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 اقتصاد انرژي ایران پژوهشنامه

 183 - 208 ، صفحات1393 پاییز ، 12سال سوم، شماره 

: رانیدر ا ينشده نفت و رشد اقتصاد ینبیشیپ یمتیق هايشوك

  مارکف یچرخش هاياز مدل يکاربرد

  

  2یونس سلمانی، 1نادر مهرگان

 
  13/11/1393تاریخ پذیرش:          03/02/1393 تاریخ دریافت:

  

  چکیده

 دورهتـرین  دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیـک هاي قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار میشوك

هاي قیمتـی نفـت و اقتصـاد    بین شوك همچنین تغییرات ساختاري منجر به تحول رابطه و زمانی اخیر رخ نداده باشد

بینـی نشـده نفـت بـر رشـد اقتصـادي       هاي قیمتـی پـیش  بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوك. شده باشدکشور 

 هـاي چرخشی مـارکف بررسـی شـده اسـت. یافتـه      هايبا استفاده از مدل 1389,4- 1367,1کشور طی دوره زمانی 

هاي منفی هم اندازه با تـأثیر کمتـر ولـی    بینی نشده مثبت در مقایسه با شوكهاي قیمتی پیشنشان داد شوك یقتحق

توانند وضعیت بـاالي رشـد اقتصـادي    دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادي هستند اما چندان نمی با دوره

  ها بتواننـد اقتصـاد را در وضـعیت رشـد اقتصـادي متوسـط بـه تعـادل         ن کنند و در نهایت این شوكکشور را تضمی

- هاي منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصـادي پـایین نگـه دارنـد امـا مـی      رسانند. شوكمی

  توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادي باال شوند.

 

 JEL: Q43 ،Q41 ،C22 ،E32بنديطبقه

عـدم   ،يرشد اقتصاد ،ینفت هايپک، شوكوسبد نفت خام ا متیق هاي کلیدي:واژه

 مارکف  یچرخش ونیرگرس م،یتقارن، انتقال رژ
 

 نویسنده مسئول/ دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان  -1

Email: mehregannader@yahoo.com 
    دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس -2

Email: unes.salmani@gmail.com 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 پاییز، 12اقتصاد انرژي ایران، سال سوم، شماره پژوهشنامه  184

 

  مقدمه -1 

اي بخـش  عنوان منبع اصلی تـأمین ارز بـراي نیازهـاي مصـرفی و سـرمایه      درآمدهاي نفتی به

دهـد. در کنـار ایـن مسـئله،     اقتصـاد ایـران را تشـکیل مـی    خصوصی و دولتی، محـور اصـلی   

 مصـادیق ایـران از  کشـور   شـده  سبب مخازن بزرگ نفتیو از منابع غنی انرژي  يبرخوردار

). درآمـدهاي  68: 1388(آرمـن و زارع،   شودمحسوب  1الگوي رشد با فشار بر منابع طبیعی

د. مقـدار صـادرات   شـو مـی  آن تعیـین نفتی بر اساس میزان صادرات نفـت و قیمـت جهـانی    

اي، تکنولـوژیکی و همچنـین   هـاي سـرمایه  دلیل محدودیته مدت بو میان حداقل در کوتاه

OPECتعیین شده از طرف  سهمیه
ر مقابل قیمـت نفـت و تغییـرات    بوده و دمقداري ثابت  2

ــأثیر  . در نتیجــه اســتهــاي طبیعــی و غیرطبیعــی تصــمیمات و بحــرانناگهــانی آن تحــت ت

دنبال آن اقتصـاد کشـور در   ه کنند و بي نفتی عمدتاً همراه با قیمت نفت نوسان میدرآمدها

  گیرد.  ثباتی قرار میمعرض بی

تـري از تغییـرات و تحـوالت قیمتـی     بینی دقیقگذاران اقتصادي بتوانند پیشاگر سیاست

باشند، قادر خواهند بود آثار نامطلوب نوسـانات درآمـدهاي نفتـی را بـه حـداقل       نفت داشته

بینـی  هاي قیمتی نفت ماهیت تصادفی دارند، امکـان پـیش  رسانند. اما از آنجا که اکثر شوك

ترین دورهـی زمـانی رخ   تر شوکی مشابه در نزدیکآنها چندان میسر نیست مگر اینکه پیش

هاي شـدیدتر هوشـیار   گذارن اقتصادي نسبت به رخداد شوكداده باشد و عاملین و سیاست

هـاي  براي اطالع از تأثیر شـوك کند که ) بیان می1996( 3شده باشند. بر این اساس همیلتون

هاي اقتصادي، باید قیمت جاري نفت بـا قیمـت یـک سـال     قیمتی نفت بر سطح کلی فعالیت

سطح قیمت جاري و بیشینه (کمینه) اختالف بین فصل گذشته) مقایسه شود؛ اگر  4قبل آن (

افـزایش (کـاهش) خـالص قیمـت     قیمت در چهار فصل گذشته بیشتر (کمتر) از صفر باشـد،  

شوك مثبت (منفی) قیمتی نفت رخ داده است. در واقع همیلتون شوکی را بـر  با همان  4نفت

 

1- Natural Resource-Based Economic Growth 
2- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
3- Hamilton 
4. Net Oil Price Increase 
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بـه نشـده   زمانی (چهار فصل گذشته) تجر داند که طی نزدیکترین دورهاقتصاد تأثیرگذار می

بینی نشده هستند. بر اسـاس همـین تعریـف، ایـن     ها پیشباشد، چراکه در این صورت شوك

طـی   بینی نشده قیمتی نفت بر رشد اقتصادي ایران راهاي پیشمطالعه قصد دارد تأثیر شوك

هـا بـر   تأثیرگـذاري ایـن شـوك    بـا درك نحـوه  بررسی کند.  1389,4-1367,1دوره زمانی 

هـا را  اثرات نامطلوب اقتصـادي شـوك  هاي مناسب ان با تدوین سیاستتواقتصاد کشور می

  حداقل کرد.

  در هاي قیمتی نفت بر اقتصاد کشـور بایـد توجـه داشـت کـه      در تأثیرگذاري شوك

مختلفـی   سیاسـی  و تصـمیمات اقتصـادي و   هاشاهد بحراناقتصاد ایران  ي گذشتههادهه

توانند باعث تغییـرات  ساختاري بالقوه میبوده است، این شرایط به عنوان یک شکست 

هاي رژیمی در ارتباط بین متغیرهاي اقتصادي ایران و بازارهاي جهانی نفت شوند. مدل

 هـا و قابلیت شناسایی رژیـم که هایی هستند از معدود مدل 1رگرسیون چرخشی مارکف

(مهرگـان و  دارنـد   متفـاوت  هـاي در رژیـم  را متغیرهـا  بـین  ارتباط نحوه در اعمال تغییر

  ). 4، 1391همکاران، 

در ادامه در بخش دوم و سوم به ترتیب مبانی نظـري تحقیـق و مطالعـات انجـام شـده در      

هاي چرخشـی مـارکف معرفـی    شوند. در بخش چهارم، مدلخارج و داخل کشور مرور می

ها و تبیین الگو اختصاص یافته اسـت.  ها و بحث دادهشوند. بخش پنجم به تصریح شوكمی

گیـري و  ، نتیجـه و در پایـان در بخش ششم به بـرآورد الگـو و تحلیـل نتـایج پرداختـه شـده       

  پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

  

  مبانی نظري -2

آن  شـود یمـ  باعـث  کشـور  یـک  هـاي ییدارا يیرهذخ یشافزا کندیم یاناقتصاد متعارف ب

ادعـا، تعـداد قابـل     یـن ا خـالف  کشور از توان رشد بلندمدت باالتري برخوردار باشد. اما بر

تنهـا عامـل رشـد نبـوده، بلکـه سـبب        یعی نـه منابع طب دهدینشان م یاز شواهد تجرب یتوجه

 

1- Markov-Switching Regressions 
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اقتصـاددانان   یـات در مقابـل نظر  معما یک صورت موضوع به ینشده است. ا یزکاهش آن ن

براي رشـد و توسـعه فـراهم     یفرصت یهانباشت سرما یقاز طر منابع دندکه معتقد بو یککالس

(مهـرآرا و   اسـت  شـده  »1بالي منابع یا یننفر«است و باعث خلق مفهوم  گرفته قرار کند،یم

درآمدهاي منابع طبیعی مربوط به  اقتصادي بر پایه بدبینی در مورد توسعه .)56، 1387کیخا، 

کـه بـا افـزایش     ) بـه طـوري  628، 2011، 2نوسانات قیمت این منابع است (علمی و جهـادي 

هـاي مربوطـه   قیمت منابع طبیعی، رانت قابل توجهی از محل صادرات این منابع براي دولـت 

  شود.  ایجاد می

مـردم   کار ه در کسب وفساد در دولت و البت یجادموجب ا تواندیگسترده م ییجورانت

اقتصـادي و   ییکـارآ  امر سبب کاهش ینمنابع شود که ا یصموجب انحراف در تخص یزو ن

و تئوري اقتصـادي نشـان    تجربی . مشاهداتشودیم یهاي اجتماعنابرابري یشافزا ینهمچن

 یازهـاي مرسـوم، امت  هـاي یـت حما دیگـر  ماننـد تعرفـه و   یوارداتـ  هـاي یـت که حما ددهیم

هاي برجسته اکثـر کشـورهاي داراي منـابع طبیعـی     (که همگی از ویژگی و فساد آوریضتبع

 اقتصـادي دارنـد   ییرشـد و کـاهش کـارآ   یـب  بـه تخر  یش، همـه گـرا  شـوند) محسوب مـی 

کــه  کننــدبیــان مــی) 2001( 5) و گیلفاســون1997( 4). ســاچ و وارنــر690، 1995 ،3(مــائورو

کننـد و ایـن   بر تجارت آزاد استفاده نمی هاي مبتنیاز سیاست ي برخوردار از رانتاهدولت

جویانـه در اقتصـاد،   پیامـدهاي منفـی رفتارهـاي رانـت     .در کندي رشد آنهاست عامل مهمی

هاي مولد از عوامل وري و اختالل در میان فعالیتمنابع، افت بهره تخصیص بهینه اختالل در

اصـالحات سـاختاري در   کنـد کـه   ) بیـان مـی  1990( 6لونی ین هستند.یرشد اقتصادي پا مهم

توانند مانع از اثرات نامطلوب صادرات منـابع طبیعـی ( نفـت) شـوند.     هاي دولت میسیاست

دهـد.  هاي مختلف اقتصـاد عربسـتان نشـان مـی    وي این امر را در مورد رشد اقتصادي بخش

 

1- Resource Curse 
2- Elmi & Jahadi 
3- Mauro 
4- Sachs & Warner 
5- Gylfason 
6- Looney 
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) معتقدند افزایش درآمدهاي حاصـل از صـادرات منـابع طبیعـی     1999( 1رودریگوئز و ساچ

آن جهـش کنـد، امـا از آنجـا کـه افـزایش        2شود اقتصاد از سطح وضـعیت پایـدار  باعث می

درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبیعی دائمی نیستند، اقتصاد بـه سـطح وضـعیت پایـدار     

  شود.  کند و در نتیجه رشد اقتصادي منفی میاولیه افول می

ع طبیعـی  ب) اعتقاد دارند، حتی در صورت کنترل قیمت منـا 2010( 3ناپالترویچ و همکار

ایش قیمت منابع طبیعـی منجـر   زچراکه اف، این کشورها رشد اقتصادي کندي خواهند داشت

به افزایش ارزش پول ملی، افزایش در قیمت نسبی کاالهـاي غیـر قابـل مبادلـه (تجـارت) و      

پـذیري و بـه تبـع    ود منجر به کاهش رقابتخ شود و این عوامل به نوبهافزایش دستمزدها می

). افــزایش در قیمــت نســبی 628، 2011(علمــی و جهــادي،  شــودآن افــزایش واردات مــی

منابع اقتصـادي بـه سـمت ایـن کاالهـا و مخـارج را نیـز بـه سـمت           ،کاالهاي غیرقابل مبادله

غال کامـل،  با فرض اشت .دهدکاالهاي قابل مبادله (که داراي قیمت کمتري هستند) سوق می

در بخـش کاالهـاي قابـل     راافزایش دستمزدها در بخش کاالهاي غیرقابل مبادله، دستمزدها 

بخش این پذیري و بروز رکود در رقابت کاهش این امر منبع و ریشهدهد. مبادله افزایش می

 اگر پیامدهاي خارجی مثبتی از سوي. استاقتصادي در کشورهاي صادرکننده منابع طبیعی 

آنگـاه   انسانی در بخش قابل تجارت وجود داشته باشد و نه در بخـش منـابع،   سرمایه انباشت

داشـته   این افزایش در قیمت منابع ممکن است در بلندمدت تـأثیر منفـی بـر رشـد اقتصـادي     

  ).2010؛ پالتویچ و همکاران، 1987، 5؛ کروگمن1982، 4باشد (کاردون و نیري

نفـت همچـون    بودجـه در کشـورهاي صـادرکننده    ترین منابعدرآمدهاي نفتی یکی از مهم

هاي قیمتی نفـت بـه اقتصـاد ایـن     ترین کانال انتقال شوكشود، بنابراین مهمایران محسوب می

کشورها بودجه دولت است. از سوي دیگر، دولت در اقتصاد این کشورها، سهم قابل تـوجهی  

هـاي قیمتـی   یـن رو شـوك  ) از ا628، 2001را به خود اختصاص داده است (جهادي و علمی، 

 

1- Rodriguez & Sachs 
2- Steady State Level 
3- Polterovich et al 
4- Cordon & Neary 
5- Krugman 
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نفت از طریق مخارج دولت به طور بالقوه قادر خواهند بود رشد اقتصـادي ایـن قبیـل کشـورها     

  را تغییر داده و آن را از یک وضعیت به وضعیت دیگر انتقال دهند.  

  

        پیشینه پژوهش -3

ت هـاي اقتصـادي صـور   هاي تجربی زیادي در مورد رابطه بین قیمت نفت و فعالیـت بررسی

  شود.  ترین این مطالعات اشاره میگرفته است که در ادامه به مهم

هاي نفتی در نظـر  عنوان شوك هاي اسمی نفت را به) درصد رشد قیمت1983همیلتون (

گرفته و با استفاده از آن نشان داد که تغییر در قیمـت نفـت، علـت تغییـر در تولیـد ناخـالص       

تولید ناخـالص داخلـی در    باعث کاهش شدیدافزایش قیمت نفت داخلی و بیکاري است و 

VARهـاي نفـت را در یـک مـدل     وي سپس اثر قیمت .شودمیآمریکا 
بررسـی کـرد و در    1

نهایت به این نتیجه رسید که قیمت نفت بیشـترین نقـش را در بـروز رکـود اقتصـادي داشـته       

 1986 سـال  مـورد افـت قیمتـی    تحلیل همیلتـون در کند اگر ) بیان می1989( 2است. مورك

نخواهد بود. بر ایـن اسـاس   اقتصادي  هاي کالن متغیرقادر به توضیح ، قیمت نفت لحاظ شود

هاي قیمتی مثبت (رشد افزایشی قیمت) و منفی (رشد کاهشی قیمـت)  وي با تفکیک شوك

دهد که افزایش قیمت نفـت نتـایج مطالعـه همیلتـون را بـه دنبـال دارد، امـا کـاهش         نشان می

) بـر  1995( 3ه با افزایش آن اثر کمتري بر تولیـد دارد. لـی و همکـاران   قیمت نفت در مقایس

هاي قیمتی نفت بـر اقتصـاد تأکیـد    مقیاس نوسانات قیمت نفت در شدت تأثیرگذاري شوك

هـاي منفـی و مثبـت نفـت را بـر اسـاس       کردند. آنها بر این اساس تصریح جدیدي از شوك

 5استفاده از مدل ناهمسان واریانس شـرطی  با 4صورت نرمالیزه شده هاي واقعی نفت بهقیمت

  هـاي جدیـد، تـأثیر نامتقـارن     و تصـریح  VARبـا اسـتفاده از یـک مـدل     سـپس  ارائه کردنـد  

همیلتـون در پاسـخ   ، 1996هاي اقتصادي نشان دادنـد. در سـال   هاي نفتی را بر فعالیتشوك
 

1- Vector Autoregression  
2- Mork 
3- Lee et al 
4- Normalize 
5- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model 
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هـاي نفـت،   ت) قیمـ 1973پس از اولـین شـوك نفتـی (    ) که نشان داده بود1996( 1به هوکر

در مقالـه  علت گرنجري متغیرهاي بیکاري، تولید ناخالص داخلـی واقعـی و اشـتغال نیسـت،     

هـاي  هـاي قیمتـی نفـت بـر سـطح کلـی فعالیـت       بیان کرد براي اطـالع از تـأثیر شـوك    خود

گذاري و ...) باید قیمت جاري نفت با قیمت یـک سـال قبـل آن    اقتصادي (مصرف، سرمایه

 2ه شود. بر این اساس، همیلتون شاخص افزایش خالص قیمـت نفـت  فصل گذشته) مقایس 4(

صورت اسـمی) و بیشـینه قیمـت در چهـار      صورت اختالف بین سطح قیمت جاري (به   بهرا 

کند. وي بـا اسـتفاده از یـک    گذشته تحت عنوان شوك مثبت تعریف می فصل (یک سال)

هاي اقتصـادي را نشـان داد. بـا ایجـاد     هاي مثبت نفتی و فعالیتارتباط بین شوك VARمدل 

گیري از این شـاخص و  ) با بهره1997( 3، رایموند و ریچافزایش خالص قیمت نفتشاخص 

هاي نفتی حالت روند رشـد پـایین   چرخشی دو رژیمی مارکف، نشان دادند که شوك مدل

) در 2003(همیلتـون   دهند، اما تأثیر زیادي در رکود اقتصـاد آمریکـا ندارنـد.   را توضیح می

هـاي مثبـت نفتـی    مطالعه جدید خود نشان داد عامل اصلی تورم در تجارت جهـانی، شـوك  

دهد نسـبت بـه افزایشـی    است و افزایش قیمتی که بعد از یک دوره ثبات قیمت نفت رخ می

 تـري بـر اقتصـاد دارد.   پذیرد، اثر بزرگکه بعد از یک دوره کاهش قیمت نفت صورت می

تغییـرات قیمـت   5OECD  کشـورهاي منتخـب  همه در نشان دادند ) 2005( 4جیمنز و سانچز

بلکـه بـه صـورت     دهنـد یتولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قـرار نمـ   ،نفت به طور مستقیم

قیمت نفت، دسـتمزد، تـورم،    نرخ ارز مؤثر،( غیرمستقیم و از طریق سایر متغیرهاي اقتصادي

) با 2009( 6کلنی و مانرا کند.میمتأثر  تولید ناخالص داخلی را )کوتاه و بلندمدت نرخ بهره

هـاي  هاي چرخشی مارکف نشان دادند که بحـث عـدم تقـارن تـأثیر شـوك     استفاده از مدل

صادق است اما بـه دلیـل بهبـود کـارایی      G7نفتی در مورد رشد اقتصادي تمامی کشورهاي 

ت پـولی و مـالی ایـن کشـورها در     انرژي، همراه با رویکرد سیستماتیک خـوبی کـه حاکمیـ   

 

1- Hooker 
2- Net Oil Price Increase 
3- Raymond & Rich 
4- Jimenez & Sanchez 
4- Organisation for Economic Co-opertion and Development (OEDC) 
6- Cologni & Manera 
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انـد بـه مـرور زمـان از نقـش      هـاي تقاضـا در پـیش گرفتـه    مواجهه با عرضه اضافی و شـوك 

هاي اقتصادي این کشورها کاسته شده است. فرزانگـان و  هاي نفتی در توضیح بحرانشوك

 هاي قیمت نفـت در ایـران بـه   نشان دادند شوك VAR) با استفاده از مدل 2009( 1مارکوات

صـورت نامتقـارن تحـت تـأثیر قـرار        شدت تورم، تولید بخش صنعت و مخارج دولتی را بـه 

توان بـه وضـوح   هاي بیماري هلندي را در اقتصاد ایران میدهند. آن دو بیان کردند نشانهمی

 2پرسـمن و روبیـز  هـاي قیمتـی نفـت مشـاهده کـرد.      در ارتباط بین نـرخ ارز مـوثر و شـوك   

شــان دادنــد شــوك نفتــی کــه اثــر منفــی بــر اقتصــاد کشــورهاي  ) در مطالعــه خــود ن2011(

) بـا  2011(  3وایمی و فـاوو معنی است. واردکننده دارد بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده بی

نشان داد که  VARها و همچنین علیت گرنجر و مدل استفاده از تصریح نرمالیزه شده شوك

تورم و نرخ واقعـی ازر در نیجریـه   هاي مثبت قیمتی نفت علیت تولید، مخارج دولت، شوك

داري تولیـد و نـرخ واقعـی ارز را    هاي منفی قیمتی نفـت بـه صـورت معنـی    نیست، اما شوك

، VARMA 5هـاي  ) بـا اسـتفاده از مـدل   2012( 4دهنـد. رحمـان و سـرلیتز   تحت تأثیر قرار می

GARCH 6  وBEKK 7     بـین رشـد    8کوواریـانس -نشان دادند کـه فرآینـد شـرطی واریـانس

دار اسـت همچنـین   صورت غیر قطري و نامتقارن معنـی  تولید و تغییرات واقعی قیمت نفت به

شود. چـن  هاي اقتصادي در کانادا میافزایش نااطمینانی قیمت نفت باعث رشد پایین فعالیت

کشور جهان نشان دادنـد نوسـانات    84هاي پانل مربوط به ) با استفاده از داده2012( 9و هسو

  شود.  الملل میت نفت باعث کاهش تجارت بینقیم

 

1- Farzanegan & Markwardt 
2- Peersman & Robays 
3- Iwayemi & Fowowe 
4- Rahman & Serletis 
5-Vector Autoregressive Moving-Average 
6- Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic 
7- Baba-Engle-Kraft-Kroner (BEKK) Model  
8- Conditional Variance–Covariance Process 
9- Chen & Hsu 
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هاي بلندمـدت بالنچـارد   با استفاده از روش محدودیت )1385مهرآرا و نیکی اسکوئی (

 ي برونزایـی قیمـت نفـت در   کـه درجـه   دادنـد هاي ساختاري نشان  شناسایی تکانه با 1اهوو ک

تـرین عامـل   هاي نفتی مهـم و تکانه بودهتر عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزي پایین

سـاز و   بـه دلیـل  . در حـالی کـه   اسـت نوسانات تولید ناخـالص داخلـی در ایـران و عربسـتان     

عامـل اصـلی نوسـانات     »واردات« ،کارهاي صحیح اقتصادي دو کشـور کویـت و انـدونزي   

بـر واردات، تولیـد    اثـر شـوك مثبـت قیمـت نفـت     همچنـین  اسـت.   در این دو کشـور  تولید

 نیـا و قاسـمی  طیـب اسـت.  ها در همه کشـورها مثبـت بـوده    شاخص قیمت ناخالص داخلی و

 درصـد نوسـانات تولیـد را توجیـه      25 ،هـاي نفتـی  کـه تکانـه  به این نتیجـه رسـیدند    )1385(

هـایی کـه قیمـت نفـت در مقایسـه بـا        هاي رونق و رکـود در ایـران بـا زمـان     دوره و کنندمی

مطالعـه ابریشـمی و همکـاران    اسـت.   قـارن مت ،خـود حـداکثر بـوده   از هاي قبـل و بعـد    دوره

 OECDداري بر تولیـد  ) حاکی از آن است که شوك کاهش قیمت نفت تأثیر معنی1387(

 یافته دیگر مطالعه تولید مؤثر است. برشوك مثبت قیمت نفت  اماندارد،  و کشورهاي عضو

 محسـوب   رشـد تولیـد   ثبـاتی تـرین منبـع بـی   هاي نفتی و پولی مهـم  این است که شوك آنان

) با استفاده از روش همگرایی نامتقارن نشان دادند کـه  1387. دالوري و همکاران (شوندمی

 تر از اثر مثبت افزایش قیمت نفت است.  اثر منفی کاهش قیمت نفت بزرگ

نفـت   یمـت بـه ق  یکـه اگـر شـوک    ) بیانگر آن است1388مطالعات صمدي و همکاران (

ــزا ــام وارد شــود یشدرجهــت اف ــداتتول یرهــايمتغ تم   یمــتبخــش صــنعت، شــاخص ق  ی

ابراهیمـی و   .دهـد یو نرخ ارز نسبت به شوك وارده واکنش نشان م واردات کننده،مصرف

هاي ناشی از نوسـانات قیمـت نفـت بـر اقتصـاد کشـور        ) به منظور کاهش زیان1388قنبري (

-تکانـه  HP 2یلتر ) با استفاده از ف1390قراردادهاي آتی را پیشنهاد کردند. جهادي و علمی (

رسـند کـه   بـه ایـن نتیجـه مـی     VARهاي نفت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از الگوي 

امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند در حالی که انـدونزي و اکـوادر کمتـرین    

هـاي نرمـالیزه   ) با ارتقاي شاخص شوك1391وابستگی را دارا هستند. مهرگان و همکاران (

 

1- Blanchard & Quah 
2- Hodrick-Prescott Filtering 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 پاییز، 12اقتصاد انرژي ایران، سال سوم، شماره پژوهشنامه  192

 

و مدل چرخشی مارکف سه رژیمی، نشان دادند نامتقـارنی   EGARCH 1ده به وسیله مدل ش

و میـزان تأثیرپـذیري از    OECD 2هاي قیمتی نفت در گروه کشـورهاي  تأثیرگذاري شوك

بیشتر است. همچنین در این مطالعه بیـان   OPECهاي قیمتی نفت در گروه کشورهايشوك

ز دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو هاي قیمتی نفت بعد اکردند اگر شوك

  گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد.

هـاي  دهنـد اوالً؛ شـوك  مـی  ها، مطالعـات تجربـی نشـان   شوك تصریح صرفنظر از شیوه

قیمتی مثبت (منفی) نفت تأثیر مثبت (منفی) بر اقتصاد کشورهاي صـادرکننده و تـأثیر منفـی    

(مثبت ) بر اقتصاد کشور وارد کننده دارند. دوماً؛ این تأثیر به صورت نامتقارن است. سـوماً؛  

  شود.هاي قیمتی نفت عاملی مهم در نوسان متغیرهاي کالن اقتصادي محسوب میشوك

بینـی نشـده   هاي قیمتی پیشتأکید بر شوك«حاضر با مطالعات داخلی در  تفاوت مطالعه

، انتظار بر این است بتوان مکانیزم تأثیرگـذاري  تأکید . بر اساس اینتاس »و تغییرات رژیمی

انتقـال آن از یـک    نفت بر رشـد اقتصـادي کشـور و شـیوه    بینی نشده هاي قیمتی پیششوك

تر بررسی کرد. موضوعی که در مطالعـات  هاي دیگر را به صورت دقیقوضعیت به وضیعت

 حال مورد توجه واقع نشده است.ه ب داخلی تا

  

  هاي چرخشی مارکفمدل -4

را  هاي چرخش مارکف الگوي رفتاري، دگرگونی (تغییر وضـعیت) در طـی زمـان   مدل

هاي سـنتی  ها بر خالف مدلمدل ینر اکنند. دسازي میزا مدلها به صورت درونبراي داده

کننـد)  اسـتفاده مـی   3دادن تغییرات ساختاري از متغیرهاي مجـازي  هایی که براي نشان(مدل

به  توانندیم ییراتتغ ینموقت وجود داشته و ا ییرتغ یا چندین ئمیدا ییرتغ یکامکان وجود 

  مـدل بـه صـورت درونـزا      یـن ادر حـال   یندر عـ  .یفتنـد اتفـاق ب  کوتاهیدفعات و براي مدت

، 1389شوند (فالحـی و هاشـمی،   هاي ساختاري تعیین میییرات و شکستتغ یقهاي دقزمان
 

1- Exponential GARCH (EGARCH)  
2- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
3- Dummy Variables 
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ها لحـاظ شـود.   هاي این مدلتواند به عنوان یکی از ویژگیها نیز میاریانس). تفاوت و140

 بـه  قـادر  و کنـد مـی  تحمیل مدل متغیرهاي توزیع بر را کمتري ها فروضهمچنین این مدل

تغییرات متغیرهاي مستقل و وابسته، مشروط به درونزا بودن وضعیت اقتصـاد  همزمان  برآورد

در حالـت کلـی    ).162-161، 1387 ،(ابونوري و عرفانیاست مقطعی از زمان  کشور در هر

یـک حالـت    تـوان می هاي چرخشی مارکفبراي بررسی ارتباط بین دو متغیر بر اساس مدل

  ):4، 1391(مهرگان و همکاران،  تعریف کرد) 1رابطه (تعمیمی به صورت 

)1 ( 

( ) ( ) (s )q
t t i t t t ty c s s X q      

 

 ��. اسـت ) ��تابعی از متغیـر رژیـم یـا وضـعیت (    ) 1تمامی عناصر سمت راست رابطه ( 

مشاهده است که در طول زمان بر اثر تغییـرات نهـادي   قابل یک متغیر تصادفی گسسته و غیر

اجـزا   ) هر یـک از 2. در رابطه (حالت به خود بگیرید Kتواند کند و میو ساختاري تغییر می

ه در ایـن صـورت بـا چنـدین مـدل      رژیمی نیز ظاهر شوند کتوانند به صورت غیررژیمی می

  چرخشی متفاوت مواجه خواهیم بود.

 تـوان دقیقـاً  نمـی بنـابراین  قابـل مشـاهده نیسـت     ��هاي چرخشی مارکف، متغیر در مدل

تـوان گفـت   دقیقاً در کدام رژیـم یـا وضـعیت قـرار داریـم امـا مـی        tمشخص کرد در زمان 

وسـیله توابـع احتمـال    ه بـ  ��تعیـین وضـعیت   چقـدر اسـت.    ،باشیم ��احتمال اینکه در رژیم 

-وضعیتی مارکف با گسستگی زمـانی صـورت مـی    �انتقالی یک فرآیند محدود (متناهی) 

تـابعی از   ��متغیـر گسسـته    ،وضـعیتی مـارکف   �مفهوم که بـر اسـاس زنجیـره    به این گیرد 

وع مرتبـه  شود زنجیره مارکف از نـ که براي سادگی، فرض میاست مقادیر گذشته خودش 

متغیـر رژیـم تکمیـل    در مورد  )DGP( 1اول است. با پیگیري این زنجیره، فرآیند ایجاد داده

  .))2(رابطه ( شودمی

  

)2( 

 

1- Data Generating Process (DGP) 
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) به P( ، ماتریس احتمال انتقاالتK*Kبا کنار هم قرار دادن این احتماالت در یک ماتریس 

 را نشـان    jبـه وضـعیت    i) احتمـال انتقـال از وضـعیت    ���آید که هـر عنصـر آن (  دست می

 .))3(رابطه ( دهدمی
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هـاي چرخشـی مـارکف حـداکثر     روش مرسوم براي برآورد پارامترهـاي تصـادفی در مـدل   

نسـبت بـه   ها ��و تمام  ��احتمال مشترك بین وقوع ) ����کردن تابع لگاریتم درستنمایی (

  .)13-8 ،2002، 1مینگ کواناست (مترهاي تصادفی اپار

  

  الگوي تحقیق -5

  هاي قیمتیتصریح شوك -5-1

با توجه به اینکه در اقتصاد ایران حاکمیت اقتصـادي در اختیـار دولـت قـرار داشـته و برنامـه       

 شـود و اسـاس  بینی دولت از قیمت جهانی نفـت تنظـیم مـی   بودجه هم معموالً بر اساس پیش

  اسـت بنـابراین   سـال گذشـته آن    ها عمـدتاً تغییـرات قیمتـی نفـت در یـک     بینیاینگونه پیش

) ارائـه  NOPI( 2استفاده از تصریح افزایش خالص قیمت نفت -طور که قبالً ذکر شدهمان-

که صـرفاً تغییراتـی را   ، چرا) با هدف این مطالعه سازگارتر است1996شده توسط همیلتون (

 

1- Ming Kuan 
2- Net Oil Price Increase 
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عبـارت   . بـه انـد سال (چهار فصل) گذشته آن تجربـه نشـده   در یککند که شوك فرض می

هاي صورت گرفته طبـق تغییـرات قیمتـی    بینیاگر تصمیمات اقتصادي بر اساس پیش دیگر،

بیشـتر   يسال (چهار فصل) گذشته اتخاذ شود در صورت افزایش قیمت نفت به مقـدار  یک

ینـی نشـده)، بیشـتر ایـن     بهـا در چهـار فصـل گذشـته (وقـوع شـوك پـیش       از حداکثر قیمت

  .))4(رابطه ( دچار تعدیالت اساسی خواهند شد ،تصمیمات در فرآیند اجرا

)4 (  

t t t - t -NOPI = MAX( O ,(OILP - MAX(OILP ,...OILP ))   

  

هاي صادرکننده نفت همچـون ایـران کـه وابسـتگی     کشور بر اساس مطالعات تجربی در

بر اقتصـاد بـه   هاي کاهشی نفت برخالف کشورهاي واردکننده، شوك ،شدید به نفت دارند

شاخص کاهش خالص قیمت  ،توان با الهام از کار همیلتونمیبنابراین  گذارندشدت اثر می

  تعریف کرد:) 5رابطه (صورت  ) را بهNOPDنفت (

)5( 

t t t - t -NOPD = MIN( O ,(OILP - MIN(OILP ,...OILP ))   
  

هاي کاهش و افزایش خالص قیمـت نفـت   با توجه به توضیحات فوق در این مطالعه، شاخص

 بینی نشده منفی و مثبت قیمتی نفت در نظر گرفته شدند.هاي پیشعنوان شوكبه ترتیب به

  

  ن الگویها و تبیداده -5-2

 و  1376هـاي فصـلی تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت ثابـت سـال          از دادهدر این پـژوهش  

بـراي محاسـبه رشـد     1389,4-1367,1هاي اسمی سبد نفتـی اپـک طـی دوره زمـانی     قیمت

هاي قیمتی نفت استفاده شده اسـت. نـرخ رشـد اقتصـادي در ایـن مطالعـه       اقتصادي و شوك

  :محاسبه شده است )6رابطه (صورت  به

)6(  

t t t -RY = LOG ( GDP) - LOG (GOP )  
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هـا بـر تولیـد در نظـر     به پیروي از مطالعات تجربی مدلی که براي بررسی تأثیر انـواع شـوك  

  است:) 7(صورت رابطه  گرفته شده به

  

)7(  

( ) ( ) ... ( ) (s )q q
t t i i t t p i j t t q t tRy c s s Ry s X          

  

عنـوان   متغیـر مسـتقل (کـه بـه     دهنده متغیر وضعیت،به ترتیب نشان ���و ��،  ��که در آن؛ 

  رشد اقتصادي است.   شود) و درصدهاي منفی و مثبت نظر گرفته میشوك

، براي آزمون ایسـتایی  استهاي مورد استفاده در این مطالعه فصلی با توجه به اینکه داده

) استفاده شده است. حالت کلی معادلـه  HEGY( 1ریشه واحد فصلی هجی ز آزمونامتغیرها 

  :است) 8رگرسیونی این آزمون به صورت رابطه (

)8(  

t , , , , , , ...,i i it t t t t t iy D y y y y t T                  
              

  

  

ــه در آن؛ , کـــــــــــــ ( )t ty L L L y    
  ، , ( )t ty L L L y     

  ،

, ( )t ty L y   
  ،,t t t ty y y y        در ایـــن روابـــط)L  عملگـــر وقفـــه

مقـدار   ،(به عنوان مثـال است متغیر مجازي براي تفکیک فصول  ���روند زمانی و  t)، است

در فصل اول برابر یک و براي بقیه فصول برابر صفر اسـت). اگـر در رابطـه بـرآوردي      ���

��فوق  = ، اگـر  2متناوبداراي ریشه واحد غیر  ��سري  ،باشد 0      باشـد سـري�� 

 ، اگـر 3تنـاوب نـیم سـاالنه    داراي ریشه واحد در        داراي ریشـه   ��باشـد سـري

 ) و اگر5(ریشه واحد مجازي 4واحد در تناوب ساالنه            باشـد سـري�� 

 

1- HEGY Seasonal Unit Root Tests (Hylleberg, Engle, Granger & Yoo (1990)) 
2- Unit Roots at the Zero Frequency ((Non Seasonal Unit Root))  
3- Unit Roots at the Semi-Annual Frequency (Semi- Annual Unit Root) 
4- Unit Roots at the Annual Frequency (Annual Unit Root)) 
5- Complex Unit Roots 
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سري زمـانی، وجـود یـک    توجه به اینکه براي نامانایی یک . بااست 1داراي ریشه واحد فصلی

فرض  5توان به جاي می است از این رونوع ریشه واحد اعم از متناوب و غیر منتاوب کافی 

  فرض کلی زیر را در نظر گرفت: 3یادشده 

 فرض کلی وجود ریشه واحد ساالنه -1       

فرض کلی وجود ریشه واحد فصلی  -2          

 فرض کلی وجود ریشه واحد فصلی و غیر متناوب -3            

  

  HEGYنتایج آزمون ریشه واحد فصلی  - )1(جدول 

 نتیجه بحرانی F  محاسباتی F آزمون متغیر

NOPI 

, , ,F    1426/29  4700/6 عدم وجود ریشه واحد فصلی و غیر متناوب  

, ,F   3575/32  9900/5 عدم وجود ریشه واحد فصلی  

,F  4305/30  6000/6 عدم وجود ریشه واحد ساالنه  

NOPD 

, , ,F    7601/26  4700/6 عدم وجود ریشه واحد فصلی و غیر متناوب  

, ,F   1306/29  9900/5 عدم وجود ریشه واحد فصلی  

,F  7498/23  6000/6 عدم وجود ریشه واحد ساالنه  

Ry 

, , ,F    2316/24 4700/6  غیر متناوبعدم وجود ریشه واحد فصلی و  

, ,F   5407/25 9900/5 عدم وجود ریشه واحد فصلی  

,F  5335/24 6000/6 عدم وجود ریشه واحد ساالنه  

در حالت با عرض از مبدأ، متغیر مجازي فصلی و با متغیر روند  HEGYمالحظات: آزمون ریشه واحد 

 درصد صورت گرفته است. 5در سطح معنی داري 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  

واحد  فاقد هرگونه ریشه )��رد شوند، سري زمانی مورد نظر (یادشده اگر هر سه فرض 

البته اگر هر یک از این فروض پذیرفتـه شـود، بـاز     .ناوب خواهد بودتاعم از متناوب و غیر م

توان به نوع ریشه واحد سري زمانی پی برد. براي آزمون فروض فوق از آمـاره  به راحتی می

F شود ولی آماره استفاده میF  محاسباتی بجاي مقادیر بحرانی جدول توزیعF    معمـولی بـا

 

1- Unit Roots at the Seasonal Frequency (Seasonal Unit Root) 
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) ارائـه  1994( 1لز و همکـاران که توسط گیس HEGYآزمون  Fمقادیر بحرانی جدول آماره 

)، متغیرهاي مـورد  3در جدول ( HEGYگردد. بر اساس نتایج آزمون شده است، مقایسه می

  .هستندفاقد هر گونه ریشه واحد متناوب و غیرمتناوب استفاده در این تحقیق 

 

 برآورد الگو و تحلیل نتایج -6

براي تعیین تعـداد بهینـه   هاست. بهینه رژیمترین کار، تعیین تعداد هاي چرخشی مارکف مهمدر مدل

در  (احتمـال انتقـاالت)  2بـا توجـه بـه وجـود پارامترهـاي مـزاحم       مارکف، چرخشیدر مدل  هارژیم

ـبب مـی    LRصفر، آزمون  فرضیه شـود تـا نتـوان از    داراي توزیع استاندارد نخواهد بود که این امـر س

بـراي حـل ایـن مشـکل     ). 144: 1997، 3کرولزیـگ این آزمون براي تعیین رژیم بهینه استفاده کرد (

بـراي   LRتعیین نـوع آزمـون    نحوه )1998( 5گارسیا و) 1992،1996( 4برخی از محققان مثل هانسن

هـا  اما ایـن روش  اند،را در موارد خاصی از مدل چرخشی مارکف ارائه کرده تعیین تعداد بهینه رژیم

 ) چراکـه ایـن آزمـون   147: 1389(فالحی وهاشمی دیزج، قابلیت استفاده براي تمام موارد را ندارند 

ـتاندارد  آزمـون  مجانبی مورد توزیع در به صورت محدود و تنها محاسبات بوده نیازمند ارائـه   LR اس

در عمـل گـرایش    هـا آزمون هستند. همچنین این غیرعملی برداري نیز هايسیستم براي است و شده

ـتند (کرولزینـگ،     کم قدرت از به کمتر از اندازه محاسبه شدن داشته و . )357، 2001برخـوردار هس

ـین تعـداد رژیـم      AIC همچونتوان از معیارهاي اطالعاتی ، میLRعالوه بر آزمون  هـا  نیـز بـراي تعی

دهـد در مـواردي کـه    ) در این زمینه نشان مـی 2003( 6اسپاگنولوساراداکیس و  استفاده کرد. مطالعه

ـتفاده از معیـار     تغییرات در پارامترها به اندازهتعداد مشاهدات مورد بررسی و  کافی بزرگ اسـت، اس

تر مطالعات تجربـی تعـداد رژیـم    کند. با این وجود در بیشآکائیک تعداد درست رژیم را تعیین می

). 80، 1393خیـاوي،   اسـگویی و شـهباززاده   (برقی شودبر اساس شناخت محقق از متغیرها تعیین می

ـیا  و) 1992،1996( هانسن LRعالوه بر آزمون  به طور خالصه در عمل  تعـداد وقفـه    ،)1998( گارس

هاي تشخیص و نمودارهـا مشـخص   و قضاوت محققان بر اساس آزمون AICها بر اساس معیار رژیم
 

1- Ghysels et al 
2- Nuisance Parameter 
3- Krolzig 
4- Hansen 
5- Garcia 
6- Saradakis and Spagnolo 
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). همچنین در مدل چرخشی مـارکف بـراي انتخـاب نـوع مـدل از      4167، 2011، 1شود (فالحیمی

د همبســتگی و ناهمســانی واریــانس یــه ترتیــب از آزمــون و بررســی عــدم وجــود خــو  AICمعیــار 

). در این مطالعه، براي بـرآورد  12، 1391شود (مهرگان و همکاران، استفاده می ARCHو  2پورتمن

ـپس از     مدل چرخشی مارکف ابتدا تابع حداکثر درستنمایی بر اساس توزیع نرمال شـکل گرفتـه و س

ــ  BFGS 3عــددي  الگــوریتم ــراي حداکثرســازي ت ــه  (logL) ییدرســتنما یتمابع لگــارب نســبت ب

هـا و برآوردهـاي   نتایج کلیه آزمـون بر اساس مطالب گفته شده،  استفاده شده است.تابع  يمترهااپار

 ) آورده شده است.  2بینی نشده در جدول (هاي منفی و مثبت پیشمربوط به شوك

هـاي  تـأثیر شـوك  در بررسی  )1998(گارسیا،  LR) بر اساس نتایج آزمون 2در جدول (

برتـري داشـته و   هاي خطی هاي چرخشی مارکف بر مدلقیمتی نفتی بر رشد اقتصادي، مدل

دهد انتخـاب  . نتایج آزمون پورتمن نشان میترجیح داردمدل سه رژیمی بر مدل دو رژیمی 

درست صورت گرفتـه اسـت. در مجمـوع برآینـد      AICها بر اساس حداقل مقدار معیار وقفه

�هـاي مثبـت (  براي شوك MSI(3)-ARX(5,7)ها؛ انتخاب مدل این آزمون = ) و �����

�هاي منفی (براي شوك MSIH(3)-ARX(4,9)مدل  =   ) بود.�����

- هاي مختلـف نشـان مـی   )، تفاوت مقادیر متغیر وضعیت (عرض از مبدأ) در رژیم2در جدول (

ه در یـک سـال قبـل آن از سـه الگـوي      بینی نشـد پیشهاي دهد رشد اقتصادي در برخورد با شوك

کند. در هر دو مـدل بـرآورد شـده بـر اسـاس مقـادیر عـرض از مبـدأ در         میرفتاري متفاوت پیروي 

رشـد اقتصـادي پـایین،     دهندهتوان گفت رژیم صفر، یک و دو به ترتیب نشانهاي مختلف میرژیم

∑هـا ( متوسط و باال هستند. همچنین براساس مجمـوع ضـرایب شـوك    ��
�
هـاي مثبـت   )؛ شـوك  �

هاي منفی تأثیر منفی بر رشد اقتصادي دارنـد. عـالوه بـر ایـن، تـأثیر      قیمت نفت، تأثیر مثبت و شوك

- هاي مثبت است به طوري که مجموع ضرایب مربـوط بـه شـوك   هاي منفی بیشتر از شوكشوك

ــه    ــوط ب ــه مرب ــت در معادل ــاي مثب �ه = ــوك ����� ــه   و ش ــوط ب ــه مرب ــی در معادل ــاي منف ه

� = هـاي خـالص   دهد شوكاست، این نشان می - 0033/0و  0028/0به ترتیب برابر با  �����

 هم اندازه منفی و مثبت قیمت نفت اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادي کشور دارند.  

  هاها و برآورد مدلنتایج آزمون - )2( جدول

 

1- Fallahi 
2- Portmanteau Test 
3- Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Algorithm 
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�)هاي مثبت شوك متغیر مستقل = �هاي منفی (شوك  (����� = �����( 

  MSI(3)-ARX(5,7) MSIH(3)-ARX(4,9) مدل

Log-likelihood 8698/164  2993/281-  

  - AIC  4667/3 -  3891/3 معیار

 سطح معنی داري ��آماره  سطح معنی داري ��آماره   ها آزمون

 *LR(  803/25  0000/0*  650/28  0014/0 بودن ( خطی

  *0000/0  935/34  *0000/0  403/28  رژیمیدو رژیمی در مقابل سهآزمون 

  1143/0  9854/10  1994/0  8125/9  خودهمبستگی پورتمن

  ARCH 1264/0  7234/0  2553/0  6154/0ناهمسانی واریانس 

  tآماره   ضرایب tآماره   ضرایب  متغیرها

 أعرض از مبد

 *-80/3  - 0296/0  *-7/12 - 1182/0 0رژیم 

 *75/4  0209/0 206/0  0018/0 1رژیم 

 *05/8  0596/0  *05/6  0572/0 2رژیم 

 انحراف معیار

 0رژیم 

0171/0  47/6*  

0309/0  87/3* 

 *77/3  0058/0 1رژیم 

 *89/4  0596/0 2رژیم 

tRy 
 7272/0 - 18/7-*  2279/0 -  51/3-* 

tRy 
 3916/0 -  01/4-*  4007/0 -  95/9-* 

tRy 
 3821/0 -  38/4-*  2727/0 -  05/4-* 

tRy 
 5476/0  016/6*  5980/0  9/11* 

tRy 
 3165/0  66/3*      

tX 
 0011/0 -  09/2-**  0010/0 -  30/3-* 

tX  
 0017/0 -  60/3-*  0009/0 -  442/0- 

tX  
 0005/0 -  964/0-  0001/0 -  119/0- 

tX  
 0048/0  5/10*  0019/0  23/8* 

tX  
 0014/0  71/2*  0034/0 -  51/4-* 

tX  
 0004/0 -  758/0-  0014/0  39/5* 

tX  
 0003/0  635/0  0010/0 -  62/4-* 

tX  
     0009/0  50/8* 

tX  
    0010/0 -  41/3-* 

q

j
i

 0028/0   0033/0 -   

  دهند.می% را نشان  5%، 1داري در احتمال ي سطح معنیدهندهمالحظات: * و ** به ترتیب نشان

 یقتحق هايیافتهماخذ: 
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احتمـال انتقـاالت بـین رژیمـی و      ،هاي چرخشی مارکفهاي مهم مدلیکی از خروجی

کـه اطالعـات مفیـدي را در بررسـی      اسـت هاي رژیمی (دوام و احتمـاالت انباشـته)   ویژگی

  هـاي رژیمـی مربـوط بـه    و ویژگـی  کننـد. احتمـال انتقـاالت   ارتباط بین متغیرها حاصـل مـی  

  ) آورده شده است. 3هاي براورد شده در تحقیق در جدول (مدل
  

 هاي برآورد شدههاي رژیمی مربوط به مدلنتایج احتمال انتقاالت و ویژگی - )3(جدول 

�) متغیر مستقل = �هاي منفی (شوك  هاي مثبتشوك(����� = �����( 

  MSI(3)-ARX(5,7) MSIH(3)-ARX(4,9) مدل

 احتمال انتقاالت

 

 tزمان  tزمان 

 2رژیم  1رژیم  0رژیم  2رژیم  1رژیم  0رژیم 

  زمان

t +1 

  7469/0  3499/0  1114/0 0000/0 0591/0 2470/0 0رژیم 

  1995/0  3904/0  4557/0  5665/0  6574/0  4351/0 1رژیم 

  0535/0  2597/0  4329/0  4335/0  2835/0  3179/0 2رژیم 

ویژگی 

 رژیمی

  05/1  70/1  12/1  69/1  89/2  33/1  متوسط دوام

  2410/0  4096/0  3494/0  3253/0  6265/0  0482/0  تجمعیاحتمال 

  یقتحق هايیافتهماخذ: 
  

هاي مختلـف رشـد اقتصـادي طـی     دهنده احتمال وقوع رژیم) نشان2) و (1نمودارهاي (

  .هستندهاي مثبت و منفی قیمتی نفت زمان بر اثر وقوع شوك

  
  هاي مثبت قیمتی نفتهاي مختلف رشد اقتصادي بر اثر وقوع شوك) سري احتمال وقوع رژیم1نمودار (
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  منفی قیمتی نفت هايهاي مختلف رشد اقتصادي بر اثر وقوع شوكاحتمال وقوع رژیم) سري 2(نمودار 

  

قرار بگیریم، احتمال  iدر رژیم  tدهند در صورتی که در زمان می احتمال انتقاالت نشان

چقدر است. همچنـین احتمـاالت تجمعـی نشـان      ،قرار بگیریم jدر رژیم  +1t اینکه در زمان

 . به عبارت دیگر،شوددهند هر رژیم چند درصد از دوره زمانی مورد مطالعه را شامل میمی

ز ها را در دوره جـاري، قطـع نظـر ا   تجمعی، احتمال حادث شدن هر یک از رژیماحتماالت 

دهـد. دوره دوام نیـز   اینکه در دوره گذشته در رژیم صفر یا یک و یا دو باشیم را نشـان مـی  

کشد تا از رژیمی به رژیم دیگر تغییر وضعیت اي است که طول میمتوسط دوره دهندهنشان

  ). 13(همان،  دهیم

تصـاد  )، اگر اق3در جدول ( X=NOPIبر اساس ماتریس انتقال احتماالت مربوط به معادله 

در شرایط رشد اقتصادي پایین قرار گیرد با وقوع یک شـوك خـالص مثبـت     tکشور در زمان 

 4351/0در همان وضعیت قرار گیرد و به احتمـال   +1tدر زمان 2470/0قیمتی نفت به احتمال 

در وضـعیت رشـد اقتصـادي بـاال قـرار خواهـد        3179/0در رشد اقتصادي متوسط و به احتمال 

در رشـد اقتصـادي متوسـط قـرار گیـرد بـا ایجـاد یـک          tگرفت. همچنین اگر اقتصاد در زمان 

مانـد و  در همان وضـعیت بـاقی مـی    +1tدر زمان   6574/0شوك مثبت قیمتی نفت به احتمال 

مل نامساعد به احتمـال  به وضعیت رشد اقتصادي باال و تحت تأثیر سایر عوا 2835/0به احتمال 

، اقتصـاد  tکند. نهایتاً اینکه اگـر در زمـان   به وضعیت رشد اقتصادي پایین چرخش می 0591/0
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فقـط    +1tهـا در زمـان   همـین شـوك   در وضعیت رشد اقتصـادي بـاال قـرار گیـرد بـه واسـطه      

یر تحـت تـأث   5665/0احتمال دارد اقتصاد در همان وضعیت باقی بمانـد و بـه احتمـال     4335/0

سایر عوامل نامساعد به وضعیت رشد اقتصادي متوسط چرخش خواهد کرد. نکته دیگري کـه  

دهـد، تمایـل بیشـتر اقتصـاد     هاي مثبت نفتی نشان مـی ماتریس انتقال احتماالت در مورد شوك

هاي رژیم صفر و دو به وضعیت یک در مقایسـه بـا تمایـل بـه ثبـات در      براي انتقال از وضعیت

ست، اما تمایل بـه ثبـات در رژیـم یـک (وضـعیت رشـد اقتصـادي متوسـط)         رژیم صفر و دو ا

هاي خـالص  هاي دیگر بسیار بیشتر است. در واقع شوكنسبت به تمایل براي انتقال به وضعیت

تواننـد رشـد اقتصـادي    )، مـی 0028/0مثبت قیمت نفت با تأثیري که بر رشد اقتصـادي دارنـد (  

هاي رشـد اقتصـادي   ن خارج ساخته و آنها را به وضعیترشد اقتصادي پایی ایران را از وضعیت

متوسط و باال انتقال دهند ولی چندان قادر نیسـتند وضـعیت رشـد اقتصـادي بـاال را در اقتصـاد       

ایران حفظ کنند و صرفاً تداوم وضعیت رشد اقتصـادي متوسـط را در ایـران تضـمین خواهنـد      

فصلی رژیـم صـفر و    69/1و  33/1دوام  فصلی این رژیم نسبت به دوره 89/2دوام  کرد. دوره

ي درصـد دوره  65/62این مطلب است. ضمن اینکه بر اسـاس احتمـاالت انباشـته در     مؤید  دو

و  12/4مورد مطالعه این اتفاق رخ داده است در حالی کـه رژیـم صـفر و رژیـم دو بـه ترتیـب       

  شوند.موردنظر را شامل می درصد دوره 53/32

 )3بـر اسـاس جـدول (    X=NOPDل احتماالت مربوط بـه معادلـه   بر اساس ماتریس انتقا

در شرایط رشد اقتصادي باال قرار گیرد بـا وقـوع یـک شـوك      tاگر اقتصاد کشور در زمان 

اقتصـاد وضـعیت رشـد     +1t احتمـال دارد کـه در زمـان     0535/0خالص منفی قیمتی نفـت،  

به وضعیت رشـد اقتصـادي متوسـط و     1995/0اقتصادي باالي خود را حفظ کند، به احتمال 

، اقتصـاد در  tاگـر در زمـان    .در رشد اقتصادي پایین قرار خواهـد گرفـت  7469/0به احتمال 

رشـد اقتصــادي متوسـط قــرار گیـرد بــا ایجـاد یــک شـوك منفــی قیمتـی نفــت بـه احتمــال        

بـه وضـعیت رشـد     3499/0ماند و به احتمالدر همان وضعیت باقی می +1t در زمان3904/0

احتمـال   2597/0 البته تحـت سـایر عوامـل مسـاعد نیـز      .تصادي پایین چرخش خواهد کرداق

 tدارد اقتصاد ایران در وضعیت رشد اقتصادي باال قرار گیرد. همچنین اگر اقتصـاد در زمـان   
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 +1t در زمـان   1114/0شوك منفی به احتمـال   ،در وضعیت رشد اقتصادي پایین قرار گیرد

تحـت سـایر    4329/0و  4557/0نگه خواهد داشت و به احتمال  اقتصاد را در همان وضعیت

هاي رشد اقتصادي متوسط و باال قرار خواهد گرفت. بـه  عوامل به ترتیب اقتصاد در وضعیت

هـاي منفـی   توان گفت به احتمال زیاد شوكطور کلی بر اساس ماتریس احتماالت فوق می

  ز وضـعیت رشـد اقتصـادي بـاال بـه پـایین       بینی نشده نفت منجر به انتقال اقتصـاد ا قیمتی پیش

همچنـین در   .قادر نیستند اقتصاد ایران را بیشتر در شرایط رشد پایین نگـه دارنـد   اماشوند می

ها به احتمـال زیـاد مـانع از بهبـود وضـعیت رشـد       وضعیت رشد اقتصادي متوسط این شوك

رسـد.  به تعادل می اقتصادي خواهند شد. در نتیجه اقتصاد در وضعیت رشد اقتصادي متوسط

فصـل) و رژیـم دو    12/1فصل) نسبت به رژیم صـفر (  7/1دوام بیشتر رژیم یک ( البته دوره

 96/40فصل) گواه بر این موضوع است. از طرف دیگر بـه عنـوان شـاهد تجربـی در      05/1(

درصـد دوره   94/34درصد دوره مورد مطالعـه نیـز چنـین اتفـاقی رخ داده اسـت. در مقابـل       

  . استدرصد هم مربوط به رژیم دو  10/24لعه مربوط به رژیم صفر و مورد مطا

  

  هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه -7

گیـري فراینـد   نشـده قیمتـی نفـت در شـکل    بینـی  هاي پـیش شوكدر این مطالعه بنا به نقش 

اقتصادي کشور و همچنین وجـود تغییـرات سـاختاري متعـدد در اقتصـاد ایـران و در نتیجـه        

اثـرات   ،بین متغیرهاي اقتصادي و تحوالت بازارهاي جهانی نفت در طی زمـان ارتباط تحول 

هـاي  بینی نشده قیمتی نفتی بر رشد اقتصادي کشور با رویکرد مدلهاي پیشنامتقارن شوك

هــا از بــراي تفکیــک شــوكر ایــن مطالعــه کــه د چرخشــی مــارکف دنبــال شــد بــه طــوري

  ) استفاده شد.1996شده توسط همیلتون ( هاي خالص قیمت نفت ارائهتصریحات شوك

هاي منفی و مثبـت  هاي چرخشی مارکف نشان داد شوكنتایج حاصل از برآورد مدل

بینی نشده قیمت نفت در طی زمان، تحت سه الگوي متفاوت رشد اقتصادي را متـأثر  پیش

سـت  هـاي مثبـت هـم انـدازه ا    هاي منفی قیمتی بیشتر از تأثیر شوكکند و تأثیر شوكمی

نشده قیمتـی نفـت بـر رشـد اقتصـادي نامتقـارن اسـت.         بینیپیشهاي بنابراین تأثیر شوك
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هـا، بـروز   دوام رژیـم  همچنین بـر اسـاس مـاتریس احتمـال انتقـاالت بـین رژیمـی و دوره       

شـوند تمایـل انتقـال اقتصـاد از     بینی نشـده مثبـت قیمتـی نفـت باعـث مـی      هاي پیششوك

هاي دیگر در مقایسه با تمایل بـه ثبـات در همـان    وضعیتوضعیت رشد اقتصادي پایین به 

ها قادر نیستند وضـعیت رشـد اقتصـادي بـاال را حفـظ      وضعیت بیشتر باشد ولی این شوك

توانند منجر به وضـعیت رشـد اقتصـادي متوسـط و تـداوم آن      ها میکنند نهایتاً این شوك

تند در وضـعیت رشـد   نشـده زیـاد قـادر نیسـ    بینـی  پـیش  هاي منفـی شوند. در مقابل شوك

تواننـد مـانع تـداوم    اقتصادي پایین مانع از بهبود وضعیت رشـد اقتصـادي شـوند ولـی مـی     

هـاي رشـد اقتصـادي پـایین     وضعیت رشد اقتصادي باال و در نتیجه انتقال آن بـه وضـعیت  

هـاي منفـی قیمتـی نفـت در     شوند. با این حال اقتصاد ایـران قـادر اسـت بـا وجـود شـوك      

  دي متوسط قرار گیرد و این وضعیت را نیز حفظ کند.وضعیت رشد اقتصا

ـته مـورد         از آنجا که در تنظیم بودجه کشور معموالً تحـوالت قیمتـی نفـت در یـک سـال گذش

ـیش   گیرند به دنبال بـروز شـوك  توجه قرار می  هـاي نفتـی محقـق    بینـی نشـده، درآمـد   هـاي منفـی پ

هـاي عمرانـی   براي کاهش، عمـدتاً هزینـه   هاي جاريپذیري هزینهشوند و به دلیل عدم انعطافنمی

هـاي مثبـت   یابند اما بـه دنبـال بـروز شـوك    که به منزله تشکیل سرمایه در اقتصاد هستند، کاهش می

کنـد  هاي جاري دولت افزایش پیـدا مـی  هاي نفتی معموال هزینهنشده و ایجاد مازاد درآمد بینیپیش

ـبت بـه     به این خاطر است که شـوك که اثرات مثبت مقطعی در اقتصاد دارند. عمدتاً  هـاي مثبـت نس

هاي منفی تأثیر کمتري بر اقتصاد دارند. بنابراین با توجه به این امر که اقتصاد در هـر لحظـه از   شوك

بینی شده مـدیریت شـود بـه    زمان در چه رژیمی قرار دارد، باید درآمدهاي نفتی مازاد بر مقدار پیش

هاي نفتـی مـازاد   تاجایی که امکان دارد باید از تزریق درآمد طوري که در رژیم رشد اقتصادي باال،

بینی شده بر اقتصاد خودداري شود. در عوض از این مـازاد درآمـدها در حالـت رژیـم     بر مقدار پیش

ـیش  رشد اقتصادي پایین براي تقویت اقتصاد و همچنین هنگام بروز شوك بینـی نشـده،   هاي منفـی پ

هاي منفی قیمتی نفـت بـر   درآمدها استفاده شود تا اثرات منفی شوكبراي جبران مقدار تحقق نیافته 

تـر و کمتـري از قیمـت نفـت را در     هـاي تعـدیل شـده   قیمـت اقتصاد حداقل شود. در کنار همین امر 

هـاي منفـی بـراي دولـت ایـران      شـوك  هاي خود لحـاظ کنـد. بـا ایـن سیاسـت، انـدازه      ریزيبرنامه
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هـا متضـرر خواهـد شـد و     کمتر از اثـرات ایـن نـوع شـوك    تر خواهد بود و اقتصاد کشور کوچک

ـتر از اثـرات       متقابالً اندازه شوك هاي مثبت براي کشور ایران افـزایش خواهـد داشـت و اقتصـاد بیش

  مطلوب آنها برخوردار خواهد بود.  

  

  منابع -8
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براســاس روش تــودا و  تیــعل لیــ: تحلرانیــدر ا يو ارتبــاط آن بــا رشــد اقتصــاد ياقتصــاد

 .92-67، صص21شماره ،انرژي اقتصاد مطالعات نامهلنفص ،"اماموتوی
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173-204.  
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  .174-153، صص30 یاپیپ
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  .64-39، صص  40، شماره 10، جلد اقتصاد انرژي
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  .40-12شماره دوم، صص
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  ..26-5، صص 52سال هفدهم، شماره  ،ياقتصاد هاياستسی

 يتجـار  هـاي در چرخـه  ینفتـ  هـاي نقش تکانه«)، 1385فاطمه ( ،یو قاسم یعل ا،ین بیط -9
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