ت ــرض ثب ــا ف قیمــت نفــت در بلندمــدت ب
ــش 1 درصــد در  ــا افزای ــع ب ــته اســت. درواق ــت آن داش ــای مثب ــه تکانه ه ــده نســبت ب مصرف کنن
ــک در  ــو اوپ ــورهای عض ــدۀ کش ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــط ش ــور متوس ــام به ط ــت خ ــت نف قیم
بلندمــدت 0/081 درصــد افزایــش می یابــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه کاهــش یک درصــدی قیمــت 
نفــت ســبب افزایــش شــاخص قیمــت مصرف کننــدۀ ایــن کشــورها در بلندمــدت بــه  میــزان 0/149 
درصــد خواهــد شــد. ایــن نتایــج تأییدکننــدۀ فرضیــۀ اساســی ایــن تحقیــق اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــدۀ کشــورهای  ــر شــاخص قیمــت مصرف کنن ــی قیمــت نفــت ب ــت و منف ــای مثب ــار تکانه ه ــه آث ک
ــت  ــای مثب ــتر از تکانه ه ــی آن بیش ــای منف ــذاری تکانه ه ــزان اثرگ ــارن و می ــت و متق ــک مثب اوپ

اســت. 

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
ــر تــورم  ــار تکانه هــای قیمــت نفــت ب هــدف اصلــی ایــن پژوهــش آزمــون فرضیــۀ عــدم تقــارن آث
کشــورهای عضــو اوپــک طــی ســال های 1990 تــا 2014م بــود. بــه ایــن منظــور، ابتــدا به وســیلۀ 
ــت و  ــت نف ــای قیم ــی متغیره ــت و منف ــای مثب ــن افزایش ه ــان، بی ــتگی پنه ــت هم انباش رهیاف
ــوع  ــه مجم ــا ب ــن متغیره ــده و ای ــل ش ــز قائ ــورها تمای ــن کش ــدۀ ای ــت مصرف کنن ــاخص قیم ش
ــه بحــث وابســتگی  ــا توجــه ب تجمعــی مثبــت و منفــی تفکیــک شــده اند و ســپس مانایــی آن هــا ب
مقطعــی بررســی شــده اســت. نتایــج نشــان داد شــوک های مثبــت و منفــی ایــن دو متغیــر نامانــا 
ــا  ــن متغیره ــع ای ــد. درواق ــا درآمده ان ــورت مان ــری به ص ــار تفاضل گی ــک  ب ــس از ی ــا پ ــتند؛ ام هس
ــان  ــدت می ــۀ بلندم ــی رابط ــه بررس ــوان ب ــن می ت ــتند. بنابرای ــۀ اول ))I)1( هس ــع از مرتب هم جم
آن هــا پرداخــت. بــه ایــن منظــور، از آزمــون  هم انباشــتگی وســترلوند )2007( اســتفاده شــده کــه 
نتایــج ایــن آزمــون حاکــی از وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن اجــزای مثبــت و منفــی قیمــت نفــت 
ــان  ــت. در پای ــان اس ــتگی پنه ــد هم انباش ــده و تأیی ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــت ش ــزای مثب و اج
Cup-( ــده ــاًل تعدیل ش ــرر و کام ــانی مک ــیلۀ روش  به روزرس ــدت به وس ــای بلندم ــن رابطه ه ــز ای نی

ــدۀ  ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــری ش ــه اثرپذی ــود ک ــای آن ب ــج گوی ــده اند .نتای ــبه ش FM( محاس
ــت  ــش قیم ــش و افزای ــت )کاه ــت نف ــت قیم ــی و مثب ــای منف ــک از تکانه ه ــو اوپ ــورهای عض کش
ــا افزایــش یک درصــدی در قیمــت حقیقــی  ــه ای کــه ب نفــت( در بلندمــدت یکســان نیســت. به گون
نفــت خــام بــا فــرض ثبــات ســایر شــرایط، در بلندمــدت شــاخص قیمــت  مصرف کننــدۀ کشــورهای 
ــی اســت کــه کاهــش یک درصــدی در  ــن درحال ــد. ای ــش می یاب ــک 0/081 درصــد افزای عضــو اوپ
قیمــت حقیقــی نفــت خــام، در بلندمــدت شــاخص قیمــت مصرف کننــدۀ ایــن کشــورها را 0/146 
ــار مثبــت  ــر آث ــی ب ــق، مبن ــن تحقی ــۀ ای ــدۀ فرضی ــج تأییدکنن ــن نتای درصــد افزایــش می دهــد. ای
ــتر  ــذاری بیش ــن اثرگ ــده و همچنی ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــر ش ــی ب ــای نفت ــارن تکانه ه و نامتق
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ــق،  ــن تحقی ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اس ــای مثب ــه تکانه ه ــبت ب ــی آن نس ــای منف تکانه ه
ــدوق   ــد صن ــی مانن ــت های تثبیت ــال سیاس ــا اعم ــک ب ــو اوپ ــورهای عض ــود کش ــنهاد می ش پیش
ــالیانه  ــۀ س ــی در بودج ــای نفت ــای درآمده ــا به ج ــایر درآمده ــردن س ــن ک ــرۀ ارزی و جایگزی ذخی
ــا تکانه هــای نفتــی  )کــه مهم تریــن آن درآمدهــای مالیاتــی اســت(، ارتبــاط هزینه هــای خــود را ب
ــن  ــای ای ــد، دولت ه ــتدالل می کن ــی اس ــات تجرب ــاس تحقیق ــه براس ــور ک ــد. همان ط ــع کنن قط
کشــورها گرایــش دارنــد افزایش هــای قیمــت نفــت را دائمــی و کاهــش قیمت هــا را موقتــی تلقــی 
ــل  ــه و غیرقاب ــی غیرواقع بینان ــت های مال ــم سیاس ــمت تنظی ــا را به س ــر آن ه ــن ام ــه ای ــد ک کنن
دســترس ســوق می دهــد. بنابرایــن بــا پیش بینــی محافظه کارانــۀ قیمت هــا، تنظیــم مخــارج 
ــر از  ــتفادۀ مؤث ــی( و اس ــرات موقت ــای تغیی ــا )به ج ــی درآمده ــرات دائم ــاس تغیی ــی براس عموم
ــه  ــی ب ــای قیمت ــال تکانه ه ــاب از انتق ــرای اجتن ــی ب ــد نفت ــرۀ درآم ــا ذخی ــداز ی ــدوق پس ان صن
ــاد  ــی ایج ــای نفت ــر تکانه ه ــر اث ــه ب ــد را ک ــانات تولی ــوان نوس ــاد، می ت ــای اقتص ــایر بخش ه س
ــۀ  ــرد )نمون ــری ک ــی جلوگی ــاد مل ــر اقتص ــوء آن ب ــرات س ــت و از اث ــی مدیری ــود، به خوب می ش
ــادی  ــت گذاران اقتص ــالوه سیاس ــت(. به ع ــروژ اس ــت، ن ــن سیاس ــام ای ــق در انج ــورهای موف کش
ــن کشــورها می تواننــد از سیاســت های اصالحــی صحیــح و هماهنــگ ماننــد سیاســت های ارزی  ای
)به منظــور جلوگیــری از آثــار مخــرب نوســانات نــرخ ارز بــر رشــد تولیــد در بخــش کاالهــای قابــل 
ــت،  ــن سیاس ــق در ای ــورهای موف ــۀ کش ــی( )نمون ــای نفت ــزل درآمده ــق و تن ــگام رون ــه  هن مبادل
ــانات  ــه نوس ــن کشــورها نســبت ب ــزی اســت( و تجــاری )به منظــور کاهــش آســیب پذیری ای اندون
ــای  ــت آمده توصیه ه ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــتفاده کنن ــی( اس ــای نفت درآمده

ــود: ــنهاد می ش ــران پیش ــاد ای ــرای اقتص ــوص ب ــز به خص ــر نی ــتی زی سیاس

ــت( در 	  ــۀ مثب ــه تکان ــبت ب ــت )نس ــت نف ــی قیم ــۀ منف ــر تکان ــذاری بزرگ ت ــه اثرگ ــه ب ــا توج ب
ــن  ــه قوانی ــت مداران ب ــدی سیاس ــرۀ ارزی و پایبن ــاب ذخی ــب از حس ــتفادۀ مناس ــورم، اس ــش ت افزای

ــد. ــورم بکاه ــر ت ــت ب ــت نف ــش قیم ــی کاه ــار منف ــد از آث ــوب آن، می توان مص

ــل 	  ــی از عوام ــرل نقدینگ ــدم کنت ــه( و ع ــری بودج ــه )کس ــوازن بودج ــدم ت ــه ع ــا ک از آنج
مهــم افزایــش تــورم شــناخته شــد، حفــظ انضبــاط مالــی و پولــی به منظــور تقلیــل تــورم توصیــه 

می شــود.
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