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  چکیده

از طرفی بیماري هلنـدي  . توضیح نفرین منابع است هاي نفت یکی از موارد نوسانات دریافتی

ي قابـل مبادلـه (مثـل    هـا  بخـش ي غیر قابل مبادله (مثل خـدمات) در مقابـل   ها بخشو تقویت 

بررسـی  به منظـور  در این مقاله . صنعت و کشاورزي) توضیح دیگري از پدیده نفرین منابع است

اثر نوسانات قیمت نفت بـر  ، صاد ایراننوسانات قیمت نفت و بیماري هلندي در اقت تأثیرهمزمان 

  .  شود میبررسی  1352-1390ي ها سالکشاورزي و خدمات طی ، سه بخش صنعت و معدن

نوسانات قیمت نفت محاسـبه و سـپس در چـارچوب     GARCHابتدا با استفاده از یک مدل 

ي اهـ  بخـش مدت نوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده  مدت و بلند اثرات کوتاه ARDLیک مدل 

مـدت در چـارچوب    مدت بـه بلنـد   مختلف اقتصادي برآورد شده و سپس سرعت همگرایی کوتاه

مدت بر بخـش   دهد نوسانات قیمت نفت در کوتاه نتایج نشان می. محاسبه شده است ECMمدل 

البته اثر نوسانات قیمت نفت بـر  . کشاورزي و صنعت اثر منفی و بر بخش خدمات اثر مثبت دارد

    .منفی بوده است تأخیرمدت با یک دوره در کوتاهبخش خدمات نیز 

  JEL :C22, Q31, Q32بندي  طبقه

    GARCH، خدمات، صنعت، کشاورزي، : نوسانات قیمت نفتها کلید واژه
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Abstract 

Oil revenue fluctuations and Dutch disease (i.e. development of the non-traded 
services sector at the expense of traded sectors of agriculture and industry) are two 
manifestations of the resource curse.  In this article we study the resource curse in 
Iran through looking at the impact of fluctuations in oil prices on the industry and 
mines, agriculture and services sectors of the Iranian economy over the period 1973 

to 2011. 

We first estimate oil price fluctuations through use of the GARCH model.  We 
then use an ARDL model to estimate the short and long term impact of oil price 
fluctuations on the value added of the industry, agriculture and services sectors. We 
use an ECM model to assess the relationship between short and long term changes. 
Our results indicate that oil price fluctuations negatively impact the agriculture and 
industry sectors and have positive effects on the services sector.  

JEL Classification : C22, Q31, Q32 
Keywords: oil price fluctuation, agriculture, industry, services, GARCH 
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  مقدمه - 1

در  توجـه  مـورد  موضوعات از یکی همواره آن علل و کشورها تولید در نوسانات بررسی

خصـوص   بـه  تولید در نوسانات بر گذارتأثیر عوامل از یکی. است بوده اقتصادي هايتحلیل

نوسـانات   و تغییـرات . است آن نوسانات و نفت يها قیمت، نفت صادرکننده کشورهاي در

 بـه . دهـد  مـی  قرار تأثیر تحت را اقتصادي کالن متغیرهاي مختلف هاي راه از نفت قیمت

 قـرار  بررسـی  توان مـورد  می مختلف هاي جنبه از را اقتصاد بر نفت قیمت اثرگذاري عالوه

 بـر  ي نفتـی هـا  شـوك  اثـر  بـودن  نامتقارن یا متقارن، گذاريتأثیر هاي  جنبه از یکی. داد

 نوسـانات  از آمـده  وجـود  به اثرگذاري نااطمینانی دیگر جنبه و است اقتصادي متغیرهاي

 ي مختلـف اقتصـادي  هـا  بخشبر آن  تأثیرچنین اقتصادي و هم متغیرهاي بر نفت قیمت

 تأثیر نفت قیمت در تغییرات، نفتی درآمدهاي به کشور بودجه بودن وابسته دلیل به. است

 40 و صادراتی درآمدهاي درصد 90 تا 80 ایران در. دارد ایران اقتصاد بر ايقابل مالحظه

نفتـی   درآمـدهاي . ددهـ  مـی  تشکیل نفتی درآمدهاي را دولت ساالنه درصد بودجه 50 تا

 روط هب ماخ تفن رودص زا لصاح دمآرد نیاربانب .تسا اه هنارای و یلام ياه کمک اصلی منبع

 رد دوجـ وم تاعـ الطا و رامآ .دراذگ یم ریثأت زین يداصتقا ياه تیلاعف رگید رب میقتسمریغ

 یگتسـ باو ثعـ اب يدامتم نایلاس يارب ماخ تفن رودص هک تسا تیعقاو نیا رگنایب روشک

ـ  ،هدش نآ زا لصاح يزرا ياهدمآرد هب روشک داصتقا  ياهـ  تیـ لاعف هیـ لک هکـ  يروطـ  هب

ـ  ،تامدخ و يزرواشک ،تعنص ياه شخب تیلاعف هلمج زا يداصتقا ـ  میقتسـ م روطـ  هب  ای

                            .دراد طابترا تفن دمآرد و تارداص اب میقتسمریغ

ي هـا  بخـش نوسانات قیمـت نفـت بـر ارزش افـزوده      تأثیراین مقاله با هدف بررسی 

مبـانی نظـري در خصـوص اثـرات     ، پس از مقدمـه . شود می ارائهر چهار بخش د ،مختلف

سپس مطالعـات  . شود مینوسانات قیمت نفت در اقتصاد و تئوري بیماري هلندي مطرح 

و شـده  داخلی و خارجی بررسی شـده و در ادامـه روش شناسـی تحقیـق ارائـه       گذشته

  . پیشنهادات مقاله ارائه خواهد شدبندي و در نهایت جمع. دگرد میبرآورد مدل انجام 

  

  مبانی نظري -2

  هاي نفتی بر اقتصاداثرات نااطمینانی در دریافتی 

هاي ناشـی از فـروش منـابع    نفرین منابع به نوسانات زیاد درآمدیک توضیح در مورد 

نوسانات دریافتی و مخارج بخـش عمـومی    تأثیرمطالعات متعددي . گردداز نفت) ب (مثالً



     145   ...ي مختلف اقتصاديها بخشنوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده  تأثیربررسی 
  

در حالت . )2008 3و فورسري 2آفونسو، 2003 1کنند (النقتصادي را تحلیل میبر رشد ا

عمومی کشورهاي صادرکننده نفت نوسانات بیشتري در توازن خارجی و بخـش عمـومی   

) نوسانات بیشتري را در کشورهاي با سهم باالتر در صادرات مـواد  1997میکسل (. دارند

گـذاري و  د منبعی براي نااطمینانی در سـرمایه توان میاین نوسان . کنداولیه شناسایی می

ي دولـت باشـد و از ایـن طریـق بـر رشـد اقتصـادي        ها سیاستدر  5و 4ناسازگاري زمانی

  . تخواهد گذاشتأثیر

منـابع  ناشـی از  هـاي  آمـد رسد که بـین نوسـانات در  ) به این نتیجه می2001( 6آتی

مازادهاي اجتماعی ارتباط ي دولت براي مدیریت صحیح ها سیاستطبیعی و عدم توازن 

از  ناکارآمـد و اسـتفاده   7ي همـراه سـیکلی  هـا  سیاستیک مثال آن برقراري . وجود دارد

  . انداز استصندوق پس

گریـزي  هـا و ریسـک  درآمـد ) میـان نوسـانات ناشـی از    2002( 8هاسمن و ریگوبـون 

. دهنـد مـی  گذار ارتباط برقرار کرده و از این طریق وجود بـالي منـابع را توضـیح   سرمایه

گـذاري  سـرمایه  کـاهش وجـود نوسـانات در اقتصـاد سـبب     ، عبارتی آنها نشان دادنـد  به

در ادامه سهم . دیاب کاهش میرشد اقتصادي  در نتیجهه و شد گذاران ریسک گریز سرمایه

در اقتصاد کشور  آناهمیت  به منظور نشان دادنهاي نفتی ایران در بودجه دولت آمددر

  . شود بررسی می

 صـورت  بـه  1390تا  1352) سري زمانی قیمت نفت خام برنت از سال 1( نموداردر 

از لگاریتم تفاضلی قیمت هر توان  می) 2( نمودار با توجه به. شده است نشان دادهساالنه 

  . اي و پایایی در این سري پی برد بشکه نفت خام برنت به وجود نوسانات خوشه

  

  

 

1-  Lane 
2-  Afonso 
3-  Furceri 
4-  Time Consistency 

 ايگونـه  بـه  تغییر کند،  زمان طول در اقتصادي گذارانموقعیتی است که ترجیحات سیاست زمانی ناسازگاري  -5

سـازگار   دیگـر  زمـانی  نقطـه  در گذارانسیاست ترجیحات با شود، می داده ترجیح زمانی نقطه یک در که آنچه

گذاران باشد. مـثال بـا   تواند ناشی از تغییر موقعیت و منابع در دسترس سیاستاین تغییر ترجیحات می. نباشد

هاي عمرانی بـه سـمت مخـارج    گذاران اقتصادي از پیگیري پروژههاي نفتی،  ترجیحات سیاستکاهش درآمد

 کند.  جاري تغییر می

6-  Auty 
7- Pro-Cyclical 
8- Hausmann  and Rigobon 
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  www.eia.doe.gov (2014)منبع : 

  قیمت ساالنه نفت خام برنت -1 نمودار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  www.eia.doe.gov (2014)تحقیق بر اساس  یافته هايمنبع: 

  لگاریتم تفاضلی قیمت ساالنه نفت خام برنت  -2 نمودار

  

 آنتحلیل جایگـاه   و براي هاي نفتی در بودجه دولتی ایران جایگاه مهمی دارددرآمد

ي نفتـی در درآمـدهاي   آمـدها شاخص اول سـهم در . از دو شاخص استفاده کرد توان می

سهم این ) نشان داده شده 3( نموداربر اساس این شاخص همان طور که در . دولت است

بیـانگر اهمیـت    بوده کـه درصد  50دیک به به طور متوسط نز 1344-86ي ها سالطی 

  . است صادرات نفتزیاد و وابستگی شدید درآمدهاي دولت به 
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  )1392بر اساس اطالعات بانک مرکزي ( یافته هاي تحقیقمنبع: 

  هاي نفت از درآمدهاي دولتسهم دریافتی -3نمودار 

  

مقایسه کسري ، دولت هاي نفتی در وضعیت مالیآمدشاخص دیگر تحلیل اهمیت در

) و 4هـاي ( نمودارهمان طور که در . هاي نفتی استآمددولت با و بدون لحاظ دربودجه 

ي ثابت و جاري شکاف قابل توجهی میـان  ها قیمت) نشان داده شده در هر دو حالت 5(

بسـتگی  که این بیـانگر وا ، کسري بودجه دولت با لحاظ نفت و بدون لحاظ آن وجود دارد

  . هاي نفتی استه دولت به درآمدزیاد بودج

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي جاري، میلیارد ریال)ها قیمت( کسري بودجه دولت - 4نمودار 
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  )1392بر اساس اطالعات بانک مرکزي ( تحقیقهاي منبع: یافته

  ي جاري، میلیارد ریال)ها قیمت( کسري بودجه دولت -5نمودار 

  

هاي نفتی با توجه بـه وابسـتگی   موجود در دریافتیوجود نوسانات زیاد و نااطمینانی 

معمـوال نوسـان و   . کنـد مـی  مواجـه نااطمینـانی زیـادي    بودجـه را بـا  ن آزیاد دولت بـه  

ناشی از نوسانات قیمت نفت بـوده اسـت نـه نوسـان     عمدتاً نااطمینانی در دریافتی نفتی 

مینانی در بودجـه  زایش نااطبنابراین معموال نوسانات قیمت نفت سبب اف، صادرات حجم

  . دولت خواهد شد

قابل ذکر است که وقتی درآمدهاي دولـت بـه طـور غیـر منتظـره و شـدید کـاهش        

د بسـیار  توان میهاي جاري  کاهش هزینه، کند مخارج دولت نیز به شدت افت می، یابد می

به ویـژه اگـر   ، دشوار و ناخوشایند باشد و ممکن است اثرات مخرب اجتماعی داشته باشد

  . مدت صورت نگیرددر چارچوب یک استراتژي جامع میانل مخارج تعدی

منـابع طبیعـی     عرضـه منـابع طبیعـی رانـت    پایین بودن کشـش قیمتـی   با توجه به 

اگـر انحـراف معیـار تغییـرات     ، بـراي مثـال  . است  ثبات در کوتاه مدت) بسیار بی (حداقل

 20کـه نفـت حـدود    براي کشوري  ،درصد در سال باشد 35تا  30قیمت نفت در حدود 

اي به اندازه یک انحـراف معیـار    تکانه، دهد می درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل

ایـن مقـدار   . شـود  درصد تولید ناخالص داخلـی منجـر مـی    6به تکانه درآمدي معادل با 

 2هاي تولید ناخالص داخلی در کشورهاي صنعتی (حدود  ثباتی ثباتی نسبت به کل بی بی

درصد) بسیار زیاد است (هاسـمن   4تا  3ی کشورهاي در حال توسعه (بین درصد) یا حت

  . )2002، و ریگوبن
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ثبـاتی را از طریـق   زمـانی کـه دولـت ایـن بـی      ،هـاي نفتـی  ثباتی درآمـد بنابراین بی

کـاهش  ، کنـد ) به اقتصاد منتقل  ...(مانند ارائه یارانه به مصرف وي مالی غلط ها سیاست

  . را درپی خواهد داشتصادي گذاري و رشد اقتسرمایه

  

  بیماري هلندي 

بـرداري از منـابع   ن بهـره میابیماري هلندي یک مفهوم اقتصادي براي توضیح رابطه 

بـراي   1977این عنوان در سـال  . طبیعی و کاهش تولید بخش قابل تجارت داخلی است

د بوجـو  1960نامگذاري پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعـی در دهـه   

-آتـی  ، )1986 2بیماري هلندي رهیافت سنتی بیان بالي منابع است (آتی و گلب. 1آمد

ـ  مـی بیمـاري هلنـدي   . )1989 3دیوریجان و وینر، بنیامین، )1994 د سـبب کـاهش   توان

اي شـده و سـبب بـزرگ شـدن بخـش      صادرات محصوالت کشاورزي و تولیدات کارخانه

اثرات آن بر اقتصـاد   بیماري هلندي وبه تحلیل در ادامه . کاالهاي غیر قابل تجارت شود

  .  تحلیل خواهیم پرداخت

بیماري هلنـدي یکـی از نتـایج ناکـارایی مـدیریت اقتصـاد کـالن در کشـورهاي بـا          

سـه   بـه اقتصاد ، توضیح بیماري هلنديمنظور  به. هاي دائمی منابع طبیعی استدریافتی

و بخـش غیرقابـل تجـارت     یبخش قابل تجارت غیـر منـابع طبیعـ   ، بخش منابع طبیعی

، آمد بـه اقتصـاد  این در و تزریقمنابع طبیعی  با افزایش درآمد حاصل از. شودمی تقسیم

 يافـزایش تقاضـا   با توجه به امکان تـأمین . یابدمی افزایشتقاضاي ایجاد شده در کشور 

 ،کاالهاي غیر قابـل تجـارت   و عدم وجود چنین امکانی برايکاالهاي بخش قابل تجارت 

قابل تجارت نسبت به بخش قابـل تجـارت بیشـتر شـده و سـرمایه و      بخش غیر 4زدهیبا

یـک رونـق در   ، پس هنگامی که اقتصـاد . شوندمی سرازیربخش  این نیروي کار به سمت

را  )مانند بهبود در رابطۀ مبادله منابع طبیعی یا کشف یک منبع یا معدن(منابع طبیعی 

  

 

نشریه  1977گذاري به این دلیل انجام شده که این بیماري اولین بار در کشور هلند رخ داده است. در سال نام  -1

اکونومیست لندن،  در توصیف و تشریح این پدیده ظاهراً عجیب، براي نخستین بار اصطالح بیماري هلندي را 

 هاي دیگر،  از جمله انگلستان را نیز مبتال ساخته بود. تعدادي از کشور 1970کار برد که در دهه   به

2-  Auty and Gelb 
3-  Benjamin, Devarajan, and Weiner 

طور که در فصل اول نیز بیان شده بازدهی یک دارایی مجموع دو عامل تغییـر در قیمـت دارایـی و نـرخ     همان  -4

رایی است که بیماري هلندي عمده اثرش بر بازدهی بخش غیر قابل تجارت از طریق تغییـر قیمـت   سود آن دا

 باشد. می
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کشاورزي کوچک شـده و بخـش کاالهـاي غیرقابـل     ي صنعتی و ها بخش، کندتجربه می

  . )1988، 1یابد (پروین و دژبخشتجارت توسعه می

تقاضـاي کاالهـاي غیرقابـل تجـارت فقـط از      ، قابل ذکر است بر اساس این فرض که

ـ ، شـود  تأمیند از واردات توان میشوند و تقاضاي کاالهاي قابل تجارت می تأمینداخل   اب

نسبی کاالهاي غیر قابل تجـارت بـراي حفـظ     قیمت، نوع کاال افزایش تقاضا براي هر دو

بخشی از افـزایش تقاضـاي کـاالي غیرقابـل تجـارت      ، یابدتعادل بازار داخلی افزایش می

بخـش  ایـن  ي نسـبی  هـا  قیمتشود و مابقی با افزایش می تأمین وسیله افزایش تولید به

ـ  مـی براي بخش قابـل تجـارت    يافزایش تقاضا. شودمیکنترل  افـزایش   از طریـق د توان

و  2(برونـو  را به شـدت کـاهش خواهـد داد   لیدات داخلی البته توکه ، شود تأمینواردات 

یعنـی  شود و ایـن   بنابراین رونق نفتی منجر به رکود تولیدات صنعتی می. )1982، ساچز

  . )2003، 3و همکاران و داویس 1988 بیماري هلندي (پروین و دژبخش،

(بـا توجـه بـه آثـار      4صورت وجود ارتباطات پسین و پیشـین  آثار بیماري هلندي در

(با توجه بـه سـرریزهایی    5کند) و یا وجود یادگیري در حین کاراي که ایجاد میخارجی

بیشـتر نمایـان   ، طبیعـی  که آموزش و یادگیري دارد) در بخش قابل تجارت غیـر منـابع  

یمـاري هلنـدي تضـعیف    به عبارت دیگر زمانی که مثال بخش صنعت به دلیل ب. شود می

یـا در شـرایط تضـعیف    . شـوند ي پسین و پیشین آن نیز تضـعیف مـی  ها بخش، شود می

مثالً اگر پیامـد خـارجی   . یابدیادگیري در حین کار در این بخش نیز کاهش می، صنعت

آنگـاه تنـزل بخـش    ، مثبت در تولید به عنوان یک ویژگی بخش صنعت محسـوب شـود  

د منجر بـه ناکـارایی اقتصـادي و کـاهش     توان می، شودمی صنعت که از وفور منابع ناشی

چون اقتصاد فواید پیامدهاي خارجی یا بازده فزاینـده نسـبت بـه مقیـاس در     ، رشد شود

  . دهد می صنعت را از دست

) اثرات بیماري هلندي را در یک چارچوب ایستاي سـاده بـا فـرض وجـود     6(نمودار 

رض لحاظ شده است: اول اینکـه سـرمایه بـین    در اینجا دو ف. دهد می منبع انرژي نشان

غیرقابل تحرك و نیروي کار قابل تحرك است و دوم اینکه تولید انرژي نیاز بـه   ،ها بخش

تعـادل  . شـود شود تمام انرژي داخلـی صـادر مـی   همچنین فرض می. تولید نداردعوامل 

  

 

1-  Parvin and Dezhbakhsh 
2-  Bruno 
3-  Davis et al 
4-  Backward and Forward Linkage 
5-  Learning by Doing 
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المللـی)  سرمایه بـین گذاري و جریان سرمایه، اندازفقدان پسشرایط بودجه در اینجا (در 

  به صورت زیر است:

)1(  NNTTEENNTT CPCPQPQPQP    

 P، نشـانگر تولیـدات داخلـی    Q، بیانگر مصرف افراد مقـیم داخلـی   Cاین معادلهدر 

 Eنماد بخش غیر قابل تجـارت و   N، نماد بخش قابل تجارت غیر انرژي T، بیانگر قیمت

NNتسویه بازار در بازار کاالهاي غیرقابل تجارت نیازمند. نماد بخش انرژي است CQ  

NTNصـورت  بـه  Tبـه   Nي نسـبی هـا  قیمـت باید توجه کـرد کـه   . است )PP(  ، و

ETEصورت  به Eي نسبیها قیمت )PP(  است .  

. اسـت  A) تعادل در نقطه 0EQ) در یک اقتصاد بدون نفت (6( نموداربا توجه به 

مرز امکانات مصرف و تولید (کاالهاي قابل  ،قابل ذکر است که در اینجا بدون لحاظ نفت

ه مـرز امکانـات   کشف نفت در این الگـوي سـاد  . تجارت و غیرقابل تجارت) منطبق است

با این انتقال اگـر چـه مـرز    . دهد می انتقال EEQمصرف را به صورت عمودي به اندازه

امکانات مصرف به باال منتقل شده ولی مرز امکانات تولید کاالهاي قابـل تجـارت و غیـر    

Aتجارت از تولید کاالهاي غیرقابل. قابل تجارت هنوز همان مرز قبلی است
NQ   بـهB

NQ 

یابد (شـیب  افزایش می N، تجارتي نسبی کاالهاي غیرقابلها قیمتیابد و افزایش می

یابـد  قابل تجارت به طور مطلق کاهش مـی  تولید کاالي. شود)در نقطه مماس تندتر می

A(از
TQ بهB

TQ     و خالص واردات کاالي قابل تجارت غیـر نفتـی از صـفر بـه (B
T

B
T QC 

هاي نفتی میـزان بـازدهی بخـش غیـر قابـل      به عبارتی با ورود دریافتی. یابدافزایش می

  . یابدتجارت داخلی نسبت به بخش قابل تجارت غیر انرژي افزایش می
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  )1982(منبع: برونو و ساچز 

  مدت اکتشاف نفتاثرات کوتاه - 6نمودار 

  

  پیشینه تحقیق - 3

  مطالعات داخلی - 

رگرسـیونی و آمارهـاي سـري     هاياي با استفاده از تحلیل در مقاله ،)1383پاسبان (

پرداخته  ي قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزيها شوكبه بررسی اثر ، 1350-79زمانی 

مت نفت بر بخش کشاورزي ایران منفـی اسـت و اثـر    قی تأثیردهد  نتایج نشان می. است

شوك قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي در طول زمان کاهش یافته و از بـین  

  . رود می

 بـه  ،پذیرمحاسبه عمومی تعادل الگوي از استفاده با ،)1385( موسوي و اخالق خوش

، تقویت نرخ واقعـی ارز . پرداختند نفت درآمدي شوك بروز صورت در ایران بررسی اقتصاد

ي اقتصاد از جملـه نتـایج   ها بخشافزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی 

ي ها قیمتهاي تولید که موجب افزایش  همچنین افزایش هزینه. حاصل از حل الگو است

و  شـود  مـی داخلی و کاهش قدرت رقابت کاالهاي داخلـی در مقابـل کاالهـاي خـارجی     

ابل مبادله از دیگـر نتـایج حاصـل از افـزایش درآمـدهاي نفتـی در       ي قها بخشتضعیف 

  . اقتصاد ایران است
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) VECMبـرداري (  خطـاي  تصـحیح  مدل یک از استفاده با ،)1385هادیان و پارسا (

هاي اقتصادي  نشان دادند که نوسانات قیمت نفت داراي اثر منفی بر ثبات فضاي فعالیت

نوسانات میزان بیکاري و نوسان سـطح عمـومی    ،نوسان تولید ناخالص ملی سبباست و 

  . شود میکه در طول زمان بر میزان نوسان این متغیرها افزوده  شود می ها قیمت

هـاي تجـاري در    هاي قیمتی نفت بـر پیـدایش چرخـه    نقش تکانه ،)1385نیا (طیب

. اسـت مـورد بررسـی قـرار داده     1350-82هاي فصلی  ا استفاده از دادهبرا اقتصاد ایران 

نفـت از  و دهد که ایران هفت دوره تجـاري را تجربـه کـرده     هاي پژوهش نشان می یافته

در بلندمدت به  اثرات آن البتهمهمترین عوامل ایجاد رکود و رونق در اقتصاد ایران است 

هاي افـزایش قیمـت نفـت و افـزایش      و دوره رونق همزمان با دوره. یابد آرامی کاهش می

از  درصـد  25کـه  نشـان داد  ، VARبا استفاده از مـدل  او . ده استدرآمد نفتی همراه بو

  . هاي قیمت نفت است نوسانات تولید ناشی از تکانه

 بین رابطه پویاي، برداري توضیح خود مدل از استفاده با ،)1388( و همکاران صمدي

 بـراي . کنند می بررسی را ایران کالن اقتصاد در عمده متغیرهاي و نفت قیمت يها شوك

-داده تحریـک و  العمـل عکس تابع تکنیک از متغیرها این بر نفتی يها شوك آثار مشاهده

 نشـان  تحقیـق  ایـن  نتـایج . است شده ) استفاده1344-84( زمانی دوره طی ساالنه هاي

، صـنعت  بخـش  تولیدات، شود وارد افزایش در جهت نفت قیمت به شوکی اگر که دهد می

-مـی  نشـان  واکنش وارده شوك به نسبت ارز نرخ و واردات، کننده مصرف قیمت شاخص

  . دهند

 کشـور  چهـار  GDPنفت بر رشـد   ي قیمتها شوك اثر بررسی به ،)1389ابراهیمی (

 1980-2007 دوره زمـانی طـی   ونـزوئال  و عربسـتان ، ایـران ، نفـت الجزایـر   صـادرکننده 

 برپایـه ) VARبـرداري (  خودرگرسـیون  روش، اسـتفاده  مـورد  برآوردي روش .پردازد می

 رشد و نفت قیمت بین بلندمدت وجود رابطه، کشورها این در. است انباشتگی هم تکنیک

  . مثبت بوده است، تولید

 اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهاي کـالن اقتصـادي   ،)1389( و همکاران ابراهیمی

مـورد   1367-86ي هـا  سال) براي SVARبه روش خود رگرسیون برداري ساختاري ( را

هـاي جـاري    هزینـه ، آنها معتقدند که از میان متغیرهاي بررسی شده. قرار دادندمطالعه 

پـذیري از قیمـت نفـت را    تأثیرگذاري بخش خصوصی کمتـرین   دولت باالترین و سرمایه

ي مـالی و بودجـه دولـت بـر     ها سیاستاثر درآمدهاي نفتی در ایران ابتدا از طریق . دارد
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ري بودجـه بـا بخـش پـولی اقتصـاد مـرتبط       و سپس از طریق کس شود میاقتصاد ظاهر 

  .  شود می

 سبد نفت قیمت نوسانات تأثیر بررسی به ،)1390نعمت اللهی و مجدزاده طباطبایی (

 خـود  مـدل  در این مطالعه با اسـتفاده از . پرداختند ایران اقتصاد در تجاري بر تراز اوپک

 تجربـی  بررسی به 1346 -85 زمانی يدوره براي (ARDL) گسترده هايوقفه با توضیح

 انـد.  پرداختـه  ایـران  اقتصـاد  مورد بررسی در متغیرهاي مدت بینو کوتاه بلندمدت روابط

 بلندمـدت  و مدتکوتاه در اوپک سبد نفت قیمت تغییرات که دهد می نشان حاصل نتایج

  . داشت خواهد تجاري تراز بر يدارمعنیمنفی  اثر

ي بازار نفـت خـام در رژیـم رکـود و رونـق      ها شوكاثرات نامتقارن  ،)1390قنبري (

وي با استفاده از مدل تصحیح خطاي . مورد مطالعه قرار داده استرا بخش صنعت ایران 

 1368ي ها سالفصلی  هاي گیري دادهکار به و (MS-VECM)برداري راه گزینی مارکوف 

فـی  اثرگـذاري من ، به این نتیجه رسید که با حرکت از رکـود بـه سـمت رونـق     1386تا 

  . یابد افزایش قیمت نفت بر روي اقتصاد ایران افزایش می

  

  مطالعات خارجی - 

ي قیمت نفت بر اشتغال بخـش کشـاورزي آمریکـا طـی     ها شوكاثر  ،)1961( 1یوري

و با استفاده از مدل علیت گرنجـر نتیجـه    هرا مورد بررسی قرار داد 1947-95ي ها سال

و رابطه منفی بین این دو  شود میگیرد که افزایش قیمت نفت موجب کاهش اشتغال  می

  . متغیر وجود دارد

ي هـا  شـوك به تجزیه و تحلیل اثـرات   VARبا استفاده از مدل  ،)2002(  2لی و نی 

دهـد  نشان می نتایج. تندي مختلف پرداخها سالقیمت نفت بر عرضه و تقاضا صنایع در 

کـه  به طوري دهند میقرار  تأثیرهاي اقتصادي را تحت ي قیمت نفت فعالیتها شوكکه 

شـدید  شوك قیمـت نفـت کـاهش     ،شیمیایی صنایعی از جمله پاالیش نفت و صنایعدر 

 شهاکـ  تفـ ن تمـ یق ياه مثل صنعت خودرو شوك عرضه و در بسیاري از صنایع دیگر

                                     .دراد یپ رد ار اضاقت دیدش

  

 

1- Uri 
2- Lee & Ni 
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، 1993-2007ي هـا  سـال و داده  VARبا استفاده از مـدل   ،)2009( ١جبیر و زئاري

نشـان  نتـایج  . یارانه و اقتصاد کالن را بررسی کردندپرداخت سیاست ، رابطه قیمت نفت

دیـده  هـاي اقتصـادي   از شوك قیمت نفـت در فعالیـت   یمستقیم تأثیردهد که هیچ می

هاي اقتصادي بـه طـور غیـر مسـتقیم و از     شوك قیمت نفت بر فعالیت تأثیرو . شود نمی

  . هاي دولت ناشی از تغییرات قیمت نفت استانتقال هزینه طریق

دریافتند که عدم  GARCHو  VARبا استفاده از مدل  ،)2010( ٢بردین و همکاران

در تولیـد صـنعتی چهـار     اي اثـر منفـی و قابـل مالحظـه     قیمـت نفـت تـاکنون   قطعیت 

، دهـد نشان می ها مطالعه آن. انگلستان و ایاالت متحده داشته است، فرانسه، کشورکانادا

  . اثر انقباضی و زیان آور دارد ،هر دو شوك نفتی مثبت و منفی، در کوتاه مدت

تجزیه و تحلیل و برآورد ایستایی مقایسه ارتبـاط   اي به در مطالعه ،)2010( ٣آلقالیت

پرداختـه  هـاي همبسـته)   ي قیمت نفت و قیمت تولید (حضور دو عدم قطعیـت ها شوك

افزایش ریسک قیمت ، گریزيبر اساس نتایج این تحقیق با توجه به شرایط ریسک. است

بـا  رود انتظـار مـی  ، همچنـین . شـود  مـی نهاده موجب کاهش ورودي مطلوب و خروجی 

ي ها شوك میانارتباط . اهش یابدکانرژي افزایش قیمت انرژي مصرف و در نتیجه تولید 

  . بر تولید دارد ي منفیتأثیرقیمت نفت و شوك قیمت محصول 

بـه بررسـی اثـر     GARCH(1,1)بـا اسـتفاده از مـدل     ،)2011( ٤الیاشنا و همکـاران 

آنها نشان مطالعه نتایج . آمریکا پرداختنددر صنعت  13نوسانات قیمت و بازدهی نفت بر 

ن نوسانات قیمت نفت و بازدهی صـنایع وجـود دارد زیـرا    میاداري  ارتباط معنی، دهدمی

  . شود میاین نوسانات باعث ریسک دارایی 

صنعت مختلـف در   38ي قیمت نفت در ها شوك تأثیر ،)2012( ٥اسکلتنز و یورتسور

پویا و رگرسـیون چنـد    VARمدل  را با استفاده از 1983-2007ی دوره طمنطقه یورو 

یـا  افـزایش و   در زمـان نتایج حـاکی از اثـرات نامتقـارن    . ندقرار دادبررسی مورد  متغیره

  . است گوناگونکاهش قیمت نفت و همچنین اثرات مختلف در صنایع 

بازده صنعت در ایاالت متحده و قیمت نفت را  میانرابطه  ،)2012( ٦فان و جهانپرور

 نفـت عمـالً   هـاي  در قیمـت آتـی   آنها نشان داد که تغییراتتحقیق نتایج . بررسی کردند

  

 

1- Jbir & Zouari-Ghorbel 
2- Bredin, Elder & Fountas 
3- Alghalith 
4- Elyasiani,Mansur & Odusami 
5- Scholtens &  Yurtsever 
6- Fan & Jahan-Parvar 
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همچنـین نتـایج   . بـرد  و گاهی از بین مـی داده قدرت پیش بینی بازده صنعت را کاهش 

  . هاي نفت است مبتنی بر اثر تولید و مولفه ،هاي تجارتاستراتژي، دهدنشان می

 4ي جهـانی نفـت بـر    هـا  شـوك در مقاله خود به بررسی اثر  ،)2014( ١وانگ و ژانگ

دهـد  نتایج نشان مـی . پتروشیمی و روغن) پرداختند، فلزات، ین (غالتصنعت اساسی چ

 ،ي منفـی قیمـت  ها شوكاست و  مؤثري قیمت بر این صنایع ها شوكکه اثرات نامتقارن 

بـازار پتروشـیمی بیشـترین و بـازار غـالت      این تحقیق بر اساس نتایج . اثر بیشتري دارد

  . دهاي قیمت نفت را دارن کمترین اثرپذیري از جهش

  

  روش تحقیق و برآورد مدل -4

 GARCH و ARCHي ها مدل - 

، دهنـد  مـی  بـروز  خود از را ايخوشه تالطم ي پدیده اغلب ي زمانیها سري بسیاري از

 نیـز  بعـدي  هـاي  دوره بـه  دهد می رخ زمانی ي دوره یک در نوساناتی که، که معنی بدین

این مسئله فـرض وجـود   . شود می آن کاسته شدت از زمان گذشت با ولی ،کند می سرایت

مفهوم نوسـانات  . دهد واریانس ثابت یا اصطالحا واریانس همسانی را مورد تردید قرار می

هاي بسیاري در آینده  اي این است که شوك نوسانات امروز بر انتظار نوسانات دوره خوشه

نادیده گرفتن ماهیت واقعـی وابسـتگی ایـن نوسـانات     ، از نقطه نظر اقتصادي. است مؤثر

 جملـه  کـه  اسـت  ایـن  بـر  فـرض  مدل این در. شود میوري  منجر به از دست رفتن بهره

 شرط با آن واریانس ولی است غیرهمبسته سریالی به طور و صفر میانگین داراي تصادفی

 ٣همکـاران  بلرسـلو و ، 1982 ٢(انگـل  شود می فرض متغیر، گذشته خود اطالعات داشتن

یعنـی خطاهـاي مثبـت    ، بپـذیرد  واریانس شرطی ممکن است اثـرات نامتقـارن  . )1994

در اینجـا  . هاي آینده داشـته باشـد   یک اثر متفاوت بر واریانس، نسبت به خطاهاي منفی

  .  کنیم ابتدا با مشخصات تک متغیري متقارن شروع می

  مرتبه اول ساده به صورت زیر است: ARCHمدل 

)1(  σ�
� = α� + 	α�ε���

� 	  

�yجزء خطا در معادله اصلی�ε که در آن = x�
�β + ε�	اگـر . است α� ≠ واریـانس  ، 	0

�σ شرطی
 ه بهتوج با را شرطی واریانس روند دتوان می ARCH مدل واقع در. نیست ثابت �

  

 

1- Wang & Zhang 
2- Engle 
3- Bollerslev et al 
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 قـادر  و گرفته نادیده را عقالیی انتظارات روش این اما. دهد توضیح خود گذشته اطالعات

  . نیست فعلی نوسانات روي بر گذشته هاي دوره نوسانات بینی پیش تأثیرشناسایی  به

 توسـط  اولـین بـار   بـراي  اسـت  ARCHمدل  تعمیم یافته که GARCH(p, q) مدل

و  pمیزان . معرفی شد ARCHروش  مشکل حل براي راهکاري عنوان ) به1986بلرسلو (

q  آید می دست بهاز طریق معیار اطالعات شوارتز.   

)2(  σ�
� = α� + ∑ α�ε���

��
��� + ∑ β�σ���

��
��� 	 

���ε) جزء و (�α) میانگین نوسانات قسمت سه از شرطی واریانس ي معادله
� ) ARCH 

���GARCH (σ و جزء
�  خبرهـاي  شـاخص ARCH جـزء  آن در کـه . است شده تشکیل (

 صورت و به شود می حاصل شرطی میانگین معادله پسماند دوم توان از که است قبل دوره

 نشـان  نیـز  GARCHجـزء  . شـود  مـی  ظاهر شرطی واریانس ي معادله در تاخیري متغیر

 پسـماند ) 2( معادلـه  در همچنین. است گذشته هاي دوره نوسانات بینی جزء پیش دهنده

 نوفـه  ،پسماند اینجا در به عبارتی. است�σ واریانس با نرمال توزیع داراي شرطی واریانس

. اسـت  صـادق  شـرطی  ناهمسـانی  واریانسي ها مدل تمام در شرط این. بود خواهد سفید

در برخی موارد اثـر افـزایش و کـاهش    . است GARCH ،GARCH(1,1)ترین مدل  ساده

بـه عبـارتی عـدم تقـارن     . گذاري متفاوتی بـر واریـانس شـرطی اسـت    تأثیرمتغیر داراي 

ــانس ناهمســانی شــرطی وجــود دارد  ــدل ، واری ــت از م ــن حال آســتانه  GARCH در ای

)TGARCH ( گلستن و همکاران شود یماستفاده)1994 ٢زاکویان، 1993 ١( .  

)3(  σ�
� = α� + ∑ α�ε���

��
��� + 	∑ β�σ���

��
��� + γδ���ε���

� 	  

�δ در این معادله = �εبوده اگر  1 > �δباشد و در غیـر ایـن صـورت     0 = . اسـت  0

�εدر این مدل حالت مناسب ( . کند گیري می اثر تغییر را اندازه γضریب  < ) و حالـت  0

�ε)نامناسب  >  �α تـأثیر حالت مناسب داراي . اثر متفاوتی بر واریانس شرطی دارند ،(0

�α تأثیرو حالت نامناسب داراي  + γ  یـک حالـت و مـدل مناسـب دیگـر بـراي       . اسـت

 ٣اسـت (نلسـون   (EGARCH)نمـایی   GARCHمـدل  ، ي نامتقارن به نوساناتها شوك

1991( .  

)4(  	ln	(σ�
�)= α� + ∑ α�

�
��� �

��� �

����
�+ 	∑ β�ln	(σ���

� )
�
��� + ∑ γ�

�
��� �

��� �

����
�  

  

 

1- Glosten et al 
2- Zakoian 
3- Nelson 
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  . کند گیري می اثر تغییر را اندازه �γدر این معادله ضریب 

  محاسبه نوسانات قیمت نفت - 

) ARCHها (وجـود اثـرات    در این قسمت وجود خود همبستگی در مجذور باقیمانده

مبنی بـر عـدم وجـود     LM) فرضیه صفر آزمون 2طبق نتایج جدول (. آزمون شده است

  .  شود می تأیید آننتیجه وجود اثرات  رد شده و در ARCHاثرات 

  
  ARCHبراي تشخیص اثرات  LMآزمون  -2جدول 

F-statistic 302 Prob 034/0 

Obs*R-squared 855 Prob 021/0 

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

براي بررسـی اثـرات نااطمینـانی از روش    ، ARCHوجود اثرات  تأییدحال با توجه به 

ARCH  توجه به حداقل مقدار معیارهاي آکائیک و شوارتز و مجموع با . شود میاستفاده

شــده و مــدل  تأییــد) 3ارائــه شــده در جــدول ( ورات خطــا بــر اســاس اطالعــاتمجــذ

GARCH(1,1) شود میانتخاب  به عنوان مدل بهینه .  

  
  GARCHانتخاب مدل بهینه  -3جدول 

GARCH(2,2) GARCH(2,1) GARCH(1,2) GARCH(1,1) 

 آکائیک - 53/1 - 23/1 - 3/1 - 25/1

 شوارتز - 27/1 - 01/1 - 99/0 - 91/0

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

در . شـود مـی  گرفتـه  نظـر  در متقارن مثبت و منفی هاي شوك اثر GARCH مدل در

 و منفـی  هاي شوك به نسبت نفت قیمت نوسانات که شود میبعضی از مطالعات مشاهده 

 گیري شکل در رفتار نوسانات تحلیل براي رواین  از، دهد نمی نشان یکسانی واکنش مثبت

مـدل   از مطالعـه  ایـن  در کـه  شـود  نامتقارن اسـتفاده  مدل یک از است الزم ،نااطمینانی

EGARGH نتایج حاصـل از  . است شده استفادهEGARGH(1,1)  ) ارائـه  4در جـدول (

زیرا آماره مربوط بـه اثـرات   . دهد اثر نامتقارن وجود ندارد نشان می ها بررسی. شده است

<prob یعنی، معنادار نیست C(6)نامتقارن یعنی  و به عبارتی وجود اثر نامتقارن  0.05

  .  شود میرد 
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  EGARGH(1,1)تخمین مدل  نتایج -4جدول 

 سطح معناداري انحراف معیار ضریب متغیر

C(4) 27/1 - 88/0 15/0 

C(5) 58/1 - 73/0 03/0 

C(6) 15/0 22/0 48/0 

C(7) 45/0 28/0 10/0 

  منبع: یافته هاي تحقیق

 شـود  میمیزان نوسانات قیمت نفت محاسبه  GARCH(1,1)بنابراین بر اساس مدل 

  . ) ارائه شده است5که نتیجه در جدول (

  
  GARGHنوسانات قیمت نفت بر اساس مدل  -5جدول 

 نوسانات سال نوسانات سال نوسانات سال نوسانات سال

1352  

1353  

1354  

1355  

1356  

1357  

1358  

1359  

1360  

1361 

054184/0  

001092/0  

006942/0  

011306/0  

014488/0  

016665/0  

001029/0  

006859/0  

010998/0  

013502/0 

1362  

1363  

1364  

1365  

1366  

1367  

1368  

1369  

1370  

1371 

015061/0  

016910/0  

018134/0  

003242/0  

007713/0  

009404/0  

012593/0  

014248/0  

014791/0  

016662/0 

1372  

1373  

1374  

1375  

1376  

1377  

1378  

1379  

1380  

1381 

017103/0  

018056/0  

019367/0  

019830/0  

019944/0  

013582/0  

013752/0  

0011463/0  

013032/0  

015671/0 

1382  

1383  

1384  

1385  

1386  

1387  

1388  

1389  

1390 

017485/0  

017533/0  

016461/0  

017852/0  

019181/0  

018590/0  

011058/0  

013256/0  

013682/0 

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

همزمان ، 1352بیشترین نوسانات قیمت نفت در سال  شود میهمانطور که مالحظه 

. ه اسـت بـود قیمـت جهـانی نفـت     يي نفتی و افزایش بیش از چهـار برابـر   با آغاز تکانه

از دیگـر  . بودنـد ي پرنوسـان  هـا  سـال به ترتیب از دیگـر   1386و 1375، 1376يها سال

را نـام   1365و  1358، 1354، 1353ي هـا  سـال توان به ترتیب  هاي کم نوسان می دوره

  . برد

  



  1395 بهار/ 48 ي / شمارهدوازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل   160

 

  ي اقتصاديها بخشبررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر  - 

نوسانات قیمـت نفـت بـر ارزش     تأثیرمدل مورد استفاده در این تحقیق براي بررسی 

Yي اقتصادي به صورت ها بخشده هر یک از افزو = f	(TE,K,EC,VOP)	 کـه   باشد می

  متغیرهاي این مدل عبارتند از: 

Yبـت  هاي اقتصادي در تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثا : سهم ارزش افزوده فعالیت

  )1376سال 

TE(برحسب درصد) سهم هر بخش در اشتغال کل :  

Kد): سهم سرمایه هر بخش از کل سرمایه (بر حسب درص  

ECف (میلیون بشکه معادل نفت خام)ي مختلها بخشهاي نفتی در  : مصرف فرآورده  

Vop نوسانات لگاریتم تفاضلی قیمت ساالنه نفت خام :  

   الگو متغیرهاي ایستایی بررسی 

کـه   شـود  پایایی متغیرهاي مورد استفاده در الگو بررسی باید قبل از برآورد الگو ابتدا 

آمده تمامی متغیرها  دست بهبر اساس نتایج . ) ارائه شده است6نتایج مرتبط در جدول (

  . خدمات و کشاورزي در سطح یا با تفاضل یک پایا هستند، در هر سه بخش صنعت
  

  فولر -دیکی آزمون از حاصل نتایج -6جدول 

 متغیر 
عرض از 

 مبدا
 روند

تعداد 

 وقفه
 آماره آزمون

مقدار بحرانی 

 مکینون

سطح 

 معناداري
 نتیجه

ي
رز

او
ش

 ک
ش

خ
ب

 

Y - - 2 80/5 - 25/4 - 1% I(1) پایا 

TE - - 1 28/4 - 62/2- 1% I(1) پایا 

K * * 2 47/7 - 26/4- 1% I(1) پایا 

EC * - 3 811/6- 621/3- 1% I(1)   پایا 

VOP * * 1 96/11- 21/4 - 1% I(0)   پایا 

ت
نع

ص
ش 

خ
ب

 

Y * * 2 75/6- 25/4 - 1% I(1) پایا 

TE * - 2 68/3- 62/3- 1% I(1) پایا 

K - - 3 84/4 - 63/2- 1% I(1) پایا 

EC - - 0 53/3 - 62/2- 1% I(1)   پایا 

VOP * * 1 96/11- 21/4 - 1% I(0)   پایا 

ت
ما

خد
ش 

خ
ب

 

Y - - 2 51/5 -  63/2- 1% I(1) پایا 

TE - - 3 67/2-  62/2- 1% I(1)   پایا 

K * - 3 79/4 -  63/2- 1% I(1) پایا 

EC - - 0 55/3  62/2- 1% I(0) پایا 

VOP * * 1 96/11-  21/4 - 1% I(0)   پایا 

 منبع: یافته هاي تحقیق
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  مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت بر بخش کشاورزي بررسی اثر کوتاه 

را نشان  ARDLمدت به روش  ) نتایج حاصل از تخمین معادله پویاي کوتاه7جدول (

ــی ــد م میکند که ن بیاو ست اخلی مثبت دامتغیر تولید ناخالص ي اول قفهوضریب . ده

در خلی داتولید ناخالص ، tي  در دورهخلی داتولید ناخالص در یش افزاصد دریک ازاي  به

ي  ههندن دنیز نشال مدي باال �R. یش مییابدافزاصد در 66/0ي  ازهندابه  t+1ي  دوره

توضیحی ي خلی توسط متغیرهاداتولید ناخالص ات در د تغییرصدر 88ست که این ا

  . ه استشدداده توضیح ل مدد در موجو

به دلیل اینکه مجموع ضرایب متغیرهاي با وقفه مربوط به متغیر وابسته کـوچکتر از  

  . الگوي پویا به سمت الگوي تعادلی بلندمدت گرایش دارد، یک است

  

  در بخش کشاورزي  ARDL (1,0,0,1,0)مدل  شده مدت برآورد نتایج ضرایب کوتاه -7جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

Y(-1) 66/0 10/0 21/6 

VOP 45/154 - 85/84 82/1- 

K 80/0- 61/0 32/1- 

EC 13/0 16/0 82/0 

EC(-1) 27/0 13/0 95/1 

TE 28/0 16/0 74/1 

C 78/6- 63/8 78/0- 

R� 88/0  

R�� 85/0  

D. W 85/1 

F 01/34 

  منبع: یافته هاي تحقیق

) بیانگر اثر منفی این متغیـر  VOPضریب منفی و معنادار متغیر نوسانات قیمت نفت (

  . مدت است وده بخش کشاورزي در کوتاهبر ارزش افز
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  . دهد ) نتایج حاصل از رابطه بلندمدت را نشان می8جدول (
  

  شده بخش کشاورزي نتایج ضرایب بلندمدت برآورد - 8جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

VOP 45/457 - 07/254 80/1- 

K 39/2- 16/2 10/1- 

EC 19/1 26/0 46/4 

TE 83/0 43/0 92/1 

C 10/20- 06/24 83/0- 

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

بر منفـی  بیشترین تأثیر  -457 با ضریبنوسانات قیمت نفت هد که دمین نتایج نشا

دار صد معنیدر 90ن طمینااسطح و در شته بخش کشـاورزي را دا خلی داتولید ناخالص 

ثر ا 837/0و  1968/1با ضریب مصـرف انـرژي و میـزان اشـتغال بـه ترتیـب       . ستده ابو

تولید بخـش کشـاورزي   بر درصد  90و صد در 99ن طمینااسطح داري در معنیو مثبت 

  . نداشتهدا

) وجـود دارد کـه   ECMبا هر رابطه بلندمدت یـک الگـوي تصـحیح خطـا (    متناسب 

نتایج برآورد معادله . دهد مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی آنها ارتباط مینوسانات کوتاه

  . ) ارائه شده است9تصحیح خطا براي بخش کشاورزي در جدول (

  

  در بخش کشاورزي  ECMنتایج برآورد مدل  - 9جدول  

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

dTE 28/0 16/0 74/1 

dK 80/0 - 61/0 32/1 - 

dEC 13/0 16/0 82/0 

dVOP 45/154 - 85/84 82/1 - 

dc 78/6- 63/8 78/0 - 

Ecm(-1) 33/0 - 10/0 16/3- 

R� 48/0  

R�� 36/0  

D. W 85/1 

F 06/5 

  منبع: یافته هاي تحقیق
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برآورد شده است یعنی در هر سال  - 33763/0) در اینجا ecmضریب تصحیح خطا (

در دوره بعـد تعـدیل   خلی داتولید ناخالص درصد از عدم تعادل یـک دوره در   34حدود 

ــی ــود مـ از صد در 50ود حدل توضیحی مدي متغیرها، �Rي  رهماار آبا توجه به مقد. شـ

  . ندا دادهتوضیح را بسته وامتغیر ات تغییر

  

  قیمت نفت بر بخش صنعت مدت و بلندمدت نوسانات بررسی اثر کوتاه

را  ARDLمـدت بـه روش     ) نتایج حاصل از تخمین معادله پویـاي کوتـاه  10جدول (

ــی ــد نشــان م ات در صد تغییردر 93ست که این ي ا ههندن دنیز نشال مدي باال �R. ده

ــنعت  خلی داتولید ناخالص  ــش ص توضیح ل مدد در توضیحی موجوي توسط متغیرهابخ

که مجموع ضرایب متغیرهاي با وقفه مربوط به متغیر وابسته به دلیل این. ه استشدداده 

  . الگوي پویا به سمت الگوي تعادلی بلندمدت گرایش دارد، کوچکتر از یک است

  
  در بخش صنعت ARDL (4,4,2,1,0)مدل  شده مدت برآورد نتایج ضرایب کوتاه -10جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

Y(-1) 61/0 18/0 35/3 

Y(-2) 07/0 - 20/0 38/0 - 

Y(-3) 56/0 21/0 63/2 

Y(-4) 47/0 - 16/0 89/2 - 

VOP 12/145 - 15/219 66/0 - 

VOP(-1) 54/124 - 73/202 61/0- 

VOP(-2) 37/254 - 58/211 20/1 - 

VOP(-3) 34/221 - 10/180 58/2 - 

VOP(-4) 34/0 73/84 61/2- 

TE 44/0 - 90/0 37/0 

TE(-1) 77/1 16/1 38/0 - 

TE(-2) 31/0 90/0 97/1 

K 50/0 - 23/0 33/1 

K(-1) 15/0 20/0 40/2 - 

EC 94/35 - 10/0 56/1 

C  86/10 30/3 - 

R� 93/0 

R�� 87/0 

D. W 36/2 

F 86/14 

 منبع: یافته هاي تحقیق 
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منفـی   ياثر تأخیرسال  2و با  تأخیربا یک سال ، نوسانات قیمت نفت در همان سال

اثـر منفـی و معنـادار    ایـن   تـأخیر دوره  4و  3و با . بخش صنعت داردمعنادار بر ولی غیر

  . دباش می
  

  شده بخش صنعت نتایج ضرایب بلند مدت برآورد - 11جدول 

 t آماره انحراف معیار ضریب متغیر

VOP 4/3237 - 5/3728 86/0- 

TE 47/4 99/1 24/2 

EC 42/0 58/0 72/0 

K 52/0 - 35/0 45/1 - 

C 05/96- 42/80 19/1 - 

  منبع: یافته هاي تحقیق
  

هد که دمین نتایج نشا. دهد ) نتایج حاصل از رابطه بلندمدت را نشان می11جدول (

البته ایـن  . داردبخش صنعت خلی دابر تولید ناخالص منفی  يتأثیرنوسانات قیمت نفت 

سطح داري در معنیو ثر مثبت ا 476/4با ضریب میـزان اشـتغال   . ضریب معنادار نیست

  . استشته تولید بخش صنعت داصد بر در 95ن طمیناا

ــه شــده در جــدول (ecmضــریب تصــحیح خطــا ( ــراي بخــش صــنعت 12) ارائ ) ب

درصد از عدم تعادل یک دوره  37برآورد شده است یعنی در هر سال حدود  -37422/0

  .  شود میدر دوره بعد تعدیل خلی داتولید ناخالص در 
  

  بخش صنعت ECMنتایج برآورد مدل  -12جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

dY� 01/0 - 28/0 04/0 - 

dY� 09/0 - 23/0 39/0 - 

dY� 47/0 16/0 89/2 

dVOP 12/145 - 15/219 66/0 - 

dVOP� 85/941 59/313 00/3 

dVOP� 47/687 80/214 20/3 

dVOP� 34/221 73/84 61/2 

dTE 34/0 908300 37/0 

dTE� 77/1 - 90/0 97/1 - 

dEC 15/0 10/0 56/1 

dK 31/0 23/0 33/1 

dc 94/35 - 86/10 30/3 - 

Ecm(-1) 37/0 - 29/0 28/1 - 
  هاي تحقیقمنبع: یافته
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  مدت و بلندمدت قیمت نفت بر بخش خدمات بررسی اثر کوتاه

را  ARDLمـدت بـه روش     ) نتایج حاصل از تخمین معادله پویـاي کوتـاه  13جدول (

ــی ــد نشــان م ات در صد تغییردر 87ست که این ي ا ههندن دنیز نشال مد يباال �R. ده

توضیح ل مدد در توضیحی موجوي توسط متغیرهابخــش خــدمات خلی داتولید ناخالص 

  . ه استشدداده 

  

  بخش خدمات  ARDL (1,1,1,0,1)مدل  شده مدت برآورد نتایج ضرایب کوتاه -13جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

Y(-1) 74/0  11984/0  1985/6  

VOP 95/66  55/127  52/0  

VOP(-1) 75/188 -  50/57  28/3 -  

TE 12/1 -  49/0  27/2 -  

TE(-1) 16/1  45/0  56/2  

EC 02/0 -  01/0  22/2 -  

K 47/0  14/0  41/3  

K(-1) 30/0 -  14/0  10/2 -  

C 96/3  85/6  57/0  

R� 87/0  

R�� 83/0  

D. W 30/2  

F 80/21  

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

ن سـال بیـانگر اثـر مثبـت و البتـه      ضریب مثبت متغیر نوسانات قیمت نفت در همـا 

بـا یـک دوره   . مـدت اسـت   معنادار این متغیر بر ارزش افزوده بخش خدمات در کوتاهغیر

به دلیـل اینکـه مجمـوع    . اثر نوسانات قیمت نفت بر بخش خدمات نیز منفی است تأخیر

الگـوي پویـا بـه    ، وابسته کوچکتر از یک استضرایب متغیرهاي با وقفه مربوط به متغیر 

) نتایج حاصل از رابطه بلندمـدت  14جدول (. سمت الگوي تعادلی بلندمدت گرایش دارد

  . دهد را نشان می
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  شده بخش خدمات نتایج ضرایب بلند مدت برآورد -14جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
VOP 48/180 06/367 49/0 
TE 19/0 39/0 05/0 
EC 09/0 - 03/0 07/2 - 
K 90/0 35/0 50/2 
C 62/0- 84/18 51/0 - 

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

خلی دار تولید ناخالص بمثبـت   يتأثیرنوسانات قیمـت نفـت   هد که دمین نتایج نشا

با موجـودي سـرمایه   . البته ایـن ضـریب معنـادار نیسـت     ،ستاشته بخش خدمات دادر 

تولید بخش خدمات بر درصد  95ن طمینااسطح داري در معنیو ثر مثبت ا 90/0ضریب 

  . نداشتهدا

  

  بخش خدماتشد ) رECMي (تصحیح خطاي لهدتحلیل معا

برآورد شده است یعنی در هر سال  -25718/0) در اینجا ecmضریب تصحیح خطا (

. شـود  میدر دوره بعد تعدیل خلی داتولید ناخالص درصد از عدم تعادل یک دوره در  26

متغیر ات تغییراز صد در 55ود حد لتوضیحی مدي متغیرها، �Rره ماار آتوجه به مقد با

  . ندا دادهتوضیح را بسته وا

  
  بخش خدمات ECMنتایج برآورد مدل  -15جدل 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
dVOP 95/66 55/127 52/0 
 dTE 12/1 - 49/0 27/2 - 
dEC 02/0 - 01/0 22/2 - 
dK 47/0 14/0 41/3 
Dc 96/3 85/6 57/0 

Ecm(-1) 25/0 - 11/0 14/2 
R� 55/0 
R�� 41/0 

D. W 30/2 
F 29/6 

  منبع: یافته هاي تحقیق
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   گیري و پیشنهاداتنتیجه - 5

میزان نوسانات قیمت نفت طـی دوره   GARCHدر این مقاله ابتدا با استفاده از مدل 

اثر این نوسانات بـر   ARDLسپس با استفاده از مدل . محاسبه شده است 1390-1352

 نتایج حاکی از آن است کـه . خدمات و کشاورزي به طور مجزا بررسی شد، بخش صنعت

منفی بوده که این  ينوسانات قیمت نفت بر تولیدات بخش کشاورزي و صنعت داراي اثر

اما نوسـانات قیمـت نفـت بـر     . اثر در بخش صنعت بسیار بیشتر از بخش کشاورزي است

البته در بخـش خـدمات   . باشد میتولیدات بخش خدمات در همان دوره داراي اثر مثبت 

  . منفی است تأخیرنیز اثر نوسانات قیمت نفت با یک دوره 

گـذاران مـالی کشـور    پیشنهاد قابل ارائه بر اساس ایـن نتـایج اینسـت کـه سیاسـت     

. دارنـد  هـاي نفـت دور نگـه    نفتـی را از تکانـه  ي آمـدها انجام شده از محل درهاي  هزینه

براي ایجاد مدیریت مالی بهتر توصیه  در این زمینه دو ساز و کار نهادي ،تجارببراساس 

استفاده از بازارهاي ، ي نفتی و دومهاي تثبیت درآمدها ستفاده از صندوقا، اول شوند: می

  . هاي قیمت نفت براي مواجه با ریسک برداري از مشتقات مالی بورس و بهره
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  مورد استفادهپیوست: اطالعات 

 vop خدمات صنعت کشاورزي سال

Y TE K EC Y TE K EC Y TE K EC 
1352 14.99 31.20 4.19 9.15 51.61 39.30 33.00 49.76 33.40 29.50 62.81 27.70 0.05418 
1353 10.16 32.50 5.74 10.26 60.55 37.60 30.46 57.36 29.29 29.90 63.80 32.38 0.00109 
1354 10.01 33.00 4.16 12.51 54.74 36.40 37.34 64.88 35.25 30.60 58.50 40.18 0.00694 
1355 9.85 34.00 3.26 14.39 54.89 34.20 41.12 74.17 35.26 31.80 55.62 48.19 0.01131 
1356 8.76 35.70 2.84 16.47 51.12 32.30 38.12 85.07 40.12 32.00 59.04 56.53 0.01449 
1357 11.43 37.00 2.90 16.33 42.53 30.40 31.45 84.70 46.05 32.40 65.65 57.04 0.01667 
1358 12.50 35.60 3.96 17.28 41.60 30.80 23.27 94.86 45.90 33.50 72.77 58.19 0.00103 
1359 16.48 35.10 4.10 16.65 30.75 29.50 20.37 91.30 52.77 35.30 75.53 54.03 0.00686 
1360 19.98 34.70 4.48 17.58 29.76 28.00 25.30 93.23 50.25 37.20 70.22 53.76 0.01100 
1361 18.73 33.60 3.59 20.51 36.09 27.40 28.76 102.55 45.18 39.10 67.65 58.91 0.01350 
1362 16.84 32.10 3.40 24.82 34.11 26.90 27.06 122.40 49.04 41.00 69.54 72.84 0.01506 
1363 18.81 30.90 2.49 25.92 30.28 26.60 28.26 128.15 50.92 42.60 69.25 78.65 0.01691 
1364 19.44 29.80 3.36 29.40 26.67 26.10 23.14 137.85 53.88 44.10 73.50 87.15 0.01813 
1365 23.10 28.90 3.76 26.85 20.40 25.60 20.09 122.70 56.50 45.50 76.15 82.79 0.00324 
1366 24.54 28.10 4.16 29.03 20.52 25.80 19.55 127.42 54.94 46.10 76.29 86.56 0.00771 
1367 23.17 27.60 4.34 27.61 20.42 25.40 25.16 125.30 56.41 47.00 70.50 86.58 0.00940 
1368 23.50 26.80 4.79 27.57 22.02 25.70 25.62 142.02 54.49 47.50 69.59 90.77 0.01259 
1369 19.10 25.80 4.92 29.70 28.70 26.30 28.60 136.07 52.19 47.80 66.48 98.32 0.01425 
1370 18.54 24.60 4.88 30.88 28.73 27.70 32.18 141.59 52.74 47.70 62.94 109.28 0.01479 
1371 18.66 24.20 4.03 27.57 29.16 28.30 29.38 160.10 52.18 47.50 66.59 117.14 0.01666 
1372 15.31 24.10 4.57 26.03 38.21 28.30 31.98 170.01 46.48 47.80 63.45 131.35 0.01710 
1373 15.54 23.80 4.58 32.30 38.56 28.80 29.77 167.63 45.89 47.40 65.65 138.55 0.01806 
1374 18.37 23.60 4.28 27.97 34.24 29.60 30.24 163.34 47.39 46.80 65.48 136.97 0.01937 
1375 15.61 23.00 4.66 27.42 36.89 30.70 29.52 159.45 47.50 46.30 65.82 147.93 0.01983 

 



 

 vop خدمات صنعت کشاورزي سال

Y TE K EC Y TE K EC Y TE K EC 
1376 14.79 25.20 3.95 26.14 34.00 31.60 29.56 167.04 51.20 43.20 66.49 153.22 0.01994 
1377 17.27 26.10 3.39 29.15 27.57 32.07 30.92 163.03 55.15 41.80 65.69 161.20 0.01358 
1378 15.06 27.40 5.50 25.56 33.27 30.60 29.96 151.27 51.67 42.00 64.54 170.19 0.01375 
1379 13.72 26.00 4.61 25.39 36.74 31.40 29.16 153.80 49.53 42.50 66.23 183.35 0.01146 
1380 12.83 26.10 4.22 23.85 35.39 30.60 26.60 154.27 51.78 43.30 69.18 194.09 0.01303 
1381 12.04 24.80 4.21 22.05 41.39 29.60 27.32 154.82 46.58 45.60 68.47 208.97 0.01567 
1382 11.97 21.90 4.62 23.36 40.95 30.70 16.84 150.85 47.08 47.40 78.54 220.77 0.01749 
1383 11.23 22.90 4.47 23.06 42.74 30.10 17.42 144.35 46.04 47.00 77.83 233.45 0.01753 
1384 10.19 24.70 4.90 24.05 44.71 30.30 17.88 151.88 45.10 44.90 77.23 251.33 0.01646 
1385 10.36 23.20 4.96 26.09 43.64 31.70 18.17 151.19 45.99 45.10 76.86 267.04 0.01785 
1386 10.22 22.80 5.01 26.10 44.47 32.00 18.34 156.97 45.31 45.10 76.65 262.56 0.01918 
1387  21.20  27.94  32.20  155.80  46.50  269.83 0.01859 
1388 10.30 20.80  28.23 38.90 31.80  140.02 53.90 47.40  287.33 0.01106 
1389 10.20 19.20  28.30 42.20 32.20  122.90 51.10 48.60  257.10 0.01326 
1390 11.40 18.60  24.30 47.60 33.40  94.00 44.50 48.00  257.10 0.01368 
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Abstract 

Oil revenue fluctuations and Dutch disease (i.e. development of the non-traded 
services sector at the expense of traded sectors of agriculture and industry) are two 
manifestations of the resource curse.  In this article we study the resource curse in 
Iran through looking at the impact of fluctuations in oil prices on the industry and 
mines, agriculture and services sectors of the Iranian economy over the period 1973 

to 2011. 

We first estimate oil price fluctuations through use of the GARCH model.  We 
then use an ARDL model to estimate the short and long term impact of oil price 
fluctuations on the value added of the industry, agriculture and services sectors. We 
use an ECM model to assess the relationship between short and long term changes. 
Our results indicate that oil price fluctuations negatively impact the agriculture and 
industry sectors and have positive effects on the services sector.  
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