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  مقدمه -1
. است خام نفت حاصل از صادرات درآمد به آن شديد وابستگي ايران، اقتصاد مشكالت از يكي
 ارزي درآمد و قيمت در كنترل از خارجهاي  نوسان اقتصادي، چنين اساسيهاي  چالش از يكي

 و اقتصاديهاي  برنامه نهاده، كاهش به رو نفت درآمد كه زمان هر. است نفت صادرات از حاصل
 اجرا به مالي منابع و زمان اتالف با همراه و كندي با يا شده متوقف دولت عمرانيهاي  طرح

 اتالف با همراه و سرعت با اضافي يافته، ارزهاي افزايش نفت درآمد كه زمان هر و است درآمده
خصوص نفت و  به ،توسعه اقتصادي ايران تاكنون براساس وابستگي به منابع طبيعي. است شده خرج
و است عامل اصلي رشد اقتصادي ايران درآمدهاي حاصل از صادرات نفت . بوده است ،گاز

  .آيد به شمار مي» پايه تك« اقتصاد ،اقتصاد ايران
 تاريخ در دهد، مي نشان نفت قيمت تغييرات با آن مقايسه و ايران اقتصاد در نوسانات به نگاهي

 مستقيم رابطه همواره نوسانات و نفت جهاني قيمت افزايش و كاهش روندهاي بين ايران معاصر
 بيشتري همبستگي رفته، باال نفت بهها  دولت بودجه وابستگي كه زماني هر رابطه اين و بوده برقرار

 از بيش ايران اقتصاد در نوسانات ،معتقدند اين، اقتصاددانان براساس .است گذاشته نمايش به را
 به جهاني رخدادهاي اقصاد تحميل و خارجي عوامل از ناشي باشد، زا درون عوامل از ناشي آنكه
 به كه نفتي درآمدهاي به شديد وابستگي دليل به ها دولت بين، اين در و است بوده ما ملي اقتصاد
 محدوده به جهاني اقتصاد تحوالت از حاصل امواج مانع وروداند  نتوانسته شود، مي تعبير نيز اعتياد

 نظر در بدون افتد مي اتفاق ايران اقتصاد در آنچه ديدگاه همين به توجه با. كشور شوند مرزهاي
   شد خواهد ارزيابي ناقص و منطقي غير زا برون عامل تأثير گرفتن

اقتصاد كالن، تحقيقات متعددي در ايران و ساير  آثار تغييرات قيمت نفت بر در خصوص
 نفتي درآمدهاي سياسي آثار و تاريخچه به مربوط تحقيقات اين بيشتر اما كشورها انجام شده،

هاي اول و دوم نفتي انجام  هاي تحقيقاتي در اين زمينه، پس از وقوع شوك ترين فعاليت مهم. است
  را براي  مناسبي  ، انگيزه نفت  صنعت  در تاريخچه  قيمتي  هاي طور كلي، شوك به. ه استگرفت

و تفحص   تحقيق  به   و كاربردي  نظري  هاي تا در زمينه ه استآورد  اهمفر  و اقتصاددانان  تحليلگران
  . ورزندمبادرت 
 مدل از استفاده با اقتصادي متغيرهاي بر نفتيهاي  تكانه پوياي آثار بررسي به مطالعه اين

 از استفاده با و تحليل تجزيه بررسي، اين در. پردازد مي) SVAR( ساختاري برداري خودهمبسته
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: براساس اين، ساختار مقاله عبارت است از .گيرد مي انجام ،1350-1388دوره  طي ساالنههاي  داده
بخش دوم، نگاهي به ساختار اقتصاد ايران، بخش سوم، مطالعات تجربي، بخش چهارم، 

  .شناسي تحقيق، بخش پنجم، چهارچوب مدل ساختاري و بخش ششم، نتايج و پيشنهادها روش
  
  اقتصاد ايران نگاهي به ساختار  -2

 ناچيزي محصوالت شود، مي گذاري مربوط سياست به طور عمده به كه متعدد داليل به ايران اقتصاد
 وارداتي نيازهاي تأمين براي و كند مي صادر خارج به و توليد كشاورزي و صنعت هاي بخش در را

 بيش و كشور ارزي منابع از درصد 80 از بيش. است وابسته خام نفت صادرات طور عمده به به خود
  .شود مي تأمين نفت بخش از) غيرمستقيم و طور مستقيم به( عمومي بودجه منابع از درصد 70 از

رانه بسيار زياد بوده و اين امر حاكي از س  (GDP)توليد ناخالص داخلينوسانات نرخ رشد 
سرانه در  GDPبراساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، . ثباتي اقتصادي در كشور است بي

يادآوري . 1است) دالر 29836(سوم كره جنوبي  دالر و يك ppp، 10865برحسب  2010سال 
  .درآمد سرانه اين كشور كمتر از ما بود 1357شود كه در سال  مي

. 3كشور جهان قرار دارد 172بين  در 72ايران در مرتبه  ،2هاي انساني از نظر توسعه شاخص
با توجه به  اما ،استيافته سوادي كاهش چشمگيري  و نرخ بي زايشاف هرچند ميزان اميد به زندگي

  .ميزان درآمد سرانه، ايران هنوز از نظر شاخص توسعه انساني در حد متوسط پايين است
گذاري مستقيم  يعني ميزان سرمايه ،هاي جهاني شدن از نظر جهاني شدن اقتصاد ايران، شاخص

آخرين گزارش  .هاي پايين قرار دارد مرتبه در ي،خارجي و درصد تجارت به توليد ناخالص مل
كشور جهان در  180از  122ايران را در رديف  Doing Businessبانك جهاني تحت عنوان 

از جمله عوامل عدم موفقيت ايران در جذب . 4وكار قرار داده است رابطه با فضاي كسب
گذاري در ايران از نظر  سرمايهتوان به باال بودن درجه ريسك  هاي خارجي را مي گذاري سرمايه
هاي گذشته  نفتي ايران در سال المللي و پايين بودن ميزان صادرات غير بندي بين هاي رتبه مؤسسه
  .سال گذشته دانست چندهاي نفت در  از افزايش قيمت پيش

                                                                                                                   
1- World Bank (2011), World Development Indicator (WDI)   
2- Human Development Index 
3- World Bank (2011), World Development Indicator (WDI) 

  .است 1390اين گزارش مربوط به تير  -4
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هاي اخير همواره دو رقمي بوده است، ميانگين نرخ  در حالي كه نرخ تورم در ايران در سال
. درصد بود 6/3درصد و در سطح جهان  5/7، 2006در سطح كشورهاي خاورميانه در سال تورم 

، اروپاي مركزي 5/7، خاورميانه 4/9هاي سابق شوروي  متوسط نرخ تورم جمهوري 2006در سال 
  .1درصد بوده است  3/2يافته و گروه هفت كشور صنعتي  هاي توسعه درصد، كشور 5و شرقي 

ايران با توجه به تحوالت ساختار جمعيتي و اجتماعي، در حوزه بازار در اقتصاد  ديگرچالش 
زايي ناكافي در تداوم  روند فزاينده عرضه نيروي كار با تركيبي جديد و اشتغال. نيروي كار است

رشد باالي  ،نشريه اقتصادي ميس. روندهاي موجود، موجب افزايش نرخ بيكاري خواهد شد
، عملكرد نامطلوب نظام يهاي كارآفرين ي، عدم توجه به طرح، پايين بودن رشد اقتصادتجمعي

وپاگير براي  سازي، وجود قوانين دست آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر، طرح ناموفق خصوصي
فعاليت اقتصادي و ضعف ساختاري بازار كار را هفت عامل اساسي نرخ باالي بيكاري در ايران 

  .ه استتوصيف كرد
  
  مطالعات تجربي  -3

 كالن، اصلي اقتصاد متغيرهاي بر نفت قيمت نوسانات آثار بررسي زمينه در گرفته انجام لعاتمطا

 دركشورهاي پول، بيشتر عرضه و گذاري سرمايه اشتغال، داخلي، ناخالص توليد جمله از

 ،موري و 1983 ،هميلتون( از آنها آمده دست به تجربي نتايج كه است شده انجام نفت واردكننده
 كشورها اين در اقتصادي ركودهاي بروز اصلي عامل نفت، قيمت افزايش، دهد مي نشان ،)1993

    .است داشته شده ايجادهاي  رونق در كوچكي نقش نفت قيمت كاهش صورتي كه در ،بوده
 قرار بررسي مورد نفت صادركننده دركشورهاي را نفت درآمد آثار كمتري، تحقيقات

  ملي  ناخالص توليد  كاهش  علت كه  داد  نشان اش مقاله در، )1983(هميلتون  ،مثال براي ؛اند داده
 .تاس  بوده  اوپك  پيشين و پس از تأسيس  هاي در دوره  نفت  اسمي  از قيمت  آمريكا ناشي  واقعي

در برخي مطالعات، آثار افزايش  .ه استاين زمينه انجام شد مطالعات بسياري در ايران نيز در
اش  در مطالعه ،)1375(براي مثال، حسيني منجزي  ؛شود بر يك متغير نشان داده مي تنهاقيمت نفت 

هاي  با استفاده از روش داده OECD اقتصادي را در يازده كشور عضو رابطه قيمت نفت و رشد 

                                                                                                                   
  .www.cbi.ir)(وبگاه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -1
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 يكه تغييرات قيمت نفت، اثر بررسي كرد و چنين نتيجه گرفت 1970-1993هاي  طي سال يتركيب
  .مستقيم بر رشد اقتصادي اين كشورها دارد

مورد مطالعه از اهميت  هاي نفتي بر متغيرهاي اقتصادي، دوره زماني در تحليل آثار شوك
دوره . مدت و بلندمدت متفاوت است هاي نفتي در كوتاه آثار شوك. خاصي برخوردار است

، شودهاي نسبي جديد سازگار  د با شرايط جديد و قيمتتواند در حدودي كه اقتصا زماني، مي
 به و دارد تجاري ازرتر ب فوريي اثر مدت، افزايش قيمت نفت در كوتاه ،براي مثال ؛مؤثر باشد

ها،  ها تا هنگام رفع نااطميناني وجود اصطكاك در بازتخصيص منابع و همچنين توقف فعاليتل  دلي
ها در  مدت، موجب برخي تعديل تر است، اما در ميان هاي انرژي بزرگ مدت شوك آثار كوتاه

كاهش درآمد خود را كه نتيجه  توانند با جايگزيني، اقتصادي مي عوامل. شود ميرفتار اقتصادي 
  . كاهش دهند ،ني رابطه تبادل ايجاد شده استنابساما

، نقش نفت را بر رشد اقتصادي كشورها با توجه به نقش نهادها بررسي )1387(مهرآرا و كيخا 
مدت درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي كشورهاي  در اين تحقيق، تأثير بلندمدت و كوتاه. كردند

انباشتگي  هاي هم براي اين منظور از تحليل. استوابسته به نفت با تأكيد بر نقش نهادها بررسي شده 
در اين مطالعه، با توجه به در . استفاده شده است 1975-2005دوره  35و تصحيح خطاي پانل براي 

گذاري به توليد ناخالص داخلي، آزادي تجاري،  ها از چهار متغير نسبت سرمايه دسترس بودن داده
مستقيم خارجي و شاخص كيفيت نهادي و  گذاري كنندگان و سرمايه شاخص قيمت مصرف

براي ساخت شاخص كيفيت نهادي از . شاخص نوسانات درآمد نفتي استفاده شده است
هاي كنترل فساد، نقش قانون، كيفيت نظم، اثربخشي دولت و ثبات سياستي استفاده  شاخص

نهادي  هاي از آنجا كه شاخص. دست آمده است هاي آن از بانك جهاني به شود كه داده مي
هاي اساسي براي تلفيق  خطي بسيار بااليي با يكديگر هستند، از روش مؤلفه يادشده داراي هم

براساس نتايج اين تحقيق، در . كنيم هاي نهادي به يك شاخص نهادي واحد استفاده مي شاخص
هاي خوب، درآمدهاي نفتي يك موهبت بوده است، اما در كشورهاي با  كشورهايي با نهاد

مدت  ضعيف اين منابع به نفرين و كاهش رشد اقتصادي اين كشورها در بلندمدت و كوتاه نهادهاي
هاي اصلي نفرين منابع در اين  ثباتي درآمدهاي نفتي يكي از كانال همچنين، بي. شده استتبديل 

در اين . اند ثباتي نفتي كمتر رنج برده كشورهاي با كيفيت نهادي بهتر از بي.كشورها بوده است
يعني كيفيت و  ،گذاري بر توليد، منفي و ناچيز بوده است اثر بلندمدت نسبت سرمايه ،هاكشور
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ها در تحوالت  گذاري تري نسبت به حجم سرمايه گذاري نقش بااهميت هاي سرمايه كارايي پروژه
اي به بررسي تأثير  ، در مطالعه)1386(هاديان و سخايي . رشد اقتصادي اين كشورها ايفا كرده است

  . اند هاي اقتصادي بر نرخ بيكاري در ايران پرداخته شوك
مقاله حاضر سعي كرده است تا بازار كار اقتصاد ايران را از بعد تأثيرپذيري ميزان نرخ بيكاري 

بسته ساختاري و  در اين مقاله، از يك مدل هم. هاي اقتصادي مورد مطالعه قرار دهد از برخي شوك
هاي كالن اقتصادي بر نرخ بيكاري  منظور بررسي شوك به 1345-1386هاي ساالنه براي دوره  داده

هاي  پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واكنش تكانه، اثر شوك. در ايران استفاده شده است
وري، شوك تقاضاي كل، شوك عرضه نيروي كار، شوك قيمتي و  هاي بهره مختلف شامل شوك

براساس نتايج كلي، هر يك از . قرار گرفته است شوك دستمزدي بر نرخ بيكاري مورد بررسي
هاي مورد بررسي با توجه به ماهيت آنها، تأثيرهاي متفاوتي از لحاظ ميزان پاسخ تغييرات  شوك

ها در نوسانات نرخ بيكاري در طول  از لحاظ سهم هر يك از اين شوك ها و نرخ بيكاري به شوك
هاي  كل باعث كاهش نرخ بيكاري و شوكوري و شوك تقاضاي  شوك بهره. زمان داشته است

شوك . قيمت، دستمزد و عرضه نيروي كار موجب افزايش نرخ بيكاري در اقتصاد ايران شده است
پس از . هاي زماني در اختيار داشته است مربوط به عرضه نيروي كار بيشترين سهم را در تمام افق

كننده  نقش تعيين. قرار دارد) ها هدر تمام طول دور(آن، شوك تقاضاي كل در درجه دوم اهميت 
شوك عرضه نيروي كار در اقتصاد ايران نشان داد كه با توجه به جوان بودن جمعيت كشور، اين 

رو، بايد  ازاين. تري آثار خود را نمايان خواهد ساخت هاي آتي به صورت برجسته شوك در سال
 .از جمعيت انديشيده شودتالش كرد تا تمهيدات الزم براي پاسخگويي به نياز اين بخش 

 بر تغييرات عملكرد اقتصاد كالن در اوكراينرا تأثير قيمت نفت  ،)2010( اولف زايستف
تغييرات قيمت نفت بر اقتصاد اوكراين مورد كاوش قرار  اثر ،در اين تحقيق. بررسي كرده است

نرخ اسمي : ند ازا كه عبارت اند شدهاقتصاد كالن بررسي  شش متغير ،در اين مطالعه. گرفته است
. واقعي، نرخ بهره، انباشتگي پولي و متوسط قيمت جهاني نفت CPI،  GDPمبادالت خارجي، 

هاي  ، با استفاده از روشManeraو  Cologniمتغيرها براساس مطالعات  ،اين مطالعه در
SVAR/VECM هاي باالي  دهد كه قيمت اين مطالعه نشان مي. اند مورد ارزيابي قرار گرفته

ها نسبت  واكنش. مدت خواهد شد هاي واقعي اقتصادي در كوتاه شدن فعاليت تر فت موجب وخيمن
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هاي پايين دستي موسوم  غيرمستقيم بوده و به اثر تقاضاي بخش معمولطور  بهبه افزايش قيمت نفت 
  . است

هاي اقتصاد كالن را در  هاي نفت و فعاليت ، تكانه قيمت) 2006(االموال فيليپ و همكاران 
هاي نفت بر توليد، تورم، نرخ  هدف اين مطالعه بررسي آثار تكانه قيمت. اند نيجريه بررسي كرده

 2003ل تا سا 1970هاي فصلي از سال  برابري واقعي ارز و تأمين پولي در نيجريه با استفاده از داده
ها نسبت به  يافته. ها استفاده شده است براي تحليل داده VARبه همين منظور از روش . بوده است

هرچند . اند هاي تجربي پيشين در ديگر كشورها متناقض بوده و تأثيري بر توليد و تورم نداشته يافته
    .هاي برابري واقعي ارز داشتند اي بر نرخ هاي نفت اثر عمده تكانه قيمت

  
  شناسي تحقيق  روش -4

هاي مختلفي مورد استفاده قرار  هاي مربوط به مطالعات اقتصاد انرژي، مدل در تجزيه و تحليل
توان با در نظر گرفتن معيارهايي مانند اهداف، فروض، درجه توجه به  ها را مي اين مدل. گيرند مي

بندي  تقسيم يرانرژي اقتصاد،هاي غ زايي و دامنه توصيف اجزاي بخش فناوري، درجه درون تغييرات
تعادل اقتصادي،  اقتصادي، اقتصادسنجي، اقتصاد كالن، تحليل روند، هاي فني ـ روش. كرد
هر يك از . روند به شمار مي هاي بررسي انرژي ترين روش سنجي و صفحه گسترده، عمده كالن
هاي  وشر .نكات قوت و ضعف هستند بيني و تجزيه و تحليل انرژي داراي هاي پيش مدل

از نوع  هاي اقتصادسنجي مدل. روند سازي به شمار مي ترين روش مدل اقتصادسنجي قديمي
 ،زماني كه براي متغيرهاي مدل هاي اقتصادسنجي تنها در روش. هستند 1هاي استنتاجي مدل

 ها با استفاده از در اين مدل. اجرا هستند مشاهدات تاريخي به اندازه كافي وجود داشته باشد، قابل
  .شود يابي و به آينده تسري داده مي متغيرها برون هاي تاريخي كلي، رفتار گذشته داده

و  2دو دسته ساختاري بندي كلي به هاي اقتصادسنجي مورد استفاده، در يك تقسيم مدل
. هستند) محور نظريه(محور  هاي ساختاري اقتصادسنجي تئوري مدل. شوند تقسيم مي 3غيرساختاري

بين متغير ) نظري(هاي اقتصادي و با توجه به روابط تئوريك  بر نظريه ساختاري با تكيههاي  مدل
هاي غيرساختاري اقتصادسنجي در  مدل. شوند متغيرهاي توضيحي، طراحي مي با بيني وابسته يا پيش 

                                                                                                                   
1- Top-Down 
2- Structural Models 
3- Nonstructural Models 
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دي اقتصا هاي غيرساختاري تقريباًً فاقد مباني نظري مدل. هاي ساختاري قرار دارند مدل نقطه مقابل
هاي  هاي ساختاري از نظريه در مدل. شود ها اجازه سخن گفتن داده مي هستند و در آنها به داده

هاي  در حالي كه در مدل شود، طور توأم استفاده مي هاي آماري به اقتصادي و اطالعات و داده
با  هاي غيرساختاري مدل. شود هاي آماري بهره گرفته مي غيرساختاري تنها از اطالعات و داده

هاي اقتصادي بنا نهاده  به نظريه عنايت به رابطه عليت بين متغيرهاي كالن اقتصادي و بدون توجه
 براساس  شود، رفتار يك متغير زماني نيز اطالق مي ها كه به آنها الگوهاي سري در اين مدل. اند شده

هاي اقتصادي  نظريههاي غيرساختاري به دليل آنكه بر  مدل .شود مقادير گذشته آن توضيح داده مي
بيني مورد  هاي اقتصادي چندان مفيد نيستند و بيشتر براي پيش سياست ، براي تحليلاتكا ندارند

  . گيرند استفاده قرار مي
توسط  1980هاي زماني چندمتغيره در سال روش خودرگرسيون برداري براساس تحليل سري
طور وسيعي مورد استفاده محققان اقتصادي  سيمز به اقتصاددانان معرفي شد و از آن زمان تاكنون به

هاي اقتصادي نياز روش يادشده براساس اين تفكر شكل گرفته است كه در بررسي. گيردقرار مي
هاي آماري ها نيست و در واقع، بايد اجازه داد دادهچنداني به مباني نظري و قضاوت نظريه

  .خودشان صحبت كنند
رغم استقبال اوليه  هاي خودرگرسيون برداري بهي در تحليلهاي اقتصادپايين بودن نقش نظريه

از اين روش، اقتصاددانان را به تفكر در خصوص برطرف كردن معايب آن و ايجاد يك پل 
نتايج اين تفكر . هاي اقتصادي تشويق كردهاي زماني چندمتغيره با نظريه سري ارتباطي بين تحليل

  .خودرگرسيون برداري  ساختاري منجر شد به بسط روش خودرگرسيون برداري به روش
و  1هاي تابع واكنش تكانهطور عمده با استفاده از روش هاي خودرگرسيون برداري بهمدل

سنجي، جمله اخالل  هاي متداول اقتصاددر مدل. پردازندها ميبه تحليل آثار تكانه 2تجزيه واريانس
براساس اين، در . كندبيني را بازي مي يشقابل پ قابل مشاهده و عوامل غير نقش متغيرهاي غير

بيني  قابل پيش هاي خودرگرسيون برداري نيز جمله اخالل هر معادله نقش تكانه يا شوك غير مدل
بيني نشده در الگوهاي  هاي پيش همان جمالت اخالل يا شوك بنابراين، تكانه. كندرا ايفا مي

  .خودرگرسيون برداري است
 

                                                                                                                   
1- Impulse Response Function (IRF) 
2- Variance Decomposition 
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  ساختاريچهارچوب مدل  -5
هاي كليدي اقتصاد  در اين قسمت، به بررسي چهارچوب ساختاري براي تحليل نوسانات متغير

از آنجا كه روابط اقتصادي بين متغيرها، ماهيت بلندمدت و تعادلي دارند، ابتدا . پردازيم كالن مي
 2)دايمي(و بلندمدت  1)موقت(مدت  هاي مورد استفاده در الگو به اجزاي كوتاه الزم است متغير

هاي اقتصادي را به اجزاي موقت  راحتي متغير ، به)1981( 3روش تجزيه بورج و نلسون. شوندتجزيه 
 5بخش ناپايا(و بلندمدت ) رود مدت دارد و در بلندمدت از بين مي كه ماهيت كوتاه 4بخش پايا (

هاي  ي تكانهاين روش امكان شناساي. كنند تجزيه مي) ها دارد كه آثار ماندگاري روي متغير
  .آورد ساختاري را با استفاده از مباني نظري فراهم مي

  متغيرهاي الگو تجزيه - 5-1
توان  دهند كه هر سري زماني را مي ، نشان مي)1981(هاي آماري، بورج و نلسون  با كمك روش

زيه به صورت زير تج) منتظره شوك غير(و يك جزء نامنظم ) ناپايا(، دايمي )پايا(به اجزاي موقت 
  :كرد

Y Y θ 1 ε  

كه در آن،  θ ∑  ، θ ∑ θ   Y و مقدار  
Yاوليه  چنانچه . است  Y پايا باشد، آنگاه عبارت رابطه يادشده يك ميانگين متحرك چندمتغيره  

در نتيجه، اين بخش در بلندمدت هيچ اثري روي سطح . پاياست Y .ندارد   
كند كه هر تكانه به  هاي ساختاري است، بيان مي عبارت دوم رابطه يادشده، مجموع بردار تكانه

مقدار و جهت اين اثرات دايمي با ماتريس . دارد Yروي ) بلندمدت(صورت بالقوه اثر دايمي 
است، مشخص  L(θ(كه مجموع پارامترهاي ساختاري در  θ) 1(ضرايب ساختاري بلندمدت، يعني 

  :توان به صورت زير نوشت رابطه يادشده را براي تفاضل متغيرها مي. شود مي

∆y θ 1 ε θ L ε  

                                                                                                                   
1- Transitory 
2- Permanent 
3- Beveridge and Nelson 
4- Stationary 
5- Non Stationary 
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يا (به دو بخش تجزيه شده است؛ بخش نخست جزء دايمي   Y در رابطه باال تغييرات متغير
در روش . دهد را نشان مي  تغييرات يك متغير) يا گذرا(و بخش دوم جزء موقت ) روند

جزء (بخش دوم هاي  هاي نظري روي پارامتر خودرگرسيون ساختاري بلندمدت، محدوديت
دهد تا پارامترهاي ساختاري بلندمدت مورد  روش تجزيه يادشده اجازه مي. گيرد انجام مي) موقت

هاي  توان تكانه بنابراين، از اين طريق مي). 2002كيتينگ،(هاي موقتي جدا كنيم  نظر را از پويايي
توان  مي. ادي يافتساختاري را شناسايي و براي نتايج الگوي خودرگرسيون برداري تفسير اقتص

مدت  هاي كوتاه تغييرات هر يك از متغيرهاي الگو را به دو بخش تغييرات بلندمدت و پويايي
 تجزيه روش كمك به نفت قيمت تغييرات معادله كنيم شروع نفت قيمت از چنانچه. تجزيه كرد

  :است زير به صورت و نلسون بورج
  

 سري يك و نفت قيمت تكانه تأثير تحت نفت قيمت تغيير كه كندمي بيان معادله اين
بلندمدت  تغييرات كننده يادشده بيان نخست رابطه بخش .دارد قرار )مدت كوتاه(موقتي هاي  پويايي
 اثر شدن صفر با. مدت هستند كوتاه يا موقتي تغييرات كننده دوم، بيان بخش و نفت قيمت
  .است نفت قيمت تكانه دليل به تنها بلندمدت در نفت قيمت تغيير مدت، كوتاههاي  پويايي

داخلي  ناخالص توليد افزايش نفتي، سبب درآمدهاي افزايش با تواند مي نفت قيمت مثبت تكانه
 نيز را داخلي ناخالص توليد تغييرات معادله توان ميرو،  ازاين .شود در كشورهاي صادركننده نفت

  :كرد تجزيه زير صورت به

t
yyoil lGDP  )()1()1( 2221   

 تكانه نفت، قيمت تكانه تأثير تحت داخلي ناخالص توليد تغيير كه كندمي بيان يادشده معادله
 در. است ديگر هاي بحران و خاص شرايط دليل به موقتيهاي  پويايي سري يك و داخلي توليد
 توليد روي ديگر تكانه )مدت كوتاه(موقتي  آثار كننده يادشده، بيان رابطه در آخر عبارت واقع،
  .است

 تأثير تحت قيمت تغييرات واقع، در .استكننده  مصرف قيمت شاخص با ارتباط در ديگر معادله
 پويايي سري يك اين، بر عالوه .است داخلي قيمت تكانه و داخلي توليد نفت، تكانه قيمت تكانه
  :كرد تصريح زير به صورت آن را معادله توان ميرو،  ازاين .اثرگذارند آن روي نيز موقتي

t
PCIPCIyoilPCI  )()()( 111 333231   

t
woil loil  )()1(11 
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 نرخ اينجا در .شود مي است، بيان بيكاري نرخ تغييرات به مربوط كه معادله آخرين نيز نهايت در
  .گيرد مي قرار تأثير تحت مدلهاي  تكانه تمام ناحيه از بلندمدت در بيكاري

t
URURPCIyoil lUR  )()1()1( 44434241   

مي دست به مدل توسط زيرهاي  يادشده، محدوديت معادالت در آخر هاي بخش شدن صفر با
  :آيد
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 متغيرهاي تغييرات روي مختلفهاي  تكانه اثرات بلندمدت كننده بيانij)1(آن، در كه
  .الگوست

  متغيرها پايايي - 5-2
 يافته تعميم فولر ديكي مانند واحد ريشه هاي آزمون طريق از الگو متغيرهاي پايايي خواص

(ADF) كه باشد بايد ايگونه به )واحد ريشه(صفر  فرضيه رد براي آزمون نتايج .شودمي ارزيابي 
 باشد، بيشتر جدول بحراني مقدار از مطلق قدر نظر از -2 و باشد منفي بايد محاسباتي آماره - 1

  :است آمده زير جدول در نتايج و گرفته صورت براساس اين، آزمون

  بررسي پايايي متغيرهاي مدل - 1جدول 
 %5سطح در آزمون مقادير ADF آزمون متغير نام

 نفت قيمت لگاريتم
 -94/2 03/2 سطح

 -94/2 -76/4 تفاضل

 كننده مصرف قيمت شاخص لگاريتم
 -94/2 -14/0 سطح

 -95/2 -91/3 تفاضل

 بيكاري نرخ لگاريتم
 -94/2 -48/2 سطح

 -94/2 -48/6 تفاضل

 داخلي ناخالص توليد لگاريتم
 -95/2 89/0 سطح

 -95/2 -09/4 تفاضل
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 مقادير به مربوط ارقام همچنين .است ثابت عدد يا مبدأ از عرض گرفتن نظر در با جدول نتايج
هاي  سري است، مشخص جدول از كه گونه همان .اند شده گرفته نظر در درصد 5سطح  در آزمون
 الگوي در اينكه به توجه با. هستند پايا ،تفاضل در و ناپايا سطح، در الگو متغيرهاي زماني

تفاضل  از مطالعه اين در رو، دارد، ازاين ضرورت پايا متغيرهاي از استفاده برداري خودرگرسيون
  .شود فراهم برداري خودرگرسيون الگوي ثبات شرط تا است شده استفاده متغيرها) لگاريتم(

  برداري خودرگرسيون الگوي نتايج - 5-3
 سيستم زاي درون متغيرهاي تمام و متغير خود وقفه از تابعي متغير برداري، هر رگرسيون الگوي در

 رو، هستند، ازاين پايا تفاضل در سيستم متغيرهاي پايايي، تمام هاي براساس آزمون. شودمي فرض
 جز به روش اين در. است شده استفاده متغيرها تفاضل سيستم، از پاياي شرط برقراري منظور به

 الگوي برآورد از پس .شودنمي وضع الگو بر ديگري محدوديت بهينه، هيچ وقفه تعداد
 هاي محدوديت سري ساختاري، يك پارامترهاي آوردن دست منظور به برداري، به خودرگرسيون

مي وضع برداري خودرگرسيون الگوي شوند، بر مي استخراج نظري براساس مباني كه شناسايي
  .شوند

 بايد VAR مدل انجام از قبل VAR مدل درجه تعيين كه است ضروري نكته اين ذكر
افزار  نرم در. كندمي بازي مدل اينهاي  تحليل و تجزيه در مهمي نقش VARدرجه  .گيرد صورت

Eviews و 3كويين حنان ،2يكآكاي ،1بيزين شوارز ـهاي  براي تعيين درجه بهينه مدل، معيار 
 حداقل مقدار .شودمي ارايه بهينه وقفه طول تعيين براي 4نمايي راست حداكثر نسبت آماره همچنين

 در معيارها اين از استفاده عمل در .است VARبهينه  درجهكننده  ها تعيين آماره اين از يك هر
 تعيين به مربوط جدول اينجا در. انجامد نمي VARدرجه  تعيين براي يكساني نتايج به موارد برخي

 گرفته نظر در دو وقفه براساس آماره آكاييك و بررسيها  آماره اينبراساس  VARدرجه 
  .شود مي

   

                                                                                                                   
1- Schwarz bayesian 
2- Akaike 
3- Hannan-quinn 
4- Log-likelihood Ratio 
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 VARها براي تعيين وقفه مدل  بررسي آماره - 2جدول 

 LR AIC SIC HQآماره وقفه

0 NA 84/6-65/6-78/6-
1 4228 /91/6-97/5-61/6-
2 90/25 07/7-39/5-53/6-
3 05/13 77/6-34/4-6- 

4 35/13 73/6-56/3-72/5 

  
 الگوي اصلي نتايج و بيان شده برداري خودرگرسيون الگوي برآورد نتايج تنها اينجا در 

 مورد بعدي بخش در است، تحقيق اين استفاده مورد روش كه ساختاري برداري خودرگرسيون
  .گيرد مي قرار بررسي و بحث
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 ناخالص توليد لگاريتم تفاضلtGDPنفت، هاي قيمت لگاريتم تفاضلtoilباال، رابطه در
 نرخ لگاريتم تفاضلtURوكننده  مصرف قيمت شاخص لگاريتم تفاضل tPCIداخلي،
 محاسبه و ساختاري برداري خودرگرسيون الگوي برآورد براي يادشده نتايج از .است بيكاري
  .شود مي زمان، استفاده هم آثار ماتريس

  نفتهاي  قيمت تكانه اثر - 5-4
 نفت، در هاي قيمت در تكانه معيار انحراف يك است، مشخص زيرهاي  نمودار از كه گونه همان

 در تكانه معيار انحراف ، يك1 شماره نمودار براساس .دارد متفاوتي آثار مربوط متغيرهاي
 رشد روي نفتيهاي  قيمت مثبت تكانه اثر .دارد اقتصادي رشد بر مثبتي اثر نفت هاي قيمت

 تقريباً و شود مي تضعيف اقتصاد جذب ظرفيت محدوديت علت به زمان طول در كشور اقتصادي
اگرچه  .كندمي ميل صفر به چهارم سال در سپس، و رسد مي درصد يك از كمتر به سوم سال در
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 تكانه اثر كه شود مي بيان گونه اين رو، ازاين. كند حركت ميپس از آن دوباره در جهت معكوس 
 افزايش را توليد سطح تواندمي تنها بنابراين، و نيست پايدار اقتصادي رشد روي نفت قيمت مثبت
 بيماري مشكالت بروز نفت قيمت غيرمنتظره افزايش رو، با ازاين .گويندمي سطح اثر آن به كه دهد

  .نيست انتظار از دور كشور اقتصاد ساختار در هلندي
 خواهد تورم بر منفي نفت، اثري قيمت در تكانه معيار انحراف يك ،2شماره  براساس نمودار

 اين .يابدمي قيمت نفت، كاهش مثبت تكانه به واكنش در تورم نرخ ،ديگر عبارت به .داشت
 و مصرفي خدمات و كاال واردات تسهيل جهت در نفتي درآمدهاي مثبت آثار دليل به موضوع
 نمودار از كه طور همان .داد كاهش را تورمي فشارهاي توان مي آن طريق از كه است ايواسطه
 ،واقع در و كندمي ميل صفر سمت به دوره 4 طول در نفت قيمت مثبت تكانه اثر شود، مي مشاهده

 بر نفت قيمت مثبت تكانه كه شود مي ، مشاهده3براساس نمودار شماره  نهايت، در .شود مي ميرا
 نرخ ،با اين حال  اگرچه اين تأثير ناچيز و همراه با نوسان است؛ دارد منفي تأثير نيز بيكاري نرخ

 داراي دوره اين طول كند، اما در مي ميل صفر سمت به و شود مي ميرا دوره 4 طول در نيز بيكاري
در ايران بخش اعظمي از اشتغال  كه باشد اين از ناشي تواند مي موضوع اين .است نوساني روندي

  .توسط دولت ايجاد  شده است

 واكنش رشد اقتصادي به يك انحراف معيار تكانه در قيمت نفت - 1نمودار 
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واكنش نرخ تورم به يك انحراف معيار تكانه در قيمت نفت - 2نمودار   

  

 

 

 

قيمت نفتواكنش نرخ بيكاري به يك انحراف معيار تكانه در  - 3نمودار   

              

  
  
  
  
  
  
  

  واريانس تجزيه - 5-5
 ابتدا كه است صورت اين به خودرگرسيون برداري مدل برآورد از بعد واريانس تجزيه محاسبه
 دو توان به و كنيم مي محاسبه را تكانه هر به بيني نسبت پيش خطاي واريانس هاي واكنش

 دوم آخر، توان مرحله در و جمع هم با را تكانه هر به نسبت ها واكنش اين سپس،. رسانيم مي
 تكانه هر سهم تا كنيم مي تقسيم آنها مجموع بر را شده بيني جمع پيش خطاي واريانسي ها واكنش
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 هايتكانه كه را اثراتي كمي واريانس، مقدار تجزيه .آيد دست بيني به پيش خطاي واريانس كل از
 واريانس حقيقت، در ها روش اين .گيرد مي اندازهدارند،  الگو زاي درون متغيرهاي روي مختلف
 خطاي واريانس تجزيه نتايج .كند مي تجزيه مختلفهاي  تكانه برحسب بيني را پيش خطاي
  .است شده ، خالصه3شماره  جدول در الگو بيني متغيرهاي پيش

  تجزيه واريانس مربوط به متغيرهاي الگو - 3جدول 

 SEيا خطا مقدار متغير نام

 در نفت قيمت تكانه سهم
بيني  پيش خطاي واريانس

 كالن متغيرهاي

 اقتصادي رشد
 25/15 06/0 مدت كوتاه

 99/12 08/0 بلندمدت

 تورم نرخ
 18/43 05/0 مدت كوتاه

 27/41 07/0 بلندمدت

 بيكاري نرخ تغيير درصد
 23/6 10/0 مدت كوتاه

 32/10 13/0 بلندمدت

                               
 در اقتصادي رشد نوسانات توضيح در نفت قيمت تكانه سهم كه دهد مي نشان ،3شماره  جدول

 واريانس تجزيه نتايج بررسي .است درصد 13حدود  بلندمدت در و درصد 15مدت حدود  كوتاه
 درصد 41حدود  بلندمدت در و درصد 44مدت حدود  كوتاه در كه است آن از حاكي تورم نرخ
 نفتي تكانه نيز بيكاري با ارتباط در .شود مي داده توضيح نفت قيمت تكانه توسط تورم نوسانات از
 توضيح را آن نوسانات از درصد 32/10 حدود بلندمدت در و درصد 23/6مدت حدود  كوتاه در
  .دهند مي

شود كه رشد  گيري مي عالوه بر اين، در ارتباط با تجزيه واريانس متغيرهاي الگو، چنين نتيجه
هاي  درصد از شوك 75درصد و در بلندمدت حدود  84مدت حدود  اقتصادي در ايران در كوتاه

رو، با تقويت سمت عرضه اقتصاد از جمله رشد  ازاين. پذيرد طرف عرضه اقتصاد تأثير مي
توان رشد  شد سطح آموزش، پيشرفت فناوري در كشور و مواردي از اين قبيل ميوري، ر بهره

در ارتباط با تجزيه واريانس نرخ تورم نيز اين نكته . اقتصادي بااليي را در جامعه تجربه كرد
درصد از نوسانات  41درصد و در بلندمدت حدود  56مدت حدود  شود كه در كوتاه مشخص مي
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هاي قيمتي در بلندمدت به  نقش شوك. هاي قيمتي و نفتي است از شوك نرخ تورم به ترتيب ناشي
مدت و بلندمدت بيشترين تأثير را از  نرخ بيكاري نيز در كوتاه. كاهش يافته است درصد 39حدود 
درصد و در بلندمدت  71مدت حدود  اي كه در كوتاه گونه گيرد، به هاي بازار نيروي كار مي شوك

خصوص  و به(هاي بازار نيروي كار  ثر از شوكأنرخ بيكاري متدرصد نوسانات  55حدود 
  . شود ناشي مي) هاي طرف عرضه اقتصاد شوك

  
  نتيجه گيري  -6

هدف اصلي اين تحقيق بررسي چگونگي واكنش متغيرهاي كالن اقتصادي در واكنش به تغييرات 
پس از آن، براساس . مشخص و تخمين زده شد  VARدر ابتدا مدل. هاي نفت بوده است قيمت

اين مدل داراي دو تمهيد اساسي است كه ساختار . تخمين زده شد  SVARمباني نظري، مدل 
تكانه و دومي تجزيه واريانس  العمل تابع عكساولي . شود پوياي مدل از طريق آن مشخص مي

  .است
رد توجه قرار گرفت، همواره اين هاي قيمتي در تحقيقات اقتصادي مو از زماني كه آثار شوك

از آنجا . ها اثري فوري بر متغيرهاي كالن خواهد داشت نكته مورد توافق بوده است كه اين شوك
ها و  آيد، آثار اين شوك توسعه به شمار مي كه ايران جزو كشورهاي صادركننده نفت و درحال

ها  با توجه به داده. متمايز باشدهاي صنعتي ديگر  تواند نسبت به كشور ماهيت اثرگذاري آنها مي
هاي نفت در اقتصاد ايران آثار خود را بر متغيرهاي رشد اقتصادي،  توان نتيجه گرفت كه قيمت مي

بيشترين تأثير اين نوسانات بر نرخ تورم و كمترين آن بر . تورم و بيكاري برجاي خواهند گذاشت
وسانات قيمت نفت از نوسانات اصلي مربوط طور كلي ن به. نرخ بيكاري در اقتصاد ايران بوده است
 41درصد نوسانات توليد ناخالص داخلي،  12حدود . رود به متغيرهاي كالن در ايران به شمار مي

هاي قيمت نفت قابل  درصد نوسانات بيكاري با توجه به تكانه 10درصد نوسانات مربوط به تورم و 
هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال كل  خشالبته بايد توجه كرد كه الگوي رشد ب. توجيه است

بر  هاي سرمايه اي كه اگر رشد اقتصادي بيشتر از طريق بخش گونه كننده بوده، به كشور بسيار تعيين
ونقل و آب و برق تحقق پذيرد، در اين صورت، رشد اشتغال  مانند نفت وگاز، ارتباطات يا حمل
هاي نفت در ميزان تورم در ايران قابل  ش قيمتدر اين بين، نق. در سطح كشور زياد نخواهد بود

ثباتي و افزايش ريسك عامالن اقتصادي و مانع از  تواند موجب بي روشني مي مالحظه است، زيرا به
  .هاي بلندمدت شود گيري تصميم



  47دوازدهم شماره سال  )ايراني -رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    214

 

هاي پولي است و ابزارهاي سياستي ديگر  نكته مهم آنكه كنترل نرخ تورم در حيطه سياست
از سويي، براي رسيدن . هاي پولي ندارند ا توان تحقق اين هدف را مانند سياسته مانند تثبيت قيمت

  . به ساير اهداف از جمله حداكثر شدن نرخ رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مطرح است
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