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:چکیده  

ها مورد های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوکپژوهش، تأثیر شوکدر این 

ترین آنها مهمهای امنیت ملی اوپک یکی از ها اثر گذارند اما شوکگیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوکتحلیل قرار می

های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک

های نفتی )اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوکشوک

 188002های پانلی برای سال برداری رگرسیون خود ورهای اوپک با استفاده از روش مدلغیره( بر رشد اقتصادی و تورم کش

دسته از آن  های نفتی،بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک 5گیرد.بصورت فصلی مورد بررسی قرار می 182102الی 

بر رشد اقتصادی  را ترین تأثیرهستند، قابل توجه های امنیت ملی کشورهای اوپکتکانههای قیمت نفت که ناشی از شوک

 همچنین .گردندنمیهای مورد مطالعه در کشوربه تورم معناداری  منجر هاهمین شوک کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه

دان ها چناگرچه این افزایششوند؛  و تورم کشورهای اوپکرشد اقتصادی افزایش اندک توانند موجب نفت میعرضه های شوک

به  داشته باشند، تنها رشد اقتصادی کشورهای اوپک هم بدون این که تأثیری برهای قیمتی نفت سایر شوکباشد. معنادار نمی

 شوند.میاین کشورها منجر  درتورم  افزایش

 JEL :Q41, E31, F43 ,F50بندی طبقه
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                          (مسئول نویسنده) خوارزمی دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هیئت علمی دانشگاه .2

atakroosta@yahoo.com 

 parisa_m2369@yahoo.com                                              طباطبائیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه . 1

 atmahmadi@gmail.com                                                   عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی. 3

 shakeri.abbas@gmail.com                                  طباطبائیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه . 2

همه  یبرا زیمصرف کننده ن یشاخص بها یفصل های¬است؛ و داده یفصل هایپژوهش استفاده از داده نیا یمدلساز کردیاز آنجا که رو .5

 نیدر ا یپژوهش فصل یممکن برا هایداده نیلذا بروزتر گردند،یبه روز م یشتریب یساالنه، با کند هایمورد مطالعه، برخالف داده یکشورها

 ،یفصل کردیاقتصاد کالن با رو هایاست که در پژوهش یموضوع نی)و البته ا باشدیم 1822از شروع سال  شیتا پ تاینها هاگروه از کشور

ها اشاره خواهد شد(، ز مطالعات )که در ادامه بدانا یریاست که به گواه کث یزمان زین 1880فصل اول سال  ن،یمتداول است(. همچن یموضوع

 .اندرا تجربه کرده ینفت، چرخش قابل توجه یجهان یهامتیقبر  رگذاریتأث یالگوها



 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   32

 

 مقدمه .1

و بروز رکود در اقتصاد جهانی، توجه  8394نفت در دهه های افزایش قیمت پس از شوک

های نفتی بر ساختار اقتصاد کالن معطوف شد. بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوک

های قیمت نفت به خاطر تأثیر آن بر اقتصاد حقیقی از اهمیت فوق العاده ای شوک

امل اصلی اثرگذار بر ها یکی از عو. این شوک8(2489و همکاران،  برخوردار است )لی

زاده تقی 2؛2441متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل نرخ رشد تولید ملی و نرخ تورم )کیلیان، 

(، نرخ 8938(، عرضه حقیقی پول )مهدوی عادلی و همکاران، 24829حصاری و یوشینو ، 

و تراز تجاری  2(2441، بازار سهام )کنگ و همکاران، 0(2482ارز )امین و الساکا، 

 .شودمحسوب می 2(2480کشورهای غیر نفتی )آسیکالین و اروغلو، 

توان به دو گروه عمده عوامل های قیمت نفت را میطورکلی عوامل ایجاد شوکبه

(. بنابر ادبیات نظری، 8934و همکاران،   معینیبنیادین و عوامل غیربنیادین تقسیم نمود )امیر

بنیادین، و بازارهای مالی در گروه عوامل غیربنیادین مؤثر بر عرضه و تقاضا جزء عوامل 

ای های نفتی، مطالعهدرباره شوک 9(2443گیرند. مطالعه کیلیان )قیمت نفت قرار می

شود که در آن، افزون بر عرضه جهانی نفت و اساسی در حوزه اقتصاد انرژی محسوب می

همچنین تقاضای جهانی کاالهای صنعتی برای نفت، تأثیر عامل دیگری بر قیمت جهانی 

ت آن گیرد که عبارت است از تقاضای مختص بازار نفت که ماهینفت مورد تاکید قرار می

 متناظر با تقاضای احتیاطی برای نفت است. 

( بر نقش و 2482و چن و همکاران ) 1(2449(، همیلتون )2443و  2441کیلیان )

 کنند.خصوص در کشورهای اوپک در تعیین قیمت نفت تأکید میاهمیت وقایع سیاسی به
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2 Kilian, (2008) 

3 Taghizadeh-Hesary and Yoshino )2015) 

4 Amin Z. A. and El-Sakka M. I. T. )2016) 

5 Cong, et al. )2008) 

6 Acikalin & Ugurlu, )2014) 

7 Kilian, (2009) 

8 Hamilton, 2003 



 

 22کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 یدادهایوراثرگذاری کانال  نیترکه مهم دهندینشان م (2443پژوهش کیلیان ) جینتا

نفت  یاطیاحت یها بر تقاضانفت همانا تأثیر آن متیها بر قانقالب ای هاجنگ ریزا نظبرون

، در عرضه نفت یآتکمبودهای راجع به  نانیعدم اطم راتییتغ واسطهبه تواندیمکه  است

توان ریسک سیاسی . از این رو مینفت بگذارد یواقع متیو بزرگ بر ق یآنآثاری 

کشورهای عضو اوپک را به عنوان یک متغیر جایگزین قابل قبول برای لحاظ نمودن اثرات 

( از شاخص ریسک 2482حساب آورد. در مطالعه چن و همکاران )تقاضای احتیاطی به

استفاده و نشان داده شده است که ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک  ICRGسیاسی 

 اند. داری بر قیمت نفت برنت داشتهمثبت و معنی تأثیر

های قیمت نفت می تواند اثرات مختلفی بر اقتصاد کشورهای گوناگون شوک

بگذارد که این اثرات به موقعیت کشور مورد نظر در بازار جهانی نفت، ساختارهای 

مارکواد، اقتصادی و نهادی، و سطح توسعه اقتصادی آن کشور بستگی دارد )فرزانگان و 

(. تأثیرگذاری قیمت نفت بر متغیرهای کالن اقتصادی، از موضوعاتی است که به2443

با خوبی، در ادبیات نظری و تجربی آن، بسط و توسعه یافته است؛ با این حال مطالعاتی که 

ی اثرپذیری متغیرهای کالن اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده نفت هایتوجه به منشاء تکانه

های های اثرپذیری اقتصاد از شوکباید توجه داشت که با توجه به کانال اند.، اندکباشند

توانند های عرضه و تقاضا مینفتی و همچنین ساختار اقتصاد مورد بحث، وقوع شوک

تأثیرات متفاوتی بر جای گذارند؛ همچنین با توجه به این که ماندگاری تغییرات در قیمت 

توان چنین انتظار داشت تواند متفاوت باشد، لذا مینه مورد نظر مینفت، متأثر از منشاء تکا

که ماندگاری و شدت اثرپذیری متغیرهای کالن اقتصادی نیز با توجه به این منشاءهای 

 گوناگون متفاوت باشد.

های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای پژوهش، تأثیر شوکدر این 

گیرد و در این راستا بر اهمیت ها مورد تحلیل قرار میوکاوپک با توجه به منشا این ش

های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، ریسک سیاسی کشورهای اوپک در ایجاد شوک

 باشد:صورت زیر میفرضیه اصلی پژوهش به
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های سیاسی قیمت نفت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و تورم شوک

 کشورهای اوپک دارد. 

شود. در پانلی استفاده می برداری رگرسیون خود بررسی این فرضیه از روش مدلبرای 

در بخش سوم ارائه خواهد  پژوهش پیشینه گردد وبحث می نظری ادامه در بخش دوم، مبانی

های پژوهش در بخش چهارم، تبیین شده، و تحلیل مدل پژوهش نیز شد. سپس روش و داده

 یابد.گیری اختصاص مییتا بخش ششم نیز به نتیجهشود. نهادر بخش پنجم، ارائه می
 

 . مبانی نظری2

های قیمت نفت بر متغیرهای کالن اقتصادی، یکی از رویکردهای بررسی اثرات شوک

( بوده است. بر 8319های تجربی است که سرآغاز آن، مطالعه همیلتون )رایج در پژوهش

 بوده، آمریکا در اقتصادی رکود عوامل از یکی نفت قیمت شوکاساس نتایج این مطالعه، 

در این کشور شده  ملی ناخالص تولید موجب کاهش نفت قیمت افزایش که طوریبه

به طور های تجاری دانسته شده که یکی از دالیل اساسی چرخههای قیمت نفت شوک .است

ر طرف توانند بر اقتصاد یک کشور اثر بگذارد. یکی از طریق تأثیر بکلی از دو طریق می

عرضه اقتصاد که با وقفه بروز پیدا می کند و دیگری از طریق تأثیر بر طرف تقاضا که اثرات 

  (.8911گذارد )صمدی و همکاران، تری بر جای میسریع
 

 نفت کنندهصادر . تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای2-1

منفی( به شدت  هایهای کاهش قیمت نفت )شوککننده نفت، شوکدر کشورهای صادر

های افزایش شود، در حالی که شوکهای اقتصادی و تولید میموجب کاهش سطح فعالیت

ای بر تولید و اشتغال برخوردار نیست، های مثبت( از اثرات قابل مالحظهقیمت نفت )شوک

گذاری بر تولید به طوری که بخشی از اثرات تزریق درآمدهای نفتی خنثی شده و بدون اثر

 (.8911پور، گردد )امامی و ادیبه افزایش تورم میمنجر ب



 

 29کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

های افزایش قیمت نفت به شرایط کشور صادرکننده هم بستگی داشته، البته تأثیر شوک

دهنده تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای و برخی از مطالعات، نشان

( در 2443)8فرزانگان و مارکوادتوان به مطالعه باشند که از آن جمله میصادرکننده نفت می

تواند اثرگذاری این های قیمت نفت میهمچنین منشا شوکن اشاره کرد. مورد اقتصاد ایرا

چه پیش از این هم توضیح داده چنان ها را بر اقتصاد کشورها تحت تأثیر قرار دهد.شوک

با توجه  های قیمت نفتشوکشد، ماندگاری و شدت اثرپذیری متغیرهای کالن اقتصادی از 

( 2482) 2از جمله، آرچنسکایا و همکاران تواند متفاوت باشد.به منشاءهای گوناگون آنها می

اند. بر ها نسبت دادههای اخیر را به منشاء شوکهای نفتی در دههشدن اثرات شوکدلیل کم

عرضه نفت 8394-8332های های قیمت نفت در سالاساس نتایج مطالعه ایشان، منشاء شوک

کننده نفت های عرضه نفت تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای واردده، و شوکبو

تقاضای  8332-2442های های قیمت نفت در سالداشته است، در حالی که منشاء شوک

کننده های تقاضای نفت تأثیر منفی چندانی بر اقتصاد کشورهای واردنفت بوده، و شوک

 نفت نداشته است.
 

 نفت کنندهصادر قیمت نفت بر نقدینگی و تورم کشورهای . تأثیر2-2

های مثبت و منفی نفتی هر دو موجب افزایش عرضه نفت، شوک کننده صادر کشورهای در

های مثبت نفتی بر تورم باید گفت که افزایش در تحلیل اثرات شوک شوند.پول می

درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضای کل منجر می شود. با توجه 

به این که افزایش درآمدهای ارزی، سرمایه گذاری و تولید را با یک وقفه زمانی افزایش 

های منفی شود. شوکه عرضه موجب بروز تورم میتر تقاضا نسبت بدهد، افزایش سریعمی

ای دولت از طریق افزایش بدهی بخش دولتی نفتی هم از یک سو با توجه به تعهدات بودجه

 

1 Farzanegan and Markwardt )2009( 

2 Archanskaia et al. )2012( 
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موجب افزایش نقدینگی شده، و از سوی دیگر به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و کاالهای 

افزایش تورم را در بردارد. شود و در نتیجه ای موجب کاهش تولید و عرضه کل میسرمایه

توانند موجب افزایش تورم کشورهای های مثبت و منفی نفتی هر دو میبنابراین شوک

 (.8938کننده نفت می شوند )مهدوی عادلی و همکاران، صادر

اگر منحنی فیلیپس را برای یک کشور صادرکننده نفت در نظر بگیریم، چه 

باشد و رف که برآمده از مکتب نئوکینزی میدرچارچوب منحنی فیلیپس کوتاه مدت متعا

 8چه در چارچوب منحنی فیلیپس تعمیم یافته براساس قیمت نفت که توسط چاتیک و اوندر

یا به عبارتی یک کاهش -( پیشنهاد شده است، یک افزایش غیرمنتظره در درآمد ملی 2484)

فتن ضریبی بین صفر و تواند با گرو یا افزایش قیمت نفت می -غیرمنتظره در نرخ بیکاری

یک )بسته به ساختارهای اقتصادی کشور درحال مطالعه( به افزایش در نرخ تورم منجر شود. 

تواند از کانال تأثیر بر نرخ ارز نیز منجر دانیم که افزایش قیمت نفت میاما از طرف دیگر می

اقتصاد تک ( به نحوی که در یک 2489به تغییراتی در تورم گردد )سالیسو و همکاران، 

ها و تواند منجر به بهبود معنادار تراز پرداختمحصولی، افزایش در درآمدهای نفتی، می

کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم گردد و یک کاهش در درآمدهای ارزی نیز 

ها به افزایش نرخ ارز و شدت گرفتن تورم تر شدن تراز پرداختتواند از مجرای وخیممی

 رداتی منجر گردد.کاالهای وا

های افزایش قیمت نفت بر ارزش پول ملی چه تأثیر مثبت شوکباید دانست که اگر

های افزایش قیمت نفت بر ارزش کننده نفت، و همین طور تأثیر منفی شوککشورهای صادر

پول ملی کشورهای واردکننده نفت در برخی از مطالعات تجربی مورد تایید قرار گرفته است 

های نفتی هم بستگی دارد. اما چگونگی این اثرات به منشاء شوک 2(2482الساکا، )امین و 

های عرضه نفت اثرات منفی بر متغیرهای اقتصادی و بطوریکه برای مثال، در حالی که شوک

 

1 Çatik and Önder 

2 Amin and El-Sakka, (2016) 



 

 23کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

های تقاضای نفت چنین های کشورهای واردکننده نفت دارد، شوکاز جمله تراز پرداخت

  .8(2482د )آرچنسکایا و همکاران، اثرات منفی را به دنبال ندار
 

 پیشینه پژوهش. 3

 پیشینه مطالعات انجام شده در خارج کشور .3-1

( به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کالن اقتصاد 2448) 2آوادی-التونی و ال 

رگرسیون برداری اند. در این پژوهش که با استفاده از یک مدل خودکویت پرداخته

(VAR )9و مدل تصحیح خطای برداری (VECMدر بازه زمانی سال ) 8310-8331های 

تر است و به واقعیت نزدیک VECMانجام شده، نشان داده شده که نتایج مربوط به مدل 

دهد که رابطه معناداری میان متغیرهای عمده اقتصاد کالن با نوسانات تحلیل مدل نشان می

گذارد، نفت از طریق تأثیری که بر مخارج دولت می قیمت نفت وجود دارد و افزایش قیمت

 کننده تأثیر مثبتی دارد.بر سایر متغیرها نظیر واردات، عرضه پول و شاخص قیمت مصرف

های قیمت نفت بر متغیرهای کالن ( به بررسی تأثیر شوک2442) 0اولوموال و ادجامو

رگرسیون برداری ه از یک مدل اتواند. نتایج این پژوهش که با استفاداقتصاد نیجریه پرداخته

(VARدر بازه زمانی سال ) های قیمت دهد که شوکانجام شده، نشان می 2449-8394های

نفت بر تولید و تورم تأثیر قابل توجه و معناداری نداشته، و فقط بر نرخ ارز واقعی و عرضه 

 پول تأثیر معناداری دارد. 

های نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد ( تأثیر شوک2443) 2در مطالعه فرزانگان و مارکواد

رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. بر کالن در ایران با استفاده از مدل خود

 

1 Archanskaia et al, (2012) 

2 Eltony and Al-Awadi, (2001) 

3 Vector Error Correction Model 

4 Olomola and Adejumo, (2006) 

5 Farzanegan and Markwardt, (2009)  
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انجام شده،  2440تا  8311های های دوره زمانی سالاساس نتایج این مطالعه که بر اساس داده

بر تولید صنعتی، واردات واقعی، و نرخ ارز  های مثبت قیمت نفت تأثیر مثبت معناداریشوک

های منفی قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید موثر واقعی داشته، و به طور مشابه، شوک

های مثبت و منفی صنعتی، واردات واقعی، و نرخ ارز مؤثر واقعی دارد. عالوه بر این، شوک

 نرخ تورم دارند.  زا بوده و تأثیر مثبت معناداری برنفتی هر دو تورم

های قیمت نفت را بر رشد اقتصادی اثرات شوک 8(2484برومنت و همکاران )

مورد  8322-2440های در دوره زمانی سال VARکشورهای منتخب منا با استفاده از مدل 

دهد که افزایش قیمت نفت تأثیر مثبت اند. نتایج این تحلیل نشان میبررسی قرار داده

کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، سوریه و امارات معناداری بر رشد 

متحده عربی داشته، در حالی که تأثیر معناداری بر رشد بحرین، جیبوتی، اردن، مراکش و 

 تونس نداشته است. 

های پیشین، بیان ( با انجام مروری نسبتا جامع بر پژوهش2489) 2سالیسو و همکاران

ات اقتصادی حاوی نتایجی ناهمگن در مورد این رابطه است و با توجه به داشتند که ادبی

های پیشین متفاوت است. با گروه کشورهای مورد مطالعه و روش مدلسازی، نتایج پژوهش

تورم در هر دو گروه کشورهای -توجه به این موضوع، ایشان به مدلسازی رابطه قیمت نفت

های های نامتقارن و با افقستفاده از رویکرد شوکواردکننده خالص و صادرکننده خالص با ا

های مثبت و زمانی کوتاه مدت و بلند مدت پرداختند؛ و دریافتند که در بلندمدت شوک

منفی قیمت نفت تأثیری مستقیم و معنادار در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و 

فزایش، و با های مثبت قیمت نفت اواردکننده نفت دارد؛ بنحوی که تورم با شوک

های قیمتی نفت بر یابد. همچنین در کوتاه مدت تأثیر شوکهای منفی آن کاهش میشوک

 

1 Berument et al. (2010) 

2 Salisu et al. (2017) 
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معناست درحالیکه برای ها، تأثیری بیکننده، فارغ از مثبت یا منفی بودن آنکشورهای صادر

 کشورهای واردکننده، این تأثیر مثبت و معنادار است.

به بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد نیجریه پرداخته است.  8(2481اویالمی )

نشان داده شد که تغییرات  ARDLدر این مطالعه با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی 

مدت دارد ها و نرخ ارز در بلندمدت و کوتاهقیمت نفت تأثیر معناداری بر تولید، سطح قیمت

 باشد.طور نامتقارن میارز به و این تأثیر در مورد تولید و نرخ

به بررسی تأثیر قیمت نفت بر اقتصاد کنیا پرداختند. در این  2(2481کیبونی و همکاران )

نشان داده شد که قیمت نفت در بلندمدت تأثیر مثبت بر  ARDLمطالعه با استفاده از مدل 

 رشد اقتصادی و تورم، و تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد.
 

 پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور .3-2

های نفتی انجام شده است. در داخل کشور مطالعات متعددی در مورد اثرات اقتصادی شوک

( رابطه VARرگرسیون برداری )( با استفاده از مدل خود8911در مقاله صمدی و همکاران )

-8910های زمانی سالهای قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کالن ایران در دوره میان شوک

مدت، بررسی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت نفت در کوتاه 8900

شود. تأثیر مثبتی بر واردات و تولید صنعتی ایران داشته و با گذشت زمان این اثرات کمتر می

ها در همچنین این افزایش موجب کاهش تدریجی نرخ ارز، و افزایش مداوم شاخص قیمت

 شود. مدت میلندب

و  2449تا   8399های ماهانه دوره زمانی ( با استفاده از داده8934بهرامی و نصیری )

های عرضه، های نفتی شامل شوکبه بررسی تاثیر انواع شوک SVARکارگیری روش به

شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مختص نفت بر بروز بیماری هلندی در ایران 

 

1 Oyelami, (2018) 

2 Kibunyi et al., (2018) 
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ن مطالعه نشان داد که عالئم بیماری هلندی، یعنی تورم نامتوازن در بخش پرداختند. نتایج ای

کاالها و خدمات قابل مبادله و غیرقابل مبادله، پس از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی 

  ها هم احتمال بروز آن وجود دارد.ایران مشهود بوده و پس از سایر انواع شوک

 کالن متغیر چهار روی نفت را بر تغییرات قیمتتأثیر  (8939التجائی و افضلی )

 بر (SVARساختاری ) برداری خودرگرسیون الگوی ایران با استفاده از یک اقتصادی

این  دادند. نتایج قرار بررسی مورد8919تا  8923های دوره زمانی سال فصلی هایاساس داده

 د اقتصادی است، به طورینفت بر رش پژوهش مؤید فرضیه عدم تقارن اثرات تغییرات قیمت

 هایتأثیر شوک از بیشتر مراتب اقتصادی به رشد کاهش صورت به منفی هایتأثیر شوک که

 مخارج رشد نرخ و تورم نرخ همچنین. است اقتصادی بوده رشد افزایش صورت به مثبت

 نشان خود از نامتقارن کامالً رفتار منفی، و مثبت هایشوک به در پاسخ نیز دولت جاری

 بر این بیشتری اثر مثبت، شوک با مقایسه در نفت قیمت منفی شوک که ایگونهدهند، بهمی

 بیشتر اثرگذاری دهندهنتایج نشان دولت، عمرانی مخارج رشد نرخ مورد در اما. دارد متغیرها

 .باشدمنفی می هایشوک به نسبت متغیر این بر مثبت هایشوک

های نفتی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران با ( تأثیر شوک8932فر )در مطالعه محنت

رگرسیون برداری بررسی شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، با استفاده از الگوی خود

های نفتی تأثیر منفی بر کند و شوکافزایش درآمد نفت، حجم پول و تورم افزایش پیدا می

عشری و همکاران در ایران دارد. همچنین براساس نتایج مطالعه اثنی تولید ناخالص داخلی

شود و ( افزایش قیمت نفت موجب افزایش حجم پول، تورم و رکود در تولید می8932)

 های نفتی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد. شوک

و با  2480تا  8311های های فصلی سال( با استفاده از داده8932معمارزاده و خیابانی )

های قیمت نفت بر متغیرهای کارگیری یک مدل عاملی پویا به بررسی اثرات انواع شوکبه

کرد بخش خصوصی و دولتی ایران پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که تکانه مثبت خرج

گذاری کل، و تقاضای اقتصاد جهانی موجب افزایش مصرف بخش خصوصی و سرمایه
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شود، اما تکانه تقاضای مختص بازار نفت تنها و موقت مخارج دولت می موجب کاهش آنی

 گذارد که این تاثیر به صورت مثبت و موقتی است. بر مخارج دولت تاثیر می

های نفتی بر اقتصاد ایران پرداختند. ( به بررسی تأثیر شوک8939صمدی و همکاران )

های قیمت نفت در داده شد که شوک غیرخطی نشان VARدر این مطالعه با استفاده از مدل 

 دو رژیم نوسانات باال و پایین اثرات متفاوت و نامتقارنی بر نرخ بهره و رشد اقتصادی دارد.

های قیمت نفت بر متغیرهای مهم با وجود این که در ادبیات اقتصادی، تأثیر شوک

تغییرات قیمت نفت اقتصاد کالن مورد بررسی قرار گرفته، اما بسیاری از مطالعات بر اساس 

(. این در حالی است 2489اند )لی و همکاران، فارغ از عوامل پدید آورنده این تغییرات بوده

های نفتی در نحوه اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصادی نقش بسزایی دارد. که منشا شوک

ومی در یک مطالعه نظری با استفاده از یک مدل تعادل عم 8(2441و همکاران ) اونالمیس

های قیمت نفت بر برای یک اقتصاد باز کوچک نشان دادند که تأثیر شوک 2پویای تصادفی

متغیرهای کالن اقتصادی، و همچنین اثرات رفاهی آن کامال به نوع شوک نفتی یعنی شوک 

های های عرضه و تقاضای نفت از طریق کانالعرضه یا شوک تقاضا وابسته بوده، و شوک

های قیمت پژوهش، تأثیر شوکگذارند. در این کالن اقتصادی تأثیر می متفاوتی بر متغیرهای

ها مورد تحلیل قرار نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک

 گیرد. می
 

 های پژوهشروش و داده .4

 برداری رگرسیون خود ساختاری و مدل برداری رگرسیونخود در این پژوهش از دو مدل

پانلی استفاده شده است؛ به این ترتیب که ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری 

های قیمتی نفت به عوامل مولد خود اعم از عرضه نفت، تقاضای جهانی ساختاری، شوک

 

1 Unalmis, Unalmis and Unsal )2008) 

2 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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اند و سپس با نفت برای کاالهای صنعتی، ریسک سیاسی و سایر عوامل نسبت داده شده

ها بر متغیرهای تورم رگرسیون برداری پانلی، تأثیر هریک از این شوکاستفاده از مدل خود

بایست اشاره و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه سنجیده شده است. در این رابطه می

های مورد بحث از مدل خودرگرسیون نمود که روش مورد استفاده جهت استخراج تکانه

باشد که در ادبیات پژوهش نیز ها میشوک 8برداری ساختاری، روش تجزیه ساختاری

 2مسبوق به سابقه است.

در ادامه پس از ارائه شرحی مختصر از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بازار 

نفت، به شرح و بسط مبانی مدل های خودرگرسیون برداری پانلی خواهیم پرداخت و سپس 

 تحلیل نتایج بحث خواهد شد.
 

 (SVAR) 3رگرسیون برداری ساختاریمدل خود .4-1

در این بخش، برای مدلسازی بازار نفت، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری که توسط 

شود که در ادامه به اختصار بدان اشاره ( پیشنهاد گردیده استفاده می8931تک روستا )

 شود.می

( با استفاده از یک 2482چن )( و 2441( با الهام از مطالعات کیلیان )8931تک روستا )

های موثر بر بازار نفت را به چهار شوک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری، شوک

های قیمتی نفت تجزیه ریسک سیاسی، شوک عرضه، شوک تقاضای کل و سایر شوک

نماید. با توجه به مبانی مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری، برای تجزیه شوک می

برحسب  SVARت به تکانه های مذکور، می توان دست کم چهار نوع مدل های بازار نف

نحوه وضع قیود و افق زمانی مدلسازی متصور گردید که در اینجا، مدل خودرگرسیونی 

 

1 Structural Factorization 

های نفتی بر اقتصاد آمریکا از این رویکرد ( برای نخستین بار برای بررسی اثر تفکیکی شوک1880کیلیان ). 2

 .ردیدز دنبال گ( نی2338استفاده نمود و پس از وی، این روش توسط دیگر پژوهشگران همچون بهرامی و نصیری )
3 Structural VAR 
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و با افق زمانی کوتاه مدت مدنظر می باشد  Aبرداری ساختاری با وضع محدودیت بر بردار 

 ( بیانگر فرم ماتریسی آن است:8که معادله )

0

1
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t i t i t

i

A z A z 



  
(8                                                                )

                  

نیز بیانگر  tباشد و ماتریس ضرایب می tzماتریس قیود و 0Aکه در آن ماتریس 

های فرم تقلیل یافته برابر با ضرب وارون ماتریس های ساختاری است که در آن شوکشوک

 های ساختاری خواهد بود.قیود در ماتریس شوک

 ،یمذهب یهاتنش ،یداخل یهایریدرگ هایدر این پژوهش با استفاده از زیرشاخص

 هاییرینظم و قانون، درگ ،یاجتماع-یاقتصاد طیثبات دولت، شرا ،یخارج یهایریدرگ

( مهمترین عوامل موثر بر بازارهای جهانی نفت هستند، 2482که به بیان چن) و فساد یقوم

 ر،یالجزا ه،یجرین ،یقطر، امارات متحده عرب ت،یعراق، عربستان، کو ران،یابرای کشورهای 

ریکا گرفته شده ساخته شده و مقادیر عرضه و قیمت نفت از سازمان انرژی آم و ونزوئال یبیل

 گردد.و ادوار تجاری تقاضای جهانی نیز توسط شاخص کیلیان نمایندگی می

های باید توجه داشت که در مدل 8همچنین بدلیل استفاده از روش تجزیه چولسکی

ای باشد که خودرگرسیون برداری ساختاری، ترتیب ورود متغیرهای مورد مطالعه باید بگونه

 قیود تئوریک در قالب ماتریسی با فرم پایین مثلثی مطرح گردند.

( 8931روستا )( و تک2482(، چن )2441های مورد پیشنهاد کیلیان)ه مدلبا توجه ب

بصورت زیر برای بازار نفت دالت مدل خودرگرسیون برداری ساختاری صورتبندی معا

 :خواهد بود

 

1 Cholesky Decomposition 
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های در مجموعه معادالت فوق، متناسب با مبانی نظری فرض بر این گذاشته شده که تکانه

جهانی برای توانند دارای تأثیرات آنی و همزمان بر عرضه نفت، تقاضای ریسک سیاسی می

عرضه نفت و تقاضای جهانی و  8که تأثیر آنیکاالهای صنعتی و قیمت نفت باشند؛ در حالی

حتی قیمت نفت بر ریسک سیاسی کل اوپک منتفی است و تأثیر این متغیرها بر ریسک 

تواند پس از حداقل سه ماه از زمان وقوع پدیدار شود. همچنین فرض سیاسی اوپک تنها می

ضه نفت در کمتر از سه ماه از تقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی و گردیده که عر

عنوان تغییراتی نفت خام به های عرضهشود. شوکهمچنین قیمت نفت متاثر نمی

نفت  فرض بر این است که عرضه شوند.تولید جهانی نفت تعریف می بینی درپیشغیرقابل

دهد. البته این قیدی محتمل ت پاسخ نمیخام در عرض همان فصل به تغییرات تقاضا برای نف

های تعدیل تولید نفت و است، چرا که در عمل، کشورهای تولیدکننده نفت با توجه به هزینه

ای نشان های آهستهعدم اطمینان نسبت به وضعیت بازار نفت خام، به شوک تقاضا واکنش

 2دهند.می

توان بر اساس را که نمیهای واقعی اقتصادی جهانی آن بخش از تغییرات فعالیت

های وارد بر تقاضای جهانی برای کاالهای نفت خام توضیح داد، شوک های عرضهشوک

شود که در شرایط افزایش نامیم. این مدل باعث تحمیل محدودیتی از این قرار میصنعتی می
 

 باشد.های این پژوهش، تأثیر آنی به معنی اثرگذاری متغیرها در مدت زمانی کمتر از سه ماه میبه تواتر داده نظر .2
روند تقاضا تنظیم اگر تغییر تولید نفت پرخرج باشد، تولیدکنندگان نفت تولید نفت را بر اساس رشد مورد انتظار  1

بردن به تغییرات پر بسامد رشد کنند. پیکنند و سطح تولید را در پاسخ به تغییرات پربسامد تقاضا تعدیل نمیمی

طلبد، که این امر نشان ها را میمدت از دادهروند تقاضا دشوار است. پی بردن به چنین تغییراتی دورانی طوالنی

تغییر خواهند کرد. این دیدگاه با شواهد حاصل از مصاحبه با سران سعودی  های تولید به ندرتدهد که طرحمی

همخوانی دارد. همچنین این دیدگاه با این حقیقت که شرکت نفت دولت سعودی تنها یک  2308در اوایل سال 

 (1883کند نیز همخوانی دارد. کیلیان )می بینیبار در سال تقاضا برای نفت را پیش
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 های اقتصادی واقعی جهانیهای قیمتی، کاهش آنی فعالیتقیمت واقعی نفت بر اثر شوک

افتد. این محدودیت با رفتار کُند دهد و این امر با تأخیری سه ماهه اتفاق میرخ نمی

ظه در قیمت نفت خام مالحهای اقتصادی واقعی جهانی پس از هر افزایش قیمت قابلفعالیت

 همخوانی دارد

بیانگر آن است که هرچند  2482:0تا  8330:8مدلسازی فصلی بازار نفت برای بازه زمانی 

اند اما در بین دار نبودهمعنی 2441های شاخص ریسک سیاسی در بازه پیش از سال شوک

گذراند. نتایج های جهانی نفت میاثر مثبت و معناداری بر قیمت 2482تا  2441سال های بین 

را نسبت به دوره پیشین  2441هایی که الگوی رفتاری بازار پس از سال این مطالعه با پژوهش

( حاکیت از 2489کنند در یک راستا است. برای مثال مطالعه گنج )ی میمتفاوت ارزیاب

 دارد.  2441افزایش قدرت بازاری اوپک پس از سال 

های جهانی نفت، پاسخی افزایشی و بالفاصله به نتایج بیانگر آن است که قیمت

و دهند و این اثر، با گذر زمان کاهنده است و ظرف دهای شاخص ریسک سیاسی میتکانه

شود. این موضوعی است که برابر تئوری انتظارات عقالیی قابل انتظار بود، چرا فصل میرا می

که شوک های موثر بر انتظارات اوج اثر خود را در ابتدای وقوع نشان می دهند و سپس میرا 

دار است که گردند. همچنین اثر تکانه افزایشی عرضه نفت بر قیمت، اثری منفی و معنیمی

های تقاضای جهانی بر قیمت نفت، هرچند ماند. همچنین اثر تکانهیکسال باقی میدست کم 

تا  2441جان جهانی در بازه مثبت، اما به لحاظ آماری ضعیف است که البته با تقاضای کم

های قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر قیمت نفت مطابقت دارد. نهایتا سایر تکانه 2482

یعنی ضرب معکوس ماتریس قیود  1های ساختاریتفاده از تجزیه شوکدر اینجا با اس دارند.

های ساختاری بازار نفت را جدا نمود و توان تک تک شوکدر خطاهای فرم تقلیل یافته، می

 اثر آن را بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای منتخب مورد مطالعه قرار داد.

 

1 Structural Factorization 
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خودرگرسیون برداری ساختاری، های برآمده از مدل همچنین نظر به اینکه شوک

توان برای یک ساختار سری زمانی دارند ممکن است این سوال مطرح گردد که چگونه می

مدل پانلی از یک بردار سری زمانی که ساختاری غیر پانلی دارد استفاده نمود و اصوال لزوم 

که توان بیان داشت که هرچند این امکان وجود دارد این کار چیست؟ در پاسخ می

کشورهای مورد مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری منفرد )در مقابل پانلی( 

مورد مطالعه قرار گیرند، اما این رویکرد، امکان استفاده از روش پانلی و مزایای آن که 

گیری، و قابلیت اتکاء بیشتر به دلیل حجم مشاهدات باالتر عبارتند از جامعیت بیشتر در نتیجه

نماید. از سوی دیگر، استفاده از یک بردار سری زمانی با ساختاری غیرپانلی به ب میرا سل

عنوان یک متغیر در مدل پانلی، موضوعی متداول در ادبیات اقتصادی است. برای مثال در 

-ها میبسیاری از مطالعاتی که اثر متغیرهای فردی، صنعتی و کشوری را بر عملکرد بنگاه

(، اصوال بردار متغیرهای مربوط به کشور، برداری است که صرفا 2483 سنجند )مانند کیلینز

اندیس زمان دارد، در حالیکه متغیر وابسته، متغیری است با اندیس زمان و مقطع. بنابراین 

شناسی رویکردی است متداول و استفاده از برداری واحد برای تمامی مقاطع، از حیث روش

 قابل پذیرش.

 

 مدل خود رگرسیون برداری پانلی .3-2

های خودرگرسیون برداری پانلی بدلیل حضور وقفه متغیر وابسته در سمت راست مدل

 یمشکالت خاصپانل در مقوله  8یاهای پومدلهای پویا هستند اما معادالت خود جزو مدل

در که  مطرح است یرمتغ یک یاییفقط پوپانل مدل ساده  یک. در کنندیرا مطرح م

 0FGLSو یا  9LSDVمانند مرسوم  یبرآوردها ی،تصادف یاثابت  2صورت وجود اثرات

 

1 Dynamic 

2 Effects 

3 Least Squares Dummy Variable 

4 Feasible Least Square  
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 یاییپو یالگو را جهت بررس یر،متغ یکجای بههستند. هنگامی که  اریب و ناسازگارنا

 یبترک صورت ترکیب پانلیرا ب خودرگرسیون برداری یالگودهیم، بسط  یرمتغ ینچند

برای رفع این  ین در اینجا؛ بنابراشوندیمشکالت مضاعف م خواهیم داشت که موجب

 هستیم. GMMزن مشکالت نیازمند استفاده از تخمین

( را خواهیم 9همچنین با نوشتن معادالت مربوط به متغیرهای خود به صورت پانلی، معادله )

 داشت:

it it j t i itY Y X u      (9                                       )                                          

بردار متغیرهای برونزاست که در اینجا همان tXبردار متغیرهای درونزا و itYکه در آن 

بردار خروجی از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در بخش پیشین است و صرفا 

نیز بردار اثرات ثابت است که به  iuکند و اندیس زمان دارد و با تغییر مقاطع تغییر نمی

دهد و نیز ماتریس ( را در خود جای میهای منحصر بفرد هر مقطع )کشورواقع ویژگی

 باشد. اجزاء اخالل می

نکته قابل ذکر در اینجا این است که هدف از این پژوهش، مطالعه اثرات شوک های 

( در بردار بردار متغیرهای برونزا 9قیمت نفت با منشاء ریسک سیاسی است که در معادله )

واکنش -مکان ترسیم توابع ضربهاصوال ا VARگیرد در حالیکه در یک مدل قرار می

داریم  8برای متغیرهای برونزا وجود ندارد. این مشکل با استخراج فرمی به عنوان فرم نهایی

های اقتصاد آید. ضرایب پویا همانند ضرایب فزاینده در مدلبدست می 2که از ضریب پویا

یستم معادالت و کالن هستند و بیانگر اثر نهایی متغیر برونزای مورد مطالعه بر روی س

 متغیرهای درونزا دارند.

 

 

1 Final Form 

2 Dynamic Multiplier 
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 های پژوهش. داده9-4

 2( و چن و همکاران2480) 8در مطالعات کیلیان و لی SVARبر اساس چارچوب مدل 

های جهانی نفت در این تحقیق مد نظر قرار (، چهار متغیر اصلی مؤثر بر قیمت2482)

کشورهای اوپک، عرضه نفت، تقاضای گیرد. این متغیرها عبارتند از: ریسک سیاسی می

المللی نفت خام )که با توجه به خود های بینجهانی نفت برای کاالهای صنعتی، و قیمت

رگرسیونی بودن مدل، این متغیر به تنهایی در بردارنده تمامی متغیرهای دیگر مؤثر بر 

 اند(. های نفت است که در این مدل بصورت جداگانه تصریح نگردیدهقیمت

به عنوان معیاری برای وضعیت ریسک  ICRGر این پژوهش، شاخص ریسک سیاسی د

 82جزء است که همه  82دارای  ICRGسیاسی کشورهای اوپک بکار برده شد. شاخص 

رابطه نزدیکی با تولید نفت و بازار نفت ندارند. در این پژوهش  ICRGجزء شاخص 

برای  ICRGشاخص ریسک سیاسی جزء  1( تنها 2482مطابق با مطالعه چن و همکاران )

های تخمین وضعیت ریسک سیاسی یکپارچه انتخاب شدند که عبارتنداز: درگیری

-های مذهبی، شرایط اجتماعیهای قومی، تنشهای داخلی، تنشخارجی، درگیری

های توصیفی مربوط به این شاخص، در اقتصادی، فساد، نظم و قانون و ثبات دولت. آماره

 اند.دیدهارائه گر 8جدول 

( اخذ EIAهای فصلی نفت خام برنت که از سازمان اطالعات انرژی آمریکا )قیمت

( و 2441کار برده شد )کنگ و همکاران المللی نفت بهشده، به عنوان شاخص قیمت بین

های قیمتی حاصل تبدیل شدند تا تفاوت 2484های ثابت سال های نفت به قیمتهمه قیمت

های تولید جهانی نفت خام نیز از سازمان قدرت خرید حذف شوند. دادهاز تورم و تغییر در 

 9( اخذ شدند و از شاخص فعالیت اقتصادی حقیقی جهانیEIAاطالعات انرژی آمریکا )

 

1 Killian & Lee 

2 Chen et al. 
3 global real economic activity index 
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( توسعه داده شده نیز به عنوان شاخص تقاضای جهانی نفت 2443که توسط کیلیان )

ت از سازمان انرژی آمریکا و همچنین در این رابطه متغیرهای عرضه جهانی نف استفاده شد.

صورت فصلی موجود بودند که هشاخص تقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی کیلیان ب

همچنین برای شاخص قیمت جهانی نفت  2ها انجام شد.بر روی آن 8عملیات تعدیل فصلی

 نیز از تقسیم قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص بهای مصرف کننده استفاده گردید و سپس

و با  2482:0تا  2441:8های فصلبرای ها همه داده تحت عملیات تعدیل فصلی قرار گرفت.

ها برای کشورهای ایران، عراق، عربستان، کویت، قطر، امارات توجه به دسترسی به داده

 9.است شده آوریجمعمتحده عربی، نیجریه و الجزایر 

 (2112-2112اوپک در بازه مورد مطالعه ) یکشورها یاسیس سکیر .1جدول 

 ونزوئال امارات  عربستان قطر نیجریه لیبی کویت عراق ایران الجزایر 

 9942 28 02 22 29 91 09 8942 9042 23 حداقل

 29 2142 22 22 02 20 29 92 20 02 حداکثر

 0243 2242 2444 2240 9042 0944 2249 2943 0241 9143 میانگین

 2493 8412 8413 8422 0420 2448 9480 9402 0438 0403 معیارانحراف 
 منبع: محاسبات پژوهش 

 

 

1 Seasonal Adjustment  

های این پژوهش، روش استاندارد مورد استفاده در اداره نفوس و عملیات تعدیل فصلی مورد استفاده برای داده 2

فصل و با حداقل  218می باشد که برای طول داده های کمتر از  X11.2آمار ایاالت متحده امریکآ، یعنی روش 

 فصل قابل پیاده سازی است. 21داده های 

در مدل مورد مطالعه در  ،یفواصل طوالن یبرا ازیمورد ن یداده ها فقدان لیبه دل یبی و لقتصاد دو کشور ونزوئال. 3

اوپک آورده شده  یاسیس سکیآنها به عنوان اعضاء اوپک، در بردار ر یاسیس سکیاند؛ اما رقسمت لحاظ نشده نیا

 مطالعه مورد بازه یطکه  یکشور 28 یتمام یاسیس سکیاوپک، ر یاسیس سکیدر محاسبه ر نیاست. بنابرا

اما در بخش مطالعه اثرات تکانه های قیمتی ناشی از ریسک  احصا گشته است ،اندبوده اوپک اعضاء ثابت بصورت

شد کند، چه اینکه میکشور هستند که البته این موضوع خللی به تخمین وارد نمی 0سیاسی، کشورهای منتخب 

ایاالت متحده نیز دید و لزومی بر یکسان بودن این کشورها وجود این اثرات را بر اقتصاد هر کشور منفردی مانند 

 ندارد.
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 . تحلیل مدل پژوهش5

ها بر اقتصاد های قیمت نفت در نحوه تأثیر این شوکدر این پژوهش بر اهمیت منشأ شوک

پذیری متغیرهای کالن کشورهای شود. لذا پیش از سنجش میزان اثرکشورها تاکید می

بایست سهم های نفتی توسط مدل خودرگرسیون برداری پانلی، ابتدا میاوپک از شوک

های ریسک سیاسی، شوک عرضه و شوک تقاضای جهانی نفت برای کاالهای شوک

ها از تغییرات قیمت نفت مشخص شود و این موضوعی است که با بهره صنعتی و سایر شوک

شناسی بدان پرداخته شد و در بخش روشتر و ( پیش8931گیری از مطالعه تک روستا )

 8گردد. بنابراین در اینجا از نتایج آن استفاده می

 

)مدل  هاآن مولد عوامل حسب بر نفت یمتیق یهاشوک استخراج .5-1

 خودرگرسیون برداری ساختاری(

های مختلف از نوسانات همانطورکه پیش از این نیز اشاره گردید، برای استخراج سهم شوک

نفت از ماتریس تغییرات ساختاری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری که بیانگر  قیمت

در اینجا الزم کنیم. تغییرات غیر منتظره در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه است استفاده می

توانست های مذکور از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری میبه توضیح است که شوک

های )همزمان با شروع گزارش زیرشاخص 8330و برای مثال از تری در بازه زمانی طوالنی

ریسک سیاسی برای این کشورها( دنبال شود اما با توجه به نتایج بسیاری از مطالعات، این 

برای  SVAR(، استفاده از مدل 2482پژوهش و همچنین نتایج مطالعه چن و همکاران )

 

 ونیخودرگرس مدلواکنش -ضربه توابع و نیتخم از پس و شیپ یهاآزمون جینتا از اعم اشاره مورد اتیجزئ. 8

 وجود عدم یهاآزمون و وقفه نهیبه طول و هاداده بودن نرمال یها آزمون ،ییمانا یهاآزمون مانند ،یساختار یبردار

 قابل و دسترس در خوانندگان درخواست بنابر یهمگ ره،یغ و مدل ثبات و یناهمسان انسیوار و یالیسر یهمبستگ

 .باشندیم ارائه



 

 09کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

دهد و علت این موضوع را نیز نمی مدلسازی کل بازه مورد مطالعه، برازش مناسبی بدست

 جست و جو نمود.  2441های بحران مالی بایست در تغییرات ساختاری بازار نفت در سالمی

ها استفاده شده و در مدل 2441بحران  یمجاز ری( از متغ2482در مطالعه چن و همکاران )

نسبت  2441ز بحران نفت بعد ا متینوسانات عرضه نفت و ق یهازمیگرفته شد که مکان جهینت

که  دهدی( نشان م2480) 8مطالعه وو و ژانگ جینتا نیکرده است. همچن رییبه قبل آن تغ

وجود  یجهان ینفت در قبل و بعد از بحران مال متیق راتییتغ یالگو انیم یتفاوت معنادار

 دارد.

های قیمت نفت و شوک 9( در مطالعه اثر سرریز2480)2و همکاران آنتوناکاکیس

های اقتصادی، در می یابند که رابطه سرریز بین شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست

نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشورهای مورد مطالعه شان رابطه ای دو طرفه است و این 

تفاوت قابل توجهی با  2441های پس از بحران رابطه نه تنها از حیث جهت سرریز در سال

های نفتی )اعم پیدا کرده است بلکه از حیث منشاء اثرگذاری شوکسال های قبل از بحران 

از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای جهانی اقتصاد و شوک تقاضای احتیاطی( نیز تغییرات 

های ای داشته است. به نحوی که برای مطالعه دقیق این اثرات، ناگزیر از زیر نمونهگسترده

 اند.استفاده نموده 0متحرک

بازار  یهم برا یگریاتفاق مهم د یعالوه بر بحران مال 2441که در سال  نیا گرینکته د  

بوده  لیش یموسوم به انقالب تکنولوژ ینفت دیجد ینفت افتاده است و آن کشف تکنولوژ

نفت خام بعد از  دیتول شیبر افزا یاتأثیر عمدهکه هرچند ( 2480) 2نولدزیکه بنابر مطالعه ر

های عملیاتی های شیل مستلزم هزینهاما روشن نمود که استخراج نفت داشته است 2441سال 

 

1 Wu & Zhang (2014) 

2 Antonakakis et al. (2014) 

3 Spill-over Effect 

4 Rolling samples 

5 Reynolds, (2014) 
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 کندیم انی( ب2489) 8گنج نی. همچنهای باالی نفت خواهد بودبسیار باال و به تبع آن قیمت

 یریچشمگ شیسازمان افزا نیا یاوپک پس از بحران، قدرت بازار داتیتول شیکه با افزا

دهد که گیری قدرت بازاری نشان میدید برای اندازهوی با ارائه دو شاخص ج داشته است.

حساسیت  2441بازارا نفت نسبت به تصمیمات و وقایع اوپک، پس از بحران مالی سال 

 یال 2441:8 تمرکز مدلسازی بازار نفت به بازه زمانی این پژوهشلذا در  بیشتری یافته است؛

 .معطوف میگردد 2482:0

، این شوک های تقاضا بوده اند که 2441پیش از سال کند تا چنانکه کیلیان بیان می

های عرضه نفت و ریسک کرده اند، و شوکنقش اصلی را در تعیین قیمت نفت بازی می

تری از اهمیت قرار داشتند. چرا که عرضه در پاسخ به تقاضا واکنشی سیاسی در درجات پایین

ی از ناحیه کمبود عرضه و یا وقایع دار نشان میداده است ولذا بازار نگرانی قابل توجهمعنی

 ریسک سیاسی که موجب نقصان احتمالی در عرضه آینده نفت گردند را نداشته است.

تصویری متفاوت از بازار نفت در اختیار ما  2441های پس از اما نتایج مدلسازی برای سال

های ه تکانهگذارد. در این بازه، نتایج مدلسازی حاکی از معناداری پاسخ عرضه نفت بمی

ریسک سیاسی است و در همین راستا با توجه به آنچه پیشتر در مورد افزایش حساسیت بازار 

های ریسک نفت به وقایع و تصمیمات اوپک گذشت، قیمت نفت نیز در مقابل بروز تکانه

دهد؛ درحالیکه با فروکش کردن تقاضا و مدیریت دار از خود نشان میسیاسی پاسخی معنی

های توسط کشورهای اوپک و غیر اوپک، از معناداری پاسخ قیمت نفت به تکانه عرضه نفت

 تقاضای جهانی نفت کاسته شده است.
 

 سنجش صحت و ثبات مدل خودرگرسیون برداری پانلی .5-2

های های قیمتی نفت که ناشی از وقوع شوکبنابرآنچه گفته شد تحلیل و بررسی تکانه

معنی دار خواهد بود و موضوعی که  2441های پس از ریسک سیاسی هستند صرفا در سال

 

1 Genc, (2017) 
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بایست در ادامه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پانلی پیگیری نمود، اثرات این می

 های قیمتی نفت بر اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.دست از تکانه

گیری تحت ریتمپس از لگاهای تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای مصرف کنندگان داده

ها را به ترتیب بصورت رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل تفاضل فصلی واقع شدند تا بتوان آن

 دهد.های مانایی را ارائه مینتایج آزمون 2تورم تفسیر نمود. جدول نرخ و 
 

211204الی  211201های ریشه واحد پانلی از تفاضل فصلی لگاریتم متغیرها در بازه . آزمون2جدول   

 آزمون بریتیانگ آزمون لوین، لین، چو نام متغیر
آزمون ایم، 

 پسران، شین

-آزمون دیکی

 یافتهفولر گسترش

آزمون 

 فیلیپس، پرون

 44482 44444 44444 44444 44444 رشد تولید ناخالص داخلی

 44444 44444 44444 * 44442 تورم

بردار تکانه قیمتی نفت 

  ناشی از ریسک سیاسی
44444 44444 44444 44444 44444 

 * آزمون بریتیانگ فقط در حضور عرض از مبدا و روند تعریف شده است/ منبع0 محاسبات پژوهش

فلذا  ؛باشدبیانگر مانایی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و تورم می 2جدول 

توان از این متغیرها برای مدلسازی سیستم معادالت مورد نظر برای اقتصاد کشورهای می

  اوپک استفاده نمود.

بایست وقفه بهینه برای مدلسازی در این مرحله و پس از بررسی مانایی متغیرها، می

 8سنمورد بررسی قرارگیرد. در فرم پانلی مدل خودرگرسیون برداری، از آماره آزمون هان

گردد که به نوعی جهت بررسی عدم شناسایی بیش از حد محدودیت ها استفاده می

های کالسیک دارد، لذا در اینجا، وقفه بهینه در رگرسیون Fکارکردی مشابه آماره آزمون 

حداقل گردد، بلکه احتمال  2گردد که نه تنها معیارهای اطالعاتمدل در جایی تعیین می

 

1 Hansen’s J statistic 

2 Information Criteria 
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باشد. چنین شرایطی صرفا در طول وقفه سه، برای این مدل  %2از  آماره مذکور نیز باالتر

 گیرد.گردد و لذا این عدد، به عنوان طول وقفه بهینه مورد استفاده قرار میحاصل می

اما گام بعدی در جهت سنجش صحت مدل خودرگرسیون برداری پانلی، سنجش 

اگر تقسیم عدد کوواریانس دیگر است، چنانکه همبستگی پسماندهای معادالت نسبت به یک

پسماند بین معادالت بر جذر واریانس پسماند هر معادله عددی کوچک باشد، فارغ از ترتیب 

پاسخ حاصل شده قابل اتکاء هستند و در غیر -قرارگیری متغیرها در تخمین، توابع ضربه

های این باشد. در تمامی تخمیناینصورت نتایج تخمین وابسته به ترتیب ورود متغیرها می

بخش، اعم از مدل اصلی که شامل جزء برونزای تکانه ریسک سیاسی قیمت نفت بوده و یا 

های قیمتی نفت هستند، ضرایب همبستگی پسماندهای بین ها که حاوی سایر شوکسایر مدل

هاست؛ بنابراین ترتیب تخمین معادالت نزدیک به صفر هستند و این به معنی استقالل آن

کوواریانس در این مدل فاقد اهمیت خواهد بود و -وع تجزیه ماتریس واریانسمتغیرها و یا ن

کوواریانس و یا -تمامی نتایج از این حیث، بدون پرداختن به نحوه تجزیه ماتریس واریانس

 مطالعه ترتیب قرارگیری متغیرها در مدل قابل اتکاء هستند.

مانایی متغیرها پیش از  همچنین در هر مدل خودرگرسیون سری زمانی، فارغ از بررسی

ورود، نیازمند محاسبه مقادیر ویژه سیستم تفاضلی الگوی ارائه شده نیز هستیم تا ایرادات 

ها موجب خدشه به ثبات مدل نگردیده باشند. بنابراین در این احتمالی در تصریح وقفه

لی این الگو این امر تحقیق شد و مقادیر ویژه سیستم تفاض 8مطالعهبا بررسی شرایط ثبات مدل

گرفتن داخل ، یعنی قرار4412و  442باشد، همگی با قرار گیری بین که شامل شش مقدار می

 2باشند.دایره واحد، بیانگر برقراری شرط ثبات مدل می

 

1 VAR Stability Condition 

 یها شوک یورود یبردارها شامل نیتخم نیچند رندهیدربرگ مطالعه مورد مدل نکهیابا توجه به  نجایا در. 1

سه وقفه  یبرا جیو نتا باشد، یم نفت یجهان یتقاضا و نفت عرضه اوپک، یاسیس سکیر از یناش نفت متیق

گزارش  ومدل  یهایخروج تک تکاز ارائه  جهیباشد و در نتیبرخوردار م یاریبس یگستردگاز  مدلهستند، 



 

 09کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

توان اشاره کرد که واکنش و فرم نهایی می-در نهایت و پیش از پرداختن به توابع ضربه

ه آزمون هانسن و همچنین مولد آن یعنی فرم درجه دو ها، آماردر نتایج تخمین تمامی مدل

اعدادی بسیار کوچک و نزدیک به صفر هستند. کوچک بودن آماره  9همانند نتایج جدول 

و همچنین اندک بودن مولد آن یعنی فرم درجه دو،  GMMآزمون هانسن برای تخمین زن 

 معیارهایی از نکوئی برازش مدل هستند.

های سیاسی قیمت ی شوکایپو بیضرا وواکنش -ضربه توابع یبررس. 3-5

 8نفت

پس از بررسی موارد فوق و اطمینان از صحت و ثبات مدل، اینک نوبت به ارائه نتایج و 

و آماره  یپانل یبردار ونیمدل خودرگرس نیتخم جینتارسد. های مدل میبررسی خروجی

در  نفت متیق یاسیس سکیشوک ر یبرونزا ریمتغ یآزمون هانسن و فرم درجه دوم به ازا

 جدول زیر ارائه شده است.
 ریسک سیاسی قیمت نفتتکانه متغیر برونزای  ءنتایج تخمین مدل خودرگرسیون برداری پانلی و آماره آزمون هانسن و فرم درجه دوم به ازا .3جدول 

 %35فاصله اطمینان  احتمال آماره zآماره  خطای استاندارد ضریب 

       رشد

       رشد

 293252 192215 8988 20955 892238 191832 وقفه نخست

 -191232 -292110 8988 -3982 891881 -290182 وقفه دوم

 893011 892235 8988 1922 898312 895110 وقفه سوم

       تورم

 -891322 898585 89183 -2911 898223 -898382 وقفه نخست

 -898105 892112 89802 2922 892252 892322 وقفه دوم

 -891133 -898233 89818 -1931 898532 -892121 وقفه سوم

های بردار تکانه

 ریسک سیاسی بازار نفت

898313 898212 1918 89883 898511 898823 

       تورم

                                                                                                                                        

 مطالعه بنابرخواست جینتا یشده است، اما تمام یبصورت جداول خوددار ازین مورد یهاآزمون یتمامنمودن 

 در دسترس خواهند بود. کنندگان
1 Dynamic Multiplier 
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       رشد

 -891382 892233 89532 -8911 89032 -898553 وقفه نخست

 891132 891132 89322 -8928 892218 -898220 وقفه دوم

 892203 892203 89221 8922 898155 898583 وقفه سوم

       تورم

 191223 191223 89888 23923 892853 198332 وقفه نخست

 -298023 -298023 89888 -0911 892233 -292121 وقفه دوم

 892310 892310 89888 3933 898010 893382 وقفه سوم

های بردار تکانه

 بازار نفتریسک سیاسی 

898830 898232 8921 89222 898310 898310 

  2913*28-38 معیار فرم درجه دو 3930*28-10 آماره هانسن

 منبع: محاسبات پژوهش

واکنش سیستم معادالت رشد و تورم مجموعه کشورهای -حاوی توابع ضربه 8نمودار 

باشد. همانطور که در می 8کارلو-مرتبه مطالعه مونت 244اوپک با فواصل اطمینان حاصل از 

های نیز مشخص است پاسخ متغیر رشد اقتصادی در این مجموعه کشورها به تکانه 8نمودار 

رشد، پاسخی مثبت است که حاکی از خودرگرسیونی بودن این متغیر دارد، همچنین تابع 

واکنش تورم نیز داللت بر چنین موضوعی دارد. از طرف دیگر عدم پاسخگویی متغیر -ضربه

توان ناشی از تک محصولی بودن های تورمی در این کشورها را مید اقتصادی به تکانهرش

عمده اقتصادهای مورد مطالعه دانست، چنانکه بواسطه سرچشمه گرفتن رشد اقتصادی از 

های تورمی بر رشد توان تأثیر منفی چشمگیری از ناحیه تکانهدرآمدهای نفتی، عمدتا نمی

ور شد. در عین حال پاسخ منفی تورم به رشد اقتصادی موضوعی اقتصادی این کشورها متص

است که چه در کشورهای با اقتصادهای پیشرفته و چه درکشورهایی با اقتصادهای وابسته به 

نفت، نظیر بسیاری از کشورهای اوپک، مورد انتظار است. خصوصاً در کشورهای اوپک 

واردات همراه بوده است که این بصورت تاریخی افزایش در درآمدهای ملی با افزایش 

شود؛ فلذا پاسخ کاهشی، موضوع به نوبه خود با کاهش تورم کاالهای وارداتی نیز همراه می

 با وقفه، و میرای تورم به رشد تولید ناخالص داخلی پاسخی موافق انتظار است.

 

1 Monte-Carlo 



 

 03کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 

 واکنش سیستم معادالت رشد و تورم مجموعه کشورهای اوپک-. توابع ضربه1نمودار 

 منبع0 محاسبات پژوهش

 

نیز به ضرایب نهایی تاثیر شوک ریسک سیاسی قیمت نفت بر رشد و تورم  2نمودار 

کشورهای اوپک اختصاص دارد. پیش از بررسی نمودار ذکر این مسئله مفید خواهد بود که 

هنگامی که یک متغیر برونزا مانند شوک سیاسی قیمت نفت، معادله مجزایی در سیستم 

واکنش مطالعه شود، اما پویایی -تواند بصورت تابع ضربهمدل ندارد، طبعا نمیمعادالت 

 8حاصل از آن در مدل را می توان مطالعه نمود. در چنین حالتی فرمی به نام فرم نهایی

زاها و مقادیر با وقفه و جاری جمالت زاها، بر حسب برونیابد که در آن درونموضوعیت می

های برونزا بر مقادیر طالعه ضرایب نهایی اثرگذاری این تکانهشوند. از مخطا نوشته می

دهد آن نشان می 2آید. همانطور که نمودار متغیرهای مورد مطالعه، ضرایب پویا بدست می

 

1 Final Form 
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توانند دارای تأثیر های قیمت نفت که متأثر از ریسک سیاسی اوپک هستند میدسته از شوک

مطالعه داشته باشند به نحوی که حداکثر این تأثیر  داری بر رشد کشورهای موردمثبت و معنی

گردد. البته این دهد و نهایتاً پیش از پنج فصل، این اثر میرا میپس از حدود دو فصل رخ می

تر در نتایج مدل خودرگرسیون برداری ساختاری که جهت استخراج نکته با آنچه پیش

نش قیمت نفت به ریسک سیاسی واک-های قیمتی نفت و افق زمانی نمودارهای ضربهشوک

مشاهده شده، در تعارض نیست چراکه اصوال درآمدهای نفتی کشورها بر اساس قراردادهایی 

های پیش بسته شده ولذا یک فاصله طبیعی بین افزایش قیمت و افزایش باشد که در ماهمی

درآمد کشورهای عرضه کننده و همچنین کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای 

داری بر تورم این کشورها ندارند و درکننده وجود دارد. در عین حال این تکانه تأثیر معنیصا

 ینفت یهمزمان درآمدها شیاست. اول آنکه افزا هیقابل توج هیموضوع از دو ناح نیا

)البته با فرض وجود(  یواردات یکاالها یجهان یهامتیق شیصادرکننده و افزا یکشورها

 یموضوع منجر به عدم وقوع تورم در کشورها نیکنند و ا یا خنثر گرید کیتوانند یم

که شوکی کوتاه مدت است نفت  متیق یاسیشوک سبعید نیست که اوپک باشد. دوم آنکه 

در  یوقوع تورم واردات یطیشرا نیو در چن 8نداشته باشد یجهان یهامتیدر سطح ق یریثأت

 بالموضوع خواهد بود.نیز اوپک  یکشورها

 

 

 

 

 

 

 

 یاحتمال برا کیبه عنوان  توانیم نجایا در اما باشد، گرید یپژوهش موضوع تواند یم خود مسأله، نیا یبررس. 2

 .کرد مطرح را آن جینتا حیتوض



 

 28کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 

 
 های سیاسی قیمت نفت در سیستم رشد و تورم مجموعه کشورهای اوپک. ضرایب پویای تکانه2نمودار 

 منبع0 محاسبات پژوهش

 
 

 نفت متیق یاسیرسیغ یهاشوک یایپو بیضرا یبررس .5-4

های در این قسمت به بررسی اثرپذیری رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک از تکانه

های قیمتی نفت برای کاالهای صنعتی و سایر شوک عرضه نفت، تقاضای جهانی

پردازیم. دوباره مانند بخش قبل برونزا بودن متغیرهای مورد مطالعه نسبت به سیستم می

تورم کشورهای اوپک، به بررسی ضرایب پویای این متغیرها در فرم نهایی معادالت -رشد

برای مدلسازی اثر عرضه نفت پردازیم. نتایج مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مدل می

، بیانگر کاهش قیمت نفت در پاسخ به 2441های پس از های جهانی آن در سالبر قیمت

تکانه مثبت عرضه جهانی نفت بود؛ اما این موضوع که آیا این افزایش در قیمت نفت، 
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منتهی به تغییر در رشد اقتصادی کشورهای اوپک نیز می گردد یا خیر، موضوعی است که 

 باشد.می 9ورد مطالعه نمودار م

نمایانگر تغییرات ضریب پویای تکانه قیمتی نفت، متأثر از شوک عرضه جهانی  9نمودار 

نفت در معادالت رشد و تورم کشورهای اوپک است. همانطور که مشخص است، آن 

ها در قیمت جهانی نفت که ناشی از کاهش در عرضه نفت هستند، تأثیری گروه از افزایش

ای که در اینجا باید بر رشد و یا تورم مجموعه کشورهای اوپک ندارند. البته نکته قوی

بدان توجه شود آن است که در یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی اصوال آنچه مورد 

گیرد، پاسخ یک متغیر در مجموعه کشورهای مورد مطالعه است و چه بسا مطالعه قرار می

رضه نفت نداشته باشد طبعا از افزایش قیمت ناشی از که اگر کشوری نقشی در کاهش ع

تواند دلیلی بر پاسخ مثبت ولو غیرقوی گردد و این خود میاین کاهش عرضه نیز منتفع می

رشد اقتصادی به این تکانه افزایشی قیمت نفت باشد؛ اما دلیل اینکه در این نمودار رشد 

توان پذیرد را مینوع شوک نمیاقتصادی مجموعه کشورهای اوپک تأثیری قوی از این 

ناشی از کاهش  های افزایش قیمتنقش فعال مجموعه کشورهای اوپک در تولید تکانه

تواند ناشی از عدم همگنی کامل بین عرضه نفت دانست و مثبت بودن این پاسخ نیز، می

 رفتار عرضه این کشورها باشد.



 

 29کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 
 نفت در سیستم رشد و تورم مجموعه کشورهای اوپکای قیمت های عرضه. ضرایب پویای تکانه3نمودار 

 منبع0 محاسبات پژوهش

داری نیز پاسخی فاقد معنی 8های قیمتی ناشی از کاهش عرضهپاسخ تورم به تکانه

است. توضیح آنکه اصوال تورم ناشی از هرنوع تکانه نفتی در کشورهای صادرکننده یا باید 

های جهانی ا باید از ناحیه افزایش در قیمتاز ناحیه کاهش درآمدهای نفتی رخ دهد و ی

باشد؛ و از آنجا که کاهش در عرضه نفت توسط تولیدکنندگان معموال به عنوان ابزاری در 

ها، لذا شود تا در جهت باالبردن قیمتجهت جلوگیری از افت قیمت های نفت استفاده می

ای قیمت نفت ی عرضههاعدم رشد معنادار قیمت کاالهای وارداتی در پاسخ به تکانه

تواند موضوعی مورد پذیرش باشد؛ درحالیکه اگر محرک این افزایش قیمت نفت، می

 

 گیرد، لذا برای حصول تکانهاز آنجا که ترسیم این نمودارها بر اساس تعریف، بر مبنای تکانه مثبت صورت می 2

های قیمت نفت مثبت قیمت نفت براساس مدلسازی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری که به تجزیه شوک

توان کاهش عرضه را علت دانست نه افزایش عرضه. در واقع به همین علت است که وقتی به پرداخته بود تنها می

اسخ منفی قیمت نفت به عرضه، به بایست با توجه به پدنبال افزایش قیمت نفت از ناحیه شوک عرضه هستیم، می

 دنبال کاهش عرضه باشیم.
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افزایش در تقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی یا دالیل دیگری بود، موضوع کامال 

که به بررسی اثر  0چنانکه نمودار  8بود و انتظار پاسخ تورمی دور از انتظار نبود.متفاوت می

همانطور که در  2های قیمتی نفت اختصاص دارد نیز مبین همین موضوع است.سایر تکانه

هایی که مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در قسمت پیشین ارائه گردید، سایر شوک

در قالب متغیر اند توانند قیمت نفت را متأثر سازند اما در این پژوهش مورد تمرکز نبودهمی

اند؛ بنابراین در اینجا این امکان وجود دارد که با وقفه قیمت نفت در مدل لحاظ شده

 0مجموع اثر این متغیرها بر اقتصاد کشورهای اوپک مطالعه شود. همانطور که از نمودار 

توانند بدون آنکه متضمن افزایش درآمد ملی های قیمتی نفت میروشن است سایر تکانه

ی اوپک باشند، موجب افزایش در تورم این کشورها شوند. البته با توجه به عدم کشورها

توان اظهار نظر دقیقی در مورد عدم تأثیرپذیری رشد ها نمیتفکیک منشأ این شوک

های قیمتی نفت نمود. اما بدیهی است که اقتصادی مجموعه کشورهای اوپک از سایر تکانه

ی منجر به افزایش در تورم وارداتی این گروه از کشورها توانند براحتهای قیمتی میتکانه

های قیمتی در همان زمان بصورت بالفاصله شوند، خصوصا در شرایطی که این شوک

 اند.موجب رونق اقتصادی این کشورها نگردیده
 

 

های قیمتی نفت که متاثر از تکانه های تقاضای جهانی برای بته نیازی به یادآوری نیست که آن دسته از شوکال 1

دار نبودند ولذا وارد کردن این دسته به لحاظ آماری معنی 1880کاالهای صنعتی می باشند، در سال های پس از 

پذیر تورم کشورهای اوپک به لحاظ منطق آماری و اقتصادسنجی توجیه-ها در سیستم معادالت رشدز شوکا

 نیست.
 پیوست ارائه گردیده است. 1نتایج تخمین مربوط به این نمودار در جدول  2



 

 22کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 
 های قیمتی نفت در سیستم رشد و تورم مجموعه کشورهای اوپک. ضرایب پویای سایر تکانه4نمودار 

 منبع0 محاسبات پژوهش
 

 ت سیاستیگیری و پیشنهادها. نتیجه6

های ریسک سیاسی، عرضه نفت، شوکسه جزء های نفتی به شوکدر این پژوهش، 

 شاخصاند. تفکیک شده های قیمتیتقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی و سایر شوک

دولت )وحدت های ثبات های ناشی از زیرشاخصریسککننده ریسک سیاسی نیز منعکس

دولت، توان قانون گذاری و حمایت عمومی(، شرایط اقتصادی اجتماعی )بیکاری اعتماد 

های داخلی )جنگ داخلی/خطر کودتا، تروریسم/خشونت مصرف کننده، فقر(، درگیری

های خارجی )جنگ، درگیری فرامرزی، فشارهای سیاسی، نافرمانی مدنی(، درگیری

 است.  های قومیتنش های مذهبی، قانون و نظم و نهایتاً ها(، فساد، تنشخارجی و تحریم

های در ادامه با مدلسازی سیستم معادالت رشد و تورم کشورهای اوپک و با لحاظ شوک

 های مورد مطالعه،روشن گردید که از بین انواع تکانه ،های ذکر شدهقیمت نفت با منشأ

شد اقتصادی کشورهای اوپک بر ر را ترین تأثیرقابل توجه های ریسک سیاسیشوک
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بشرط عدم عرضه های سپس شوک .گردنددارند؛ درحالیکه منجربه تورم معناداری نمی

توانند موجب رشد اقتصادی آن کشور شوند؛ کاهش در عرضه یک کشور بخصوص، می

ها رخ داده نقش فعال اما مدلسازی نشان از آن دارد که آنچه در عمل در طی این سال

داری اندک افزایش رشد اقتصادی عرضه بوده است و این موجب معنی اوپک در کاهش

دار تورم به های قیمتی حاصل از کاهش عرضه شده است. پاسخ غیر معنیدر نتیجه تکانه

ها عموماً های مثبت قیمتی ناشی از کاهش عرضه نیز بدان دلیل بود که طی این سالتکانه

های نفت؛ لذا ست تا برای افزایش قیمتکاهش عرضه برای حفظ سطح قیمت رخ داده ا

یابد؛ عالوه بر آنکه افزایش توأمان رشد اقتصادی و تورم وارداتی نیز چنان موضوعیت نمی

تواند مسیر را برای جلوگیری از افزایش تورم هموار کند. در بهای کاالهای وارداتی، می

أثیر مثبت بر رشد توانند در غیاب تهای قیمتی نفت مینهایت دیدیم که سایر شوک

 اقتصادی کشورهای اوپک منجر به ایجاد تورم برای این کشورها شوند.

های نفتی و با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که در تحلیل اثرات شوک

ها و اثرات متفاوت آنها گذاری در زمینه متغیرهای کالن اقتصاد به منشأ این شوکسیاست

های ریسک سیاسی اوپک گفته، پس از وقوع تکانهه به مطالب پیشتوجه شود. لذا با توج

فرصت اندکی وجود دارد تا با عقد قرار دادهای نفتی، چه در بازارهای حقیقی و چه در 

مندی کشور از مزایا و منافع ورود به این بازارها(، بازارهای کاغذی )با فرض امکان بهره

دید درآمدهای نفتی برداشته شود. عالوه بر این های شهایی در جهت ممانعت از تالطمگام

که این شوک ها بر اثر وقایع ریسک سیاسی اوپک باشند به دلیل مشخص شد که چنان

که عدم تأثیرگذاری بر تورم، عموماً نیازی به پاسخ و واکنش مقام پولی ندارند، درحالی

خ مقتضی از سوی های قیمتی باشند، پاسهای تقاضای جهانی منشأ این شوکاگر شوک

تواند مقام پولی نیز الزم خواهد بود. رصدهای امنیتی و سیاسی کشورهای اوپک می

های ریسک سیاسی اوپک و تغییرات قیمتی نفت که متعاقب آگاهی مقبولی از تکانهپیش

دست دهد و همچنین الزم است تعامل مناسبی با سایر اعضای اوپک شود بهآن ایجاد می

های ناشی از مندی از فرصتهای نفتی و یا بهرهات مخرب اقتصادی شوکبرای کنترل اثر

 آنها صورت گیرد. 



 

 29کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

 

 . منابع:7

 الف(فارسی

 نادر؛ بابایی اصغر؛ مهرگان، ابوالحسنی، کامران؛ ندری، ابوالقاسم؛ عشری، اثنی

 مطالعه پول، و رشد تورم، بر نفت قیمت هایتکانه تأثیر ،(8932) محمدرضا سمیرمی،

 . 842-12 صص :22 شماره ،اقتصادی توسعه و رشد هایپژوهش فصلنامه. ایران موردی

 هایشوک نامتقارن اثرات بررسی ،(8939) افضلی، محمدارباب التجائی، ابراهیم؛ 

 صص :8 شماره ،تطبیقی دوفصلنامه اقتصاد ایران. اقتصادی کالن متغیرهای بر نفت قیمت

8-22. 

 بر نفتی های شوک نامتقارن اثرات بررسی ،(8911پور، مهدی )امامی، کریم؛ ادیب 

  .22-8 صص :84 شماره ،اقتصادی مدلسازی تولید.

 نقش و خام نفت قیمت ،(8934) علیرضا قنبری، و مهرزاد زمانی، مهران، معینی، امیر 

 .822-893 صص :23 شماره ،انرژی اقتصاد مطالعات .اوپک تولید مازاد ظرفیت

شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی  ،(8934بهرامی، جاوید؛ نصیری، سمیرا ) 

 .20-22: 01 شماره ،های اقتصادی ایرانپژوهشایران. 

عضو  یکشورها یکالن اقتصاد یرهایمتغ یریرپذیتأث(، 8931تک روستا، علی ) 

دکتری اقتصاد نفت و  ، رسالهینفت یهااوپک و تکانه یاسیس سکیاوپک از تعامالت ر

 طباطبایی.گاز، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه

تأثیر  تحلیل ،(8911معلمی، نوشین ) آبادی، ابوالفضل؛یحیی صمدی، سعید؛ 

ها و فصلنامه پژوهشایران.  در کالن اقتصاد متغیرهای بر نفت قیمتی هایشوک

 .2-22 صص :22 شماره ،های اقتصادیسیاست



 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   01

 

 نامتقارن اثرات ،(8939وزان، امید ) دره امینی سرا، علی؛ سرخوش صمدی، سعید؛ 

 مدل، غیرخطی VAR مدل: ایران اقتصادی رشد و بهره نرخ بر نفت قیمت های شوک

 .22-29 صص :08 شماره ،اقتصادی سازی

 نفتی درآمدهای اثر تقارن عدم بررسی ،(8934رضا )صمصامی، حسین؛ هاللی، علی 

 .22-28 صص :9 شماره ،مطالعات اقتصادیایران.  در قیمت و تولید سطح بر

های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کالن در بررسی تأثیر شوک ،(8932یوسف ) ،محنت فر

 .202-222 صص :89 ،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(. 8934-8924ایران )

های ساختاری بررسی اثرات پویای تکانه ،(8932معمارزاده، عباس؛ خیابانی، ناصر ) 

کرد بخش خصوصی و دولتی ایران: رهیافت مدل پویای بازار جهانی نفت خام بر خرج

 .830-823 صص :2 شماره ،های کاربردی اقتصادنظریهساختاری. 

 تغییرات اثر ،(8938محمد ) نیا،دانش اعظم؛ قزلباش، ن؛یمحمدحس عادلی، مهدوی 

 :9 شماره ،ایران انرژی اقتصاد پژوهشنامه ایران. اقتصاد کالن عمده هایمتغیر بر نفت قیمت

 .898-894 صص

 

 ب(انگلیسی
Amin Z. A. & El-Sakka M. I. T. (2016). Determining Real Exchange 

Rate Fluctuations in the Oil-Based GCC Economies. Asian Economic and 

Financial Review, 6(7), pp. 374-389. 

Archanskaia, E., Creel, J., and Hubert, P. (2012). The Nature of Oil 

Shocks and the Global Economy. Energy Policy, 42 (2012), pp.509-512.  

 Antonakakis, Nikolaos, Chatziantoniou, Ioannis and Filis, 

George, (2014), Energy Economics, 44, issue C, pp. 433-447. 

 Bernanke, B.S. (1986). Alternative Explanations of the 

Money-Income Correlation. Carnegie-Rochester Conference Series on 

Public Policy, 25(1), pp. 49-100. 

 Berument, H., Ceylan, N.B. Dogan, N. (2010). The Impact of 

Oil Price Shocks on the Economic Growth of the Selected MENA Countries. 

The Energy Journal, 31(1), pp. 149–176. 

 Chen, H., Liao, H., Tang, B.-J., & Wei, Y. M. (2016). Impacts 

of OPEC's Political Risk on the International Crude Oil Prices: An Empirical 



 

 23کشورها...    تورم و اقتصادی رشد بر نفت قیمتی هایتکانه تأثیر

 

Analysis Based on the SVAR Models. Energy Economics, 57(2016), pp. 42-

49. 

 Cong, R.G., Wei, Y.M., Jiao, J.L. Fan, Y. (2008). 

Relationships between oil price shocks and stock market: An empirical 

analysis from China. Energy Policy, 36 (2008), pp. 3544– 3553. 

 Eltony, M.N. & Al-Awadi, M. (2001). Oil Price Fluctuations 

and their Impact on the Macroeconomic Variables of Kuwait: A Case Study 

Using a VAR Model. International Journal of Energy Research, 25(11), pp. 

939–959. 

 Farzanegan, M.R. & Markwardt, G. (2009). The Effects of 

Oil Price Shocks on the Iranian Economy. Energy Economics, 31(1), pp. 

134–151. 

 Filis, G., Chatziantoniou, I. (2014). Financial and Monetary 

Policy Responses to Oil Price Shocks: Evidence from Oil-importing and Oil-

exporting Countries. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(4), 

pp. 709–729. 

 Genc, Talat S., OPEC and Demand Response to Crude Oil 

Prices, Energy Economics (2017), doi:10.1016/j.eneco.2017.06.026 

 Hamilton, J. D. (1983). Oil and the Macroeconomy since 

World War II. Journal of Political Economy, 91(2), pp. 228-248. 

 Hamilton, J. D. (2003). What Is an Oil Shock? Journal of 

Econometrics, 113(2), pp. 363–398.  

 Jbir, R. & Zouari-Ghorbel, S. (2009). Recent Oil Price Shock 

and Tunisian Economy. Energy Policy, 37(3), pp. 1041–1051. 

Kibunyi, A., Nzai, C. C., and Wanjala, K. (2018). Effect of Crude Oil 

Prices on GDP Growth and Selected Macroeconomic Variables in Kenya. 

Journal of Economics and Business, 1(3), pp. 282-298. 

 Kilian, L. (2008). A Comparison of the Effects of Exogenous 

Oil Supply Shocks on Output and Inflation in the G7 Countries. Journal of 

the European Economic Association, 6(1), pp. 78-121. 

 Kilian, L. (2009). Not All Oil Price Shocks Are Alike: 

Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market. 

American Economic Review, 99(3), pp. 1053-69. 

 Kilian, L., & Lee, T. K. (2014). Quantifying the Speculative 

Component in the Real Price of Oil: The Role of Global Oil Inventories. 

Journal of International Money and Finance, 42(C), pp. 71-87.  

Killins, R. N. (2019) North American Journal of Economics and Finance, 

Firm-specific, industry-specific and macroeconomic factors of life insurers’ 

profitability: Evidence from Canada. Vol. 51. Dec. Article in press. 

 Lee, C.-C., Lee, C.-C., & Ning, S.-L. (2017). Dynamic 

Relationship of Oil Price Shocks and Country Risks. Energy Economics, 

66(C), pp. 571-581.  



 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   03

 

 Olomola, P. A. & A. V. Adejumo (2006). Oil Price Shock and 

Macroeconomic Activities in Nigeria, International Research Journal of 

Finance and Economics, 3(2006), pp. 28-34. 

Oyelami, L. O. (2018). Effects of Oil Price Movement on Nigerian 

Macroeconomic Variables: Evidence from Linear near and Nonlinear ARDL 

Modeling. Iranian Economic Review, 22(4), pp. 908 – 933. 

Reynolds, D. B. (2014). The new oil to natural gas price ratio paradigm. 

Journal of Energy Challenges and Mechanics, 1: pp. 41-49. 

 Salisu, Afees, Isah, Kazeem, Oyewole, Oluwatomisin and Akanni, 

Lateef, (2017), Modelling oil price-inflation nexus: The role of 

asymmetries, Energy, 125, issue C, pp. 97-106. 

 Sims, C. A. (1986). Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis. 

Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 10(1), pp. 2-16. 

 Taghizadeh-Hesary, F., & Yoshino, N. (2015). Macroeconomic Effects 

of Oil Price Fluctuations on Emerging and Developed Economies in a Model 

Incorporating Monetary Variables. Economics and Policy of Energy and the 

Environment, 2015(2), 51-75. 

 Unalmis, D., Unalmis, I., & Unsal, D. F. (2008). Oil Price Shocks, 

Macroeconomic Stability and Welfare in a Small Open Economy. 

Department of Economics and Related Studies. York: University of York. 

Wu, G., Zhang, Y.J., 2014. Does China factor matter? An econometric 

analysis of international crude oil prices. Energy Policy, 72, pp. 78–86. 

https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:energy:v:125:y:2017:i:c:p:97-106
https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:energy:v:125:y:2017:i:c:p:97-106

