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 چکیده

های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی از مستندات به تحریم 

المللی اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بینریمگردد. تحقبل از میالد مسیح باز می

های برقرار شده علیه کشورهای محور، توسل الملل، تحت تأثیر نتایج حاصل تحریمولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه بین

که بازار جهانی بنابراین با توجه به این ملل گنجاندند.  به سالح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیر نظامی در متن میثاق جامعه

های اقتصادی یک جانبه آمریکا ت و تحریمپرنوسان بوده اسر گذشته بسیا دهه چهار در طول تقریبا   در ایران خ ارزرو بازار ن نفت

های نفتی گذاری تکانهتأثیرشدت  شناخت نحوه وو غرب علیه جمهوری اسالمی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته است، 

 نرخ ارز ، نوساناتقیمت نفتدر این راستا  این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات  اقتصاد ایران حائز اهمیت است. و ارزی بر

 8318(8) -8319(5)           طی دوره ماهانهبر اساس اطالعات ایران تولید ناخالص داخلی بر  اقتصادی و پیامدهای تحریم

برآورد،  پرداخته است. به این منظور ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و فراریت نرخ ارز از مدل 

سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با 

دهد که در بلندمدت نتایج تخمین نشان می جوسیلیوس استخراج شده است. -انباشتگی یوهانسنماستفاده از تکنیک ه

تولید نرخ ارز اثر منفی بر  نوسانات اماباشد تولید ناخالص داخلی داشته است و همگرا مینوسانات قیمت نفت اثر مثبت بر 

   ه دارد.داشته است و این اثر منفی در بلندمدت همچنان ادامناخالص داخلی 

قیمت  نوساناتنرخ ارز، نوسانات تحریم اقتصادی، ، تولید ناخالص داخلی خودتوضیح برداریمدل : کلیدی گانواژ

 .مدل  نفت،

                                                            
 .نویسنده مسئول-1 
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 مقدمه-1

خوردار برادبیات اقتصاد شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در  رشد اقتصادی در هر کشوری نماد و

 است. در نتیجه بررسی عوامل مؤثر برآن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از مقوالت اصلی و مهم تلقی می شود.

های بحران در حیطه منافع ملی آمریکا در خلیج فارس تلقی ای، همچنان به عنوان یکی از کانونکشور ایران به لحاظ منطقه

باشد. آمریکا برای از بین ای از رفتارهای جمهوری اسالمی ایران با اهداف آمریکا در تضاد میهالمللی نیز پارشده و از نظر بین

های اقتصادی بردن این کانون بحران، مهار ایران را که بخشی از از استراتژی مهار دوجانبه است، انتخاب کرده و از طریق تحریم

گریچ برای خرابکاری در ایران تالش کرد تا رفتار ایران را مطابق اولیه و ثانویه و اقدامات خصمانه دیگری نظیر طرح کین

 های خود تغییر دهد.خواست

های گذشته آمریکا های دولتای جدید و منحصر به دوران کلینتون است، این سیاست با سیاستسیاست مهارت ایران پدیده

های های مهار ایران، از تحریمبه عبارت دیگر؛ سیاست باشد، تحریم ایران بخشی از مهار ایران نه تمامی آن است،متفاوت می

کالسیک تجاری و اقتصادی فراتر است و در بطن و قلب خود هدفی چون تضعیف قدرت ایران و جلوگیری از رشد و توسعه همه 

 [.2کند]جانبه کشور را دنبال می

های مهم تولید به شمار می رود، در نتیجه، نوسانات نفت از جمله کاالهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده همچنین، 

شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند )اثرات مثبت و منفی(، تأثیرات به سزایی در اقتصاد کشورها، چه در حال 

سهم باالیی از  نفت در اقتصاد ایرانصادرات توسعه و چه توسعه یافته، دارد. از سویی دیگر، از زمانی که درآمدهای ناشی از 

تولید ناخالص داخلی و بودجه های سالیانه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا 

نهاده شد، که نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا و محرک رونق و رکود اقتصادی در 

نوسان خارج از کنترل این عامل، بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان می کند. بنابراین همچنین  ،عمل کرده استایران 

های نفتی بر رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری نفت خیز و صادر کننده نفت بررسی استداللی )نه تنها تجربی(  تأثیر شوک

 .[8]و کشوری تک محصولی، حائز اهمیت است

شود و همانند نفت خ ارز از جمله دالر آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان داد و ستد میاز سوی دیگر نر

الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام گران اقتصاد بینبسیاری از تحلیلگذارد. تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای می

بخصوص  ،یافتهتوسعه و توسعهینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای درحالارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطم

های ارزی در چند دهه گذشته، سبب یرات و تحوالت نظامیتغ اقتصاد کشورهای متکی به صادرات نفت خام ایجاد کرده است.

ها یک عامل کلیدی و مهم در سیاست شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان

های اقتصادی داخلی هر اقتصادی خودنمایی کند. امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست هایگیریو تصمیم

اد به دنبال آن بر اقتص کشور قرار دارد، بلکه هر گونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین الملل نیز بر ارزش پول داخلی و

از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی است که نسبت به تحوالت نرخ واقعی ارز  تولید ناخالص داخلیتأثیر خواهد گذاشت. 



 

حساسیت بسیاری را نشان می دهد. چنانچه نرخ ارز به طور مناسب و هماهنگ با دنیای داخل و خارج و در یک فضای باثبات و 

 [.2]اقتصاد خواهد شد مطئمن تنظیم نشده باشد، سبب کندی رشد

تولید  بر ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی نرخ، فراریت قیمت نفت نوسانات پژوهش ارتباط بیناین  فوق، مطالببا توجه به 

  مدلمنظور ابتدا شاخص نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز از طریق کند. به این را ارزیابی می ایرانناخالص داخلی 

سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین  برآورد،

بدین منظور در این تحقیق، تجزیه و جوسیلیوس استخراج خواهد شد.  -انباشتگی یوهانسنمتغیرها نیز با استفاده از تکنیک هم

زمانی به صورت اطالعات سریاقتصادسنجی و رگرسیونی برای کشور ایران های ها و برآوردهای مربوط به مدلتحلیل داده

( و IMFزمانی بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول )های سریسایت دادهبا استفاده از  8318(8) -8319(5)طی دوره ماهانه

ستخراج  و به صورت های تحقیق نیز از مراکز مختلف آماری ادادهت. ، صورت خواهد گرف(WDIجهانی ) شاخص توسعه

 خواهد گرفت. حقیقی مورد استفاده قرار

دهی مباحث مقاله، در قسمت دوم مبانی نظری ارائه شده و در قسمت سوم به مهمترین مطالعات تجربی اشاره بر اساس سازمان

زیه و تحلیل شود. در قسمت چهارم مدل تحقیق و تکنیک تخمین معرفی خواهد شد. قسمت پنجم، به ارائه نتایج و تجمی

 شود.گیری مباحث ارائه میهای تحقیق اختصاص یافته است و در خاتمه نتیجهیافته

 مبانی نظری -2

 نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی -2-1

با فرض ثابت  شود.، انرژی )نفت( به عنوان یکی از نهاده های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته مینظریدر چارچوب 

زمانی که قیمت نهاده ای افزایش می یابد، سطح محصول حداکثر کننده سود کاهش می یابد. از دیدگاه  سایر شرایط بودن

مکاتب مختلف اقتصادی، مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیر متخصص است. 

ده است ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست.برخی از در تئوری های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل ش

در تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای  انان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثرداقتصاد

که انرژی عاملی مهم در  هستند که برای به کارگیری نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکالسیک معتقدند

گذارد و گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر میرشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می

اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب 

 تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می گردد.  افزایش هزینه



 

قیمت نفت دارای  تر است. افزایشدر مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاه مدت و بلندمدت بسیار مهم

ند واکنش دستمزد هاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخه ای دارد )فرآییک آثار آنی بر سطح عمومی قیمت

تواند منجر به افزایش های اولیه مینسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی(، افزایش در قیمت

های باالتر نفت بر سطح عمومی ها گردد. در بلندمدت نیز قیمتشده و درنتیجه افزایش بیشتر قیمتدستمزدها، بهای تمام

 (.8311)معلمی،  .اما این آثار کمتر از آثار کوتاه مدت خواهد بودقیمت ها اثر خواهد گذاشت 

شود و دارای آثار رکود اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می

 ها را افزایش خواهد داد.تورمی خواهد بود و بنابراین سطح عمومی قیمت

شود. این موضوع فت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای واردکننده نفت میافزایش شدید در قیمت ن

افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه از یک طرف متفاوتی مورد بررسی قرار داد.  یهاتوان از جنبهرا می

ها . بنابراین کاهش تمایل بنگاهشودمی هاها و کاهش سود آننه بنگاهها شده، که این مطلب عامل افزایش هزیبرای تولید بنگاه

های هبرای خرید کاالهای سرمایه ای جدید را درپی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگا

 .باشدها میقیمت کننده کاهش عرضه کل و افزایش سطحشود. این موضوع بیاناقتصادی در کشورهای صنعتی می

انداز کمتر گان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پساز طرف دیگر اگر مصرف کننده

 (.2002)کولوگنی و مانرا، .شودها را موجب میبگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت

 گر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده می گردد.فزیش قیمت نفت به گونه ای دیا

شود. در این کشورها بسته به افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می هایشوک

 متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشداین که واردات کاالهای سرمایه ای یا مصرفی انجام گیرد می تواند اثرات 

افزایش قیمت نفت را نیز به سود کشورهای  هایشوک کاهش قیمت نفت، بلکه شوک هایکارشناسان اقتصادی نه تنها

دانند. تحت تأثیر شوک کاهش قیمت نفت، غالبا دولت ها مجبور می شوند تا بر واردات کاالها و خدمات صادرکننده نفت نمی

های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع جوییبیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه محدودیت

تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده ای از واردات آن ها را 

تولیدی تشکیل می دهد، محدودیت های اعمال شده بر واردات می تواند  های ز بخشکاالهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیا

اثرات نامساعدی بر بخش تولیدی کشور بر جای بگذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی بروز فشارهای تورمی، رکود 

چه حد و چگونه می توانند فعالیت قیمت نفت در واقع تا شوک های اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. اینکه 

قیمت نفت به چه میزان و با چه ؛ های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند به چند عامل بستگی دارد که عبارتند از

افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی  کشورهای صادرکننده نفت درآمد اضافی ناشی از، سرعتی تغییر می یابد



 

واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل ، کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تأمین خواهند کرد، نندخرج ک

ها و نرخ دستمزد در نتیجه تغیرات ناگهانی قیمت نفت سطح عمومی قیمت، دهندچه واکنشی از خود نشان می هاشوکاین 

در یک مطالعه تجربی . هایی را در دستور کار قرار می دهندچه سیاست هاشوکدولت ها در کنترل این ، کنندچگونه تغییر می

موجب گردید  8920انجام گرفته، نشان داده شد که افزایش قیمت نفت در اوایل دهه  2(8911) همکارانکه توسط آلن گلب و

ییر چندانی در قیمت ری  در مقایسه با کشورهایی که تغتتا کشورهای صادرکننده نفت در بلندمدت در وضعیت نامناسب

ها و در نتیجه بینی غلط قیمتها، پیشمحصوالت صادراتی آنها بوجود نیامده قرار گیرند. اثرات منفی ناشی از نوسانات قیمت

گیری و استفاده نادرست از منابع بادآورده و مدیریت ضعیف )در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت نفت(، افزایش ریسک در تصمیم

 (.8390][)صمدی، بردهای مثبت قیمت نفت را از بین میتند که اثرات مثبت احتمالی شوکاز عواملی هس

 اقتصادی رشد و نرخ ارز نوسانات -2-2

نوسانات نرخ ارز، تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و نیز عرضه اقتصاد را از کانال هزینه کاالی 

دهد. بنابراین برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت بستگی به شرایط اولیه اقتصادی کشورها  قرار می واسطه ی وارداتی تحت تاثیر

 دارد. 

اثر نوسانات نرخ ارز، از طرف تقاضای کل با استفاده از کنش های صادرات و واردات قابل بررسی است. در این روش طبق شرط 

افزاش نرخ ارز( ) ملی های صادرات و واردات، با کاهش ارزش پول شع کش، در صورت بزرگتر از یک بودن مجمو3لرنر -مارشال

ها، با افزایش  ش، تراز تجاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود می یابد. در صورت کوچکتر از یک بودن مجموع این کش

ارز بر روی بخش تقاضا بستگی به  به این ترتیب اثر تغییرات نرخ )کاهش نرخ ارز( تراز تجاری بهتر می شود.ملیارزش پول 

 کشش های صادرات و وادارت دارد. 

در اغلب کشورهای درحال توسعه  ثر از تغییرات نرخ ارز است.أکاهش در سرمایه گذاری از دیگر عوامل طرف تقاضا است که مت

منابع داخلی مورد  رمایه وسرمایه گذاری داخلی به شدت وابسته به واردات کاالهای سرمایه ای است تا پس از تلفیق با س

برداری قرار گیرد. در چنین شرایطی، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی هزینه واردات افزایش می یابد و در بهره

][ تقاضای کل نیز کاهش می یابد ،صورت کاهش واردات کاالهای سرمایه ای، سرمایه گذاری داخلی کاهش ودرپی آن

 . (8311هرمی،)قطمیری و شرافتیان ج

در ضمن اغلب کشورهای در حال توسعه دارای بدهی های خارجی گسترده به دلیل دریافت وام های خارجی هستند. کاهش 

ها، از بین ارزش پول در این کشورها، افزایش بدهی آن ها بر حسب پول داخلی را در پی داشته است. گسترش فشار این بدهی

 تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است. رفتن منابع الزم در تولید وکاهش 

                                                            
2-Allen Gelb et al.  (1988) 

3 -Marshall-Lerner Condition 



 

کاالهای صادراتی خواهد شد و در ن های مثبت نرخ ارز سبب گران شدن کاالهای وارداتی و ارزان تر شددر بازار کاالها، شوک

 (. 8311][)کازرونی و رستمی،نتیجه، افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی را در بر خواهد داشت

های مثبت نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی ( سبب استدالل کرد که در کشورهای در حال توسعه شوک تواندر طرف عرضه می

تواند ود که میشای )نهاده تولید( میافزایش هزینه وارداتی کاالهای واسطه و در نتیجه، گران تر شدن واردات کاالهای واسطه

 اثر منفی بر تولید داشته باشد. 

ی همچنین از طریق ایجاد عدم اطمینان در قیمت های آتی کاالها و خدمات بر بخش حقیقی اثر می نوسانات در نرخ ارز واقع

گذارد. کارگزاران اقتصادی تصمیم گیریهای خودرا در زمینه تولید، سرمایه گذاری و مصرف بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمت 

 ند. نک فراهم می سازد، پی ریزی می هاها برای آن

اطمینانی در نرخ ارز، اثر منفی بر تصمیم گیری برای تولید و ابینی ناشی از نقابل اطمینان و غیرقابل پیشهای غیرقیمت

نرخ ارز باعث افزایش ریسک در محیط اقتصادی شده که باعث افزایش نرخ  در یسرمایه گذاری می گذارد. همچنین نااطمینان

لید دارد. به عالوه افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی درآن باعث بهره وکاهش سرمایه گذاری و در نتیجه اثر منفی بر تو

و هزینه تجارت را افزایش می دهد که باعث کاهش تجارت و در نهایت کاهش  افزایش ریسک در تجارت بین المللی می شود

 . ][ در تولید می شود

 تحریم اقتصادی و ساختار اقتصادی ایران -3-1

الت متحده در زمینه اعمال مهار علیه ایران، برای به زانو در آوردن ایران به لحاظ اقتصادی بوده است. های ایاترین تالشعمده

های آمریکایی، لغو قرارداد یک میلیارد دالری شرکت کونوکو با ایران، دستورالعمل اجرایی طرح تحریم اقتصادی از جانب شرکت

ن حیاتی ایران را ضعیف کرده و این کشور قادر نباشد نیازهای اقتصادی خود کلینتون و طرح داماتو، همه برای این بود که شریا

را تأمین نماید. این اقدامات آمریکا بعضی از مشکالت اقتصادی موجود در ایران را تشدید کرده است، اما اساسا  اثرات منفی روی 

های اقتصادی بر ایران یاست مهار و به تبع آن تحریماقتصاد ایران نگذاشته است؛ البته طرفداران مهار ایران اعتقاد دارند که س

که دارای مواضع خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران بوده « ایران بریف»ناشر « کنت تیمرمن»تأثیر منفی گذاشته است. 

ست؛ چرا که: است؛ در کنفرانس ایران در مرحله گذار اعالم کرد که سیاست تحریم تا به امروز نیز از جهاتی نیز موثر بوده ا

ها و تکنولوژی خارجی را محدود و به صنعت نفت ایران ضربه زد، ارزش پول ملی)ریال( را کاهش داد، دسترسی ایران به سرمایه

های خارجی کرده است. در عین حال، تأثیر مورد دلخواه را نگذاشته، چرا که ایران؛ به راحتی نیازهای این کشور را گرفتار بدهی

 کند.کشورها تأمین می خود را از دیگر

های توان به عنوان نماد تحریمرا می شداروپا اعمال  م. توسط اتحادیه2082که از اول جوالی  جدید هایتحریماما وضع 

ناکارآمد ساخته و  های اقتصادی و راهبردی ایران راتا زیرساخت ،آن است هایی که در پیتحریم جانبه برضد ایران دانست.یک

المللی را به وجود آورد. کشورهای غربی، ای و بیندر سطح منطقه های راهبردی ایرانهای کاهش قابلیتیب زمینهبه این ترت

راستای کاهش توان  هایی دررا به عنوان اقدامایران ضد جمهوری اسالمی  از اعمال تهدیدهای چندجانبه بر اهداف خود



 

در چنین شرایطی ایاالت  گذاری شده است.های فلج کننده نامتحریم هایی که در چارچوبدانند. اقدامراهبردی ایران می

نمایند. کشورهای می المللی بهرهدر سطح بین اروپا از تمام توان خود برای محدودسازی ایران آمریکا و کشورهای اتحادیهمتحده

کنند که همکاری می رهایی اعمالها و کشوهایی را برضد شرکتهای طراحی شده، مجازاتتحریم خشیبیاد شده برای اثر

 [.1]دهنداقتصادی با ایران را در دستور کار قرار می

   
 مطالعات تجربی-3

به  "تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کالن اقتصادی"ای تحت عنواندر مطالعه (،8315مهرآرا و نیکی اسکویی)

، اقدام به شناسایی تکانه های 4وش محدودیت های بلند مدت بالنچارد و کاهبررسی این موضوع پرداخته اند و با استفاده از ر

، و 8910-2003ساختاری برای چهار کشور ایران، عربستان، کویت و اندونزی کرده و با استفاده از داده های ساالنه از سال 

در عربستان و کویت نسبت به ایران و توابع عکس العمل آنی وتجزیه واریانس نشان داده اند که درجه  برون زایی قیمت نفت 

اندونزی پایین تر است و تکانه های نفتی مهم ترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است در حالی که 

ت در دو کشور اندونزی و کویت، واردات، عامل اصلی نوسانات تولید است و آن را به سازوکارهای صحیح اقتصادی دو کشور کوی

ها در همه کشورها واندونزی نسبت داده اند. اثر شوک مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت

 ها شده است.مثبت بوده است و سبب افزایش آن

تی و ثبابه بررسی بی "8331-8313نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی طی بازه  زمانی"(، در مقاله ای با عنوان 8311حالفی)

ثباتی برای شاخص بیانحراف نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. برای این منظور، از مدل گارچ

گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز  استفاده شده است. برازش مدل رشد در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه

ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز  در تمامی مدل ها و بدون دهد که بیهای مختلف، نشان میشاخص اقتصادی ایران به وسیله

 .وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است

رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این "(، در پژوهشی با عنوان ، 8311ابریشمی و همکاران)

به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این  "قارن است؟رابطه، نامت

سوال است که آیا اثرات تکانه های منفی  درآمد  نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده شدیدتر از تکانه های مثبت 

های نفتی و رشد اقتصادی را برای کشورهای عضو اوپک برای دوره  است؟ این مقاله، رابطه غیرخطی یا نامتقارن میان تکانه

بر اساس مدل های اقتصاد سنجی داده های تابلویی پویا مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج مطالعه بیانگر  8920-2005زمانی 

تکانه های منفی شدیدتر  آن است که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای

 است.

                                                            
1-Blanchard &quah 



 

 رشد بر هاآن از حاصل نااطمینانی و ارز نرخ نوسانات و نفت قیمت هایشوک اثر" ای تحت عنوانمطالعه(، در 8390ابراهیمی)

پرداخته است. برای استخراج  8319-8311طی دوره  "نفتی)الجزایر،ایران، عربستان و ونزوئال(، منتخب کشورهای اقتصادی

بر پایه  نااطمینانی از مدل گارچ استفاده شده است. روش مورد  استفاده، روش خود رگرسیون برداریهای سری

وجود  بلندمدت رابطه کشورها این در تولید و ارز نرخ نفت، قیمت بین تخمین نتایج براساستکنیک هم انباشتگی می باشد. 

 منفی تولید رشد و ارز نرخ بلندمدت بین رابطه و مثبت تولید رشد و نفت قیمت بین بلندمدت رابطه کشورها، این در دارد.

 .است

اثر شوک های نفتی  بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشور "(، درمقاله ای تحت عنوان 2005)5جیمنز و سانچز

چند متغیره نامقید را با استفاده از متغیر  به بررسی این موضوع پرداخته اند. آن ها یک مدل "های منتخب 

- 8922:3های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز مؤثر، قیمت نفت، دستمزد، تورم، نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت برای دوره 

م تولید اجرا کردند. نتایج حاکی از این است که در همه کشور های مورد مطالعه تغییرات قیمت نفت به طور مستقی 2008:4

ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار نمی دهند، بلکه بصورت غیر مستقیم از طریق سایر متغیر های اقتصادی تولید ناخالص 

 داخلی را متأثر می کند.

با استفاده از اطالعات دوره   "آثار تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد فیلیپین"(، درمقاله ای باعنوان 2005)1دیننز و راگواییری

قیمت های نفت برآورد شده، 2به بررسی این موضوع پرداخته اند. تابع عکس العمل آنی که برای انتقال متقارن 0032-8918

نشان داده است که تکانه قیمت نفتی به کاهش بلند مدت در تولید ناخالص داخلی حقیقی فیلیپین منجر می شود. بر عکس، 

نفت نسبت به افزایش آن نقش مهم تری در نوسان های هر یک از متغیر های مورد نامتقارن، کاهش قیمت   در مدل 

  بررسی آن ها دارد.

ارز بر رشد اقتصادی کشورهای  نرخ فراریتاثر شوک های قیمت نفت و  "بررسی درمقاله ای تحت عنوان (،2001)1جین

است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که افزایش  پرداخته با استفاده از روش برآوردی  "روسیه، ژاپن وچین

در قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای ژاپن و چین به عنوان وارد کننده نفت و اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور 

در  ه و رشد منفی روسی روسیه به عنوان صادرکننده نفت دارد. همچنین افزایش نرخ ارز حقیقی به رشد مثبت 

 شود. ژاپن و چین منجر می

                                                            
5-Jimenez & Sanchez 

6- Reyes & Raguindin 

7-Symmetric transformation 

8 - Jin  



 

با  را "هینرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور نیجر فراریتاثر شوک های قیمت نفت و "(، در مقاله ای تحت عنوان 2009)9آلیو

دهد نشان میتحقیق  ج. نتایمورد بررسی قرار داده است ،8911:8-2002:4گرسیو برداری، در بازه زمانی راستفاده از مدل اتو 

 اند.که این دو متغیر بر رشد اقتصادی نیجریه مؤثر بوده

 ارائه مدل و روش تخمین -4

های زمانی چندمتغیره بسط داده های تلفیقی این دو، به سریلهرگاه فرآیندهای خودتوضیح و میانگین متحرک و همچنین مد

( در 8910زمانی است. این مدل توسط سیمز) های سریمدل ترینیجگیرد که از راشود فرآیند خودتوضیح برداری شکل می

زمانی به شکل سیستم زا در حل مدل سریزا و متغیرهای برونبندی سرهای متغیر زمانی به متغیرهای درونانتقاد به طبقه

مدل، همزمانی وجوددارد، باید  اگر واقعا  بین مجموعه ای از متغیرهای»معادالت همزمان پویا ارائه شد. نظر وی این بود که  

 «. همه متغیرها را به یک چشم نگریست و پیش قضاوت درمورد اینکه کدام درون زا وکدام برون زا است، صحیح نیست

(، این دالیل روش مذکور را مناسب می دانند؛ روش کار بسیار ساده است )استفاده از روش به   طرفداران مدل 

، بهتر کند، پیش بینی های ارائه شده بر اساس الگوهای محقق را درگیر تشخیص درون زا و برون زا  بودن متغیرها نمی

از پیش بینی های معادالت همزمان است، توانایی بیان ساختار پویای مدل وانتظارات عقالیی در کوتامدت، توانایی حذف قیود و 

غالبا  همراه تئوری های  اقتصادی است، دارا می باشد. به دالیل ذکرشده فوق، گفته می شود که در روش محدودیت هایی را که 

 برای تخمین مدل به مدل اقتصادی آشکاری نیاز نیست. 

را  نرخ تورم  و به عنوان مثال از یک الگوی خود توضیح برداری رابطه بین دو متغیر سری زمانی رشد حجم      

 وقتی که هر یک از آنها تنها با یک وقفه در الگو ظاهر شوند به صورت زیر است: در نظر بگیرید، الگوی 

    )8( 

 

   )2(  

 

   )3(                   

                                                            
9-Aliyu 



 

 

   )4( 

غیر مت  ضرایب الگو است که باید برآورد شود در عمل معموال   2×2ماتریس  Aو  2×8بردارهای  tUو  ty-1و  tyکه در آن 

 در شکل ماتریسی به گونه های زیر در خواهد آمد : VARوقفه زمانی داریم که در این صورت الگوی  درون زا و 

                                                  )5( 

ضرایب الگو  های ماتریس ها و   بردارهای چنین و وقفه های آن و هم  که در آن 

ساس وقفه های خود آن متغیر و وقفه های سایر ا بر  است، زیرا هر متغیر در  80هستند سیستم در قالب یک شکل حل شده

 یک روش کارا در برآورد ضرایب هر یک از معادالت الگو است. متغیرهای درون الگو توضیح داده می شود، بنابراین روش 

 ( برگشته و آن را با استفاده از عملگر وقفه به صورت ماتریسی زیر می نویسیم: 5حال به الگوی)

   )1(  

 

                                        )2( 

 

               

و  1که در آن 
2 :ریشه های معادله زیرهستند 

 

11باشد آن است که  88همگرا   و بر حسب  و   که بسط الزمه آن  12و   باشد این شرط دقیقا  معادل

شرطی است که ریشه های معادله  IA  ماتریس ضرایب  تر از یک باشد که درآن به صورت قدر مطلق کوچک

 ماتریس یکه است. کی متغیرهای با وقفه و

                                                            
10 -Reduced form 



 

را به صورت تابعی از   و  هنگامی که باثباتی مدل به اثبات برسد )قدرمطلق ریشه ها کوچکتر از یک باشد( می توان 

این توابع به توابع عکس العمل  به گونه ای که در قبل نشان داده شده است نوشت. و  مقادیر حال و  وقفه های 

از نکات مهم در این مدل دهند. نشان می    و را در طول در  و   معروفند و اثر تغیرات حال و  وقفه82تحریک

جوسیلیوس و با استفاده از  -نسنهمگرایی یوها بررسی همگرایی وتعیین مرتبه تأخیری مدل می باشد که به کمک آزمون

شود. برای تعیین مرتبه تأخیری باید به مقایسه آکائیک کوئین انجام می -بیزین و همچنان حنان -معیارهای آکائیک و شوارز

ای مورد قبول واقع می شود که مدل آن دارای آکائیک کمتری نسبت به سایر های برآورده شده پرداخته شود و مرتبهمدل

 .باشدها مدل

 های تجربی و تفسیر نتایجیافته -5

ناشی از نوسان و قیمت نفت شاخص نااطمینانی نرخ ارز به منظور بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت،  

 محاسبه گردیده و به عنوان متغیر اضافی نااطمینانی نرخ ارز واقعی GARCHمدل از طریق  و قیمت نفت خام پذیری نرخ ارز

 نفت خام مورد وارد مدل گردیده است.  واقعی قیمتو 

 ناشی از نااطمینانی قیمت واقعی نفت: GARCHمدل 

                                                )8( 

                                                                     (45/2)                     (84/2)                t 

نااطمینانی حاصل از   ،نااطمینانی حاصل از نوسانات تفاضل لگاریتم قیمت واقعی نفت  که در آن

برای تفاضل  GARCHباقی مانده حاصل از مدل اولیه  ه وقفه نوسانات تفاضل لگاریتم قیمت واقعی نفت با یک دور

باشد و با یک تفاضل گیری در سطح مانا نمی loilبه دلیل اینکه متغیر  باشد.می قیمت واقعی نفت با یک دوره وقفه لگاریتم

  وارد شده است. dloilشود، یعنی تفاضل لگاریتم این متغیر وارد می GARCHشود، در مدل مانا می

را بر اساس مبانی  GARCHو کافی برای مدل است. این رابطه برآورد شده، شرط الزم  GARCH(1,1)(، مدل 8رابطه)

مانای ضعیف باشد، اینست که مجموع ضرایب   GARCHکند. زیرا شرط الزم برای که  مدل نظری و تئوری آن تأمین می

های وارده به جمالت اختالل پایدار نباشند، که شوککوچکتر از یک باشد. به بیان دیگر، شرط الزم برای این GARCHمدل 

این است که عرض از  GARCHک.چکتر از یک باشد.  شرط کافی برای مدل  GARCHت که مجموع ضرایب مدل این اس

                                                                                                                                                                                          
11-  Convergent 

12-  Impulse response function 



 

دار باشد، که رابطه برآوردی این شرط را نیز تأمین و ضریب واریانس شرطی جمله اختالل مثبت و معنی 83مبدأ مثبت بوده

 کرده است.

 ناشی از نااطمینانی نرخ واقعی ارز: GARCHمدل 

                               )2(      

t (23/9-)  (849/48)         

  

نااطمینانی  ، از نوسان پذیری تفاضل لگاریتم نرخ ارز واقعیحاصل نااطمینانی   که در آن

 GARCHباقی مانده حاصل از مدل اولیه   ،با یک دوره وقفه تفاضل لگاریتم نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی

باشد و با یک تفاضل در سطح مانا نمی lEXGبه دلیل اینکه متغیر باشد. می لگاریتم نرخ ارز با یک دوره وقفهبرای تفاضل 

 وارد شده است. dLEXGشود، یعنی تفاضل لگاریتم این متغیر وارد می GARCH الگویشود، در گیری مانا می

را بر اساس  GARCHاست. این روابط برآورد شده، شرط الزم و کافی برای مدل  GARCH(1,1)( ، مدل 2( و)8روابط) 

مانای ضعیف باشد، اینست که مجموع  GARCHکند. زیرا شرط الزم برای که  مدل مبانی نظری و تئوری آن تأمین می

های وارده به جمالت اختالل پایدار که شوکالزم برای این کوچکتر از یک باشد. به بیان دیگر، شرط GARCHضرایب  مدل 

این است که  GARCHکوچکتر از یک باشد.  شرط کافی برای مدل  GARCHنباشند، این است که مجموع ضرایب مدل 

نیز دار باشد، که روابط برآوردی این شرط را و ضریب واریانس شرطی جمله اختالل مثبت و معنی 84عرض از مبدأ مثبت بوده

 تأمین کرده است.

 باشد:حاصل از نااطمینانی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به صورت زیر می GARCHفرم کلی مدل 

          )3(        

                                                            
ار نباشد، نباید این جزء را حذف کرد، زیرا اگر عرض از مبدأ صفر باشد؛ مقدار واریانس در بلندمدت صفر ددر شرایطی که ضریب عرض از مبدأ معنی -83 

 (.,p.2004Enders.821خواهد بود؛ درنتیجه مثبت بودن ضریب عرض از مبدأ، برای پایداری نوسانات، شرط الزم است)

ن جزء را حذف کرد، زیرا اگر عرض از مبدأ صفر باشد؛ مقدار واریانس در بلندمدت صفر دار نباشد، نباید ایدر شرایطی که ضریب عرض از مبدأ معنی -84 

 (.,p.2004Enders.821خواهد بود؛ درنتیجه مثبت بودن ضریب عرض از مبدأ، برای پایداری نوسانات، شرط الزم است)



 

، رخ ارز واقعیلگاریتم ن ، لگاریتم قیمت نفت خام ، لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران که در آن 

نااطمینانی  ، GARCHلگاریتم قیمت واقعی نفت استخراج شده از  تفاضل نااطمینانی حاصل از نوسانات 

جمالت اختالل مدل   ، GARCHاستخراج شده از لگاریتم نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری تفاضل لگاریتم نرخ ارز واقعی 

  .باشدمی

. نتایج شده است فولر تعمیم یافته  استفاده -ها، از آزمون ریشه واحد دیکیبین متغیر مانایی در این مطالعه به منظور بررسی

نشان داده شده است. پنج متغیر قیمت نفت، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، ( 8)جدول  در آزمون ریشه واحد 

اند و باشند و بعد از یک بار تفاضل گیری مانا شدهنااطمینانی نرخ ارز در سطح دارای ریشه واحد می نااطمینانی قیمت نفت و

های دائمی قرار داشته، به و سطح این متغیرها تحت تاثیر شوک هستند. I( 8) انباشته از مرتبهبنابراین این سه متغیر هم

وند خطی مشخصی را ندارند و تمامی متغیرهای مورد استفاده با که پس از هر تغییری گرایش برای بازگشت به سمت رطوری

 گیری مانا می شود.یک بار تفاضل

 برای متغیرهای مدل تعمیم یافته فولر -دیکیواحد ریشهآزمون (: نتایج 1)جدول

 

 منبع: محاسبات تحقیق

 درصد 5نشان دهنده معناداری و رد فرضیه صفر در سطح خطای *

 متغیرها
در    Tآماره 

 سطح

در سطح تفاضل  Tآماره 

 مرتبه اول

 

11/8-  

(33/0)  

-1/91* 

(00/0)  

 

89/8-  

(12/0)  

11/4- * 

(00/0)  

 

15/0-  

(29/0)  

53/1- * 

(00/0)  

 

80/2-  

(24/0)  

14/9-  

(00/0)  

 

31/8-  

(51/0)  

02/4-  

(00/0)  



 

انجام  81کویین - نانحو  85بیزین -شوارتزی در تخمین مدل خودتوضیح برداری انتخاب وقفه بهینه معموال  با یکی از روش ها

درجات آزادی زیادی از دست  می شود که در هر کدام از روش های مذکور وقفه بهینه به صورتی انتخاب شده است که اوال 

با  (بیان شده است.2) وقفه بهینه در جدولتعیین . نتایج جمالت اختالل معادالت دچار خودهمبستگی نشوندا  داده نشود و ثانی

توان بیان دست آمده است، میکویین در وقفه چهارم به-بیزین و حنان -توجه به اینکه در این جدول کمترین مقدار آماره شوارز

 شده است. انتخابچهار  برابر با ،مدل که وقفه بهینه  کرد

 

 بهینه تعیین وقفهآزمون  (:2)جدول 

HQ SC وقفه 

15/88- 51/88-  0 

43/82- 11/81- 8 

22/81- 22/82- 2 

19/81- 13/82- 3 

-20/90*     *91/81- 4 

11/20- 21/81- 5 

29/20- 41/82- 1 

83/20- 14/81- 2 

 *نشان دهنده وقفه بهینه          تحقیق محاسباتمنبع:                                                     

( maxمقادیر ویژه ) حداکثرو  (traceبا استفاده از دو آماره آزمون اثر)و سیلیوس جو -با استفاده از متدلوژی یوهانسون

که شامل مدل  انباشتگیشود. نتایج آزمون هموجود تعداد بردارهای هم انباشتگی و تعداد روابط بلندمدت مشخص می

متغیر نااطمینانی قیمت نفت خام و نااطمینانی نرخ ارز می باشد وجود یک بردار ، ،قیمت نفت خام، متغیرهای نرخ ارز

مقادیر ویژه وجود  حداکثرهر دو آماره اثر و  .نشان داده شده است ( 3) گیرد که در جدولمورد تایید قرار می انباشتگیهم

 دهند. میدرصد را مورد تایید قرار  5در سطح خطای انباشتگی حداکثر یک بردارهم

 انباشتگی (: آزمون هم3جدول )

 
 %95  مقدار بحرانی در سطح مقدار آماره آزمون

                                                            
Schwarz information criterion15  

16 - Hannan-Quinn Information Criterion 



 

 

 آزمون حداکثر

 مقادیر ویژه
 رآزمون اث

 آزمون حداکثر

 مقادیر ویژه
 آزمون اثر

r=0 24/40  93/12  12/33  19/18  

r≤8 12/23  11/42  51/22  15/42  

r≤2 49/85  18/23  83/28  29/29  

r≤3 81/1  32/1  21/84  49/85  

r≤4 81/2  81/2  14/3  14/3  

 منبع: محاسبات تحقیق           

وجود یک رابطه تعادلی  جوسیلیوس بر طبق آماره  -گردد آزمون یوهانسنهمانطور که در جدول مذکور مالحظه می

رابطه تعادلی بلندمدت، مستلزم وجود  دهد. براساس قضیه گرنجر،بلندمدت را میان متغیرهای مذکور مورد تایید قرار می

 کنند.تصحیح خطا حصول به رابطه بلند مدت را تضمین می مکانیسم یا الگوهای تصحیح خطا است. درواقع مکانیسم

اما  اندهدهد که نرخ ارز و قیمت نفت در بلند مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشتنشان میمدل نتایج (، 4)جدولدر 

  اند.ارز و نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشتهنااطمینانی نرخ 

  بردار نرمال شده نسبت به  (:4)جدول 

 ضریب همجمعی نرمال شده )انحراف معیار داخل پرانتزها(

LGDP LOIL LEXC GLEXC GLOIL 

000000/8- 822482/0 328851/0 28599/42- 32422/40- 

 81508/0 (38344/0) (2228/80) (9113/88) 

 تحقیق محاسباتمنبع:          

سات. ا D(LGDP)ا با و  متغیرهاای دار و مثبات ( نشان دهنده تااثیر معنای8نتایج جدول )

درصاد  84ر هر دوره که نشان دهنده این است که داست  -848138/0 ابر با مقداربر برای  ضریب تصحیح خطا

اسات و تقریباا در  تا حدودی کناداین سرعت تعدیل . شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می یابد

است کاه  -008182/0 ابر با مقداربر برای  ضریب تصحیح خطا شود.های وارده تعدیل میدوره اثر شوکشش 

ایان  ،درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می یابد 8/0دوره  نشان دهنده این است که در هر

 اند.دار نبوده و یا عالمت مورد انتظار را نداشته. سایر ضرایب یا معنیاست تا حدودی کندسرعت تعدیل 

 )ی برداریتصحیح خطا (:مدل5)جدول 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Error D(LGD D(LOIL) D(LEX D(GLEX D(GLOI



 

Correction: P) C) C) L) 

CointEq1 
082338/0

- 

022349/0

- 

848138/0

- 
008182/0- 002240/0- 

Standard 

errors 
(08851/0) (05424/0) (03811/0) (00018/0) (00454/0) 

t-statistics 
[ 49902/8  

] 

[ 48384/8-  

] 

[ 

41182/4-
] 

[ 91914/2-
] 

[ 10321/0-  

] 

 91/8 91/8 91/8 2/8* *8/2 مقدار آماره جدول

Prob.   0000/0 0000/0 0000/0* 0000/0* احتمال - 

 درصد 80* معنی دار در سطح                                      های تحقیقمنبع: یافته                  

 

یک شوک )تکانه( دهد. ات بوجود آمده قیمت واقعی نفت و نرخ واقعی ارز نشان میایران را به نوسان توابع واکنش آنی 

شود که تولید در ابتدای مثبت نوسانات قیمت نفت به تولید ناخالص داخلی وارد شده است و این شوک مثبت نفتی باعث می

در همان سطوح به تعادل برسد. همچنین  های باالتر به سطوح قبلی بازگردد وتری قرار گیرد و در دورهدوره در سطح پایین

شود که یک شوک )تکانه( مثبت نوسانات نرخ ارز به تولید ناخالص داخلی وارد شده است و این شوک مثبت ارزی باعث می

 های باالتر به سطوح قبلی بازگردد.تولید در ابتدای دوره در سطح نسبتا باالتری قرار گیرد و در دوره

 توابع واکنش آنی (: بررسی1نمودار )

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LGDP to GLEXC

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LGDP to GLOIL

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of LGDP to LGDP

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



 

 تحقیق محاسباتمنبع: 

های نفتی نکته قابل توجه در این قسمت با توجه به نمودارهای توابع واکنش آنی این است که در جمهوری اسالمی ایران شوک

های نفتی بوده اما های نرخ ارز نیز تا حدودی تحت تاثیر شوکباشد و شوکسیستم نمی برونزا بوده و کنترل آن در داخل

 سیستم توانایی کنترل آن را دارد.

دوره مختلف در کوتاه مدت )سال  1تجزیه واریانس خطای پیش بینی لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی را برای  (4)لجدو

مشخص شده است، خطاى   ستون اول که با دهد. سال ششم به بعد( نشان میمیان مدت )سال دوم( و بلند مدت ) ،اول(

بنابراین چون این خطا در هر سال  دهد.هاى مختلف نشان مىرا طى دوره و  ، ی پیش بینى متغیرها

 .یابدافزایش مىشود، طى دوره زمانى بر اساس خطاى سال قبل محاسبه مى

 بینی خطای پیشتجزیه واریانس (: 6ل)جدو

 S.E LGDP GLEXC GLOIL 

تجزیه 

 واریانس

LGDP 

 
 ایران

8 818432/0 0000/800 000000/0 000000/0 

2 204209/0 35589/91 242459/0 312352/8 

3 224942/0 18144/92 228229/0 980229/8 

4 231995/0 28954/91 228110/0 501103/2 

5 241224/0 00418/95 592832/8 391253/3 

80 228123/0 88223/11 205208/1 112512/5 

 Cholesky Ordering: LGDP GLEXC GLOIL 

 محاسبات تحقیق: منبع

د نرخ ارز  در کوتاه مدت نقشی در توضیح نوسانات تولید ندارند که نشان دهنده برونزایی باالی تولی نوسانات های نفتی و شوک

نرخ ارز  قدرت توضیح نوسانات های نفتی و های زمانی دورتر شوکباشد. اما در افقناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت می

دهندگی بیشتری های نفتی سهم توضیحآورند. همچنین در ایران شوکدهندگی واریانس خطای پیش بینی تولید را بدست می

دهنده این مطلب است که در کشور نوسانات در قیمت نفت نسبت به ارز دارند که نشاننرخ  نوساناتاز نوسانات تولید نسبت به 

 کند.نوسانات در نرخ ارز، در تولید بیشتر نوسان ایجاد می

 

 

 



 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

تولید ناخالص داخلی  اقتصادی بر های تحریمنرخ ارز و پیامد نوساناتدر این مطالعه، به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، 

ایران پرداخته شده است. در این راستا بعد از برآورد شاخص نااطمینانی ناشی از نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی نفت از طریق 

روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ، مدل 

جوسیلیوس  -انباشتگی یوهانسنبینی بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک همشخطای پی

 گرفت. های تحقیق نیز از مراکز مختلف آماری استخراج و به صورت حقیقی مورد استفاده قرارداده مورد تحلیل قرار گرفت.

دهد. انباشتگی را بین تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و قیمت نفت نشان میبطه همنتایج آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه یک را

اما نااطمینانی نرخ باشد، و تولید ناخالص داخلی می نرخ ارز دهنده رابطه مثبت بین قیمت نفت،تخمین روابط بلندمدت نشان

  ند.نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته ا و ارز

مدت ت در دوره بسیار کوتاهفانی قیمت نمیننشان می دهد که یک شوک به میزان یک انحراف معیار از نااطتوابع واکنش آنی 

اما یک شوک به میزان یک انحراف معیار از  صادی داشته است.تدر بلند مدت دارای اثر مثبت و همگرایی بر رشد اقو اثر منفی 

 چنانو این اثر منفی در بلندمدت هم شده د اقتصادی همواره سبب کاهش در رشد اقتصادینااطمینانی نرخ ارز به سمت رش

 ادامه دارد.

شود که در کوتاه با توجه به تجزیه واریانس خطای پیش بینی لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور این نتیجه حاصل می

های مدت و بلندمدت شوکشود. اما در میانضیح داده میهای مربوط به خودش تومدت بیشتر نوسانات تولید توسط تکانه

دادن نوسانات تولید های نفتی در توضیحدهند. البته سهم شوکقیمت نفت و نرخ ارز نیز سهمی از نوسانات تولید را توضیح می

 های ارزی بیشتر است.از شوک

بررسی  ،رهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده استیکی از مسائلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصادانان در کشو

های نفتی و از آنجا که شوک باشد.بر ساختار اقتصاد کالن و به ویژه تولید و رشد اقتصادی می و ارزی نفتیتکانه های اثر 

توان به آن استی که میتوان نااطمینانی قیمت نفت را کنترل کرد، مهمترین توصیه سینااطمینانی ناشی از آن برونزا بوده و نمی

اثر کردن نااطمینانی ناشی از قیمت نفت از طریق تجارب موفق سایر کشوری نفتی و های نفتی و بیاشاره کرد، کنترل اثر شوک

نیز تجربه کسب شده از حساب ذخیره ارزی است. بنابرین، سیاست گذاران و متولیان امر  کشور باید نسبت به تأسیس نهادی 

ها و نوسانات برونزا به اقتصاد داخلی جلوگیری پس انداز و سرمایه گذاری اقدام کنند، تا از ورود مستقیم شوک همانند صندوق

کرده و اثرات منفی نااطمینانی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت را کاهش دهد. این نهاد بایستی استقالل 

های موردنظر درباره  انباشت وجوه، مدیریت مخاطره، بازده و متنوع سازی وبنسبی حقوقی و اقتصادی داشته باشد، تا چارچ

پورتفوی و سود از پایداری الزم برخوردار باشد. الزم به یادآوری است عالوه بر اقدام مذکور که عمدتا  به کاهش نااطمینانی و 

های پولی و مالی در جهت در زمینه سیاستانجامد، اقدامات مکمل دیگری مدیریت مناسب درآمدهای حاصل از صدور نفت می

مدیریت سمت مخارج و تقاضا باید انجام گیرد. همچنین به منظور جلوگیری از تأثیرات منفی شوک های ارزی در بلندمدت بر 

های اقتصادی پیشنهاد می شود که سیاست گذاران پولی و ارزی رشد اقتصادی و کنترل نااطمینانی نرخ ارز  ناشی از تحیم

شور از نظام ارزی کارآمد استفاده نمایند و با قانونمند کردن و استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی و همچنین ایجاد تحکیم ک



 

اتحادیه پولی و منطقه ای فضای الزم را برای بهبود رشد اقتصادی فراهم نمایند. در پایان باید خاطر نشان کرد، اکنون که 

های خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی، ها و حذف یارانه در کنار سیاستسازی قیمتواقعی های اخیر دولت به شکلگیریجهت

های اقتصادی بر گذاری خارجی و کم شدن اثر تحریمآمادگی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، تشویق ورود سرمایه

تا  باید نقش درآمدهای  نفتی در دهد، قاعداقتصاد کشور آغاز فرآیند تحوالت اساسی در نظام اقتصادی را وعده می

 های کالن  کشور را کاهش داد و به توسعه صادرات غیر نفتی  پرداخت.گذاریسیاست
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