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چکیده

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده
و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است .در نتیجه ،بررسیی عوامی
مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور ،بیه عنیوان یکیی از متغیرهیای مهی
تلقی می شود .اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی اسیت کیه بیا
رعایت آنها ،حتی در شرایط تحری میتوان شیکوفایی اقتصیاد کشیور را
حفظ نمود .بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در
اییران در طیو تقریبیا چهیار دهیه گذشیته بسییار پرنوسیان بیوده و
تحری های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علییه جمهیوری اسیممی
ایران بر این نوسیانا تیثثیر بسیاایی داشیته ،شیناخت نحیوه و شید
تثثیرگذاری تکانههای نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائا اهمییت اسیت.
 .1شناسه دیجیتا (10.22051/edp.2016.2462 :)DOI
 . 2کارشناس سرمایه گذاری اداره ک امور اقتصادی و دارایی کردستان (نویسنده مسئو )؛

nina_mirani2003@yahoo.com
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریا؛ zeinab.baradaran@yahoo.com
 .4استادیار اقتصاد دانشگاه تبریا؛ mrsalmani_2005@yahoo.com
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در این راستا ،این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسیانا قیمیت نفیت،
نوسانا نرخ ارز و پیامدهای تحری اقتصادی بر تولید ناخیالص داخلیی
ایران بر اساس دادههای سیری زمیانی سیاننه اقتصیاد اییران طیی دوره
زمانی سا  1350تا  1391می پردازد .به ایین منظیور ،ابتیدا شیاخص
نااطمینانی ناشی از نوسانا قیمت نفت و نیرخ ارز بیا اسیتفاده از مید
گارچ برآورد ،سپس روابط متقاب متغیرهای مید بیا اسیتفاده از مید
خود توضیح برداری ،بررسی ،و در ادامه ،رابطه بلندمد بیین متغیرهیا
نیا با استفاده از مد ه انباشتگی جوهانسین -جوسییلیوس اسیتررا
شده است .نتایج ترمین نشان میدهد که در بلندمد  ،نوسانا قیمت
نفت و نوسانا نرخ ارز ،دارای اثر منفیی بیر تولیید ناخیالص داخلیی ،و
همگرا میباشد.
واژگان کلیدی :نوسانا قیمت نفت ،نوسانا نرخ ارز ،تولید ناخیالص
داخلی ،الگوی اقتصاد مقاومتی ،مد گارچ.
طبقهبندی .F43, F31, Q43 :JEL

 .1مقدمه

در سا های اخیر ،کشور ایران با تهاجما گسترده در عرصههای مرتلف از جمله عرصه
اقتصادی مواجه بوده است .بنابراین ،انقمب اسممی ایران مکلف به نوآوری ،نظریهپردازی
و الگوسازی در عرصههای جدید اقتصادی است .یکیی از ایین مفیاهی و الگوهیا ،الگیوی
اقتصاد مقاومتی است که در سا های اخیر توسط مقام معظ رهبری مطرح شیده اسیت
(علیرانی .)1380
اقتصاد مقاومتی به معنی تشریص حوزه های فشار و متعاقبا تیم بیرای کنتیر و
بیاثر کردن آن تثثیرها میباشد و در شرایط آرمانی تبدی چنین فشیارهایی بیه فرصیت
است .اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی اسیت کیه هماهنی بیا سیاسیتهیای کیمن
سیاسی و امنیتی و برای مقاومت در برابر اقداما ترریبی شک میگییرد ،تیا بتوانید در
برابر ضربا اقتصادی تحری ها و توطئههای گوناگون اقتصادی مقاومت کنید و توسیعه و
پیشرفت خود را ادامه دهد (رمضان پور و همکاران  .)1391در ایران ،اقتصاد مقاومتی بیه
معنای بومیکردن سیست اقتصادی است ،به گونیهای کیه در مقابی هرگونیه تحیری و
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فشارهای همه جانبه خارجی به اقتصاد کشور گاندی وارد نشود .از جمله استراتژی هیای
اقتصییاد مقییاومتی عبارتنیید از :اقتصییاد کییارآفرینی ،حمایییت از کییار و سییرمایه ایرانییی،
مردمیسازی اقتصاد ،ارتقاء تولید ملی ،میدیریت مصیر و جلیوگیری از اسیرا  ،توزیی
عادننه ،هوشمندانه و هدفمند مناب و ثرو های کشور ،قط وابستگی به نفت بیا توجیه
به صنای غیرنفتی و اقتصاد کشاورزی ،نگاه بلند مید و اسیتراتژیک صیادرا کشیور و
مدیریت واردا و در نهایت ،اقتصاد دانش بنیان .بنابراین در وهله او برای رسییدن بیه
اقتصاد مقاومتی ،باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تیم
برای خود اتکایی تثکید گردد.
همچنین ،نفت از جمله کانهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهادههای مه
تولید به شمار میرود .در نتیجه ،نوسیانا شیدید قیمیت نفیت کیه آن را شیو نفتیی
نامیدهاند (اثرا مثبت و منفی( ،تثثیرا بساایی در اقتصاد کشورها ،چه در حا توسعه
و چه توسعه یافته ،دارد .از سویی دیگر ،از زمانی که درآمدهای ناشی از صادرا نفت در
اقتصاد ایران ،سه بانیی از تولیید ناخیالص داخلیی و بودجیههیای سیالیانه را بیه خیود
اختصاص داد ،اقتصاد ایران بر پایه اصو یک اقتصاد تک محصیولی بنیا نهیاده شید ،کیه
نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن ،به عنوان یک عام بروناا و محیر
رونق و رکود اقتصادی در ایران عم کرده است .همچنین نوسان خیار از کنتیر ایین
عام  ،بیشتر متغیرهای اقتصادی را دچار نوسان میکند .بنابراین ،بررسی اسیتدنلی (نیه
تنها تجربی) تثثیر شو های نفتی بر رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری نفت خییا و
صادر کننده نفت و کشوری تک محصولی ،بسیار حائا اهمیت است.
از سوی دیگر ،نرخ ارز از جمله دنر آمریکا به عنوان پو راییج در سراسیر بازارهیای
جهان ،داد و ستد میشود و هماننید نفیت تیثثیرا مهمیی در اقتصیاد جهیان بیر جیای
میگذارد .بسیاری از تحلیلگران اقتصاد بینالمل  ،اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظیام
ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز ،نااطمینیانی قابی تیوجهی را در اقتصیاد کشیورهای
درحا توسعه و توسعه یافته ،برصوص اقتصاد کشورهای متکی بیه صیادرا نفیت خیام
ایجاد کرده است .تغییرا و تحون نظامهای ارزی در چند دهیه گذشیته ،سیب شیده
است تا نرخ ارز بویژه در کشورهای در حا توسعه ،بیش از گذشته به عنوان ییک عامی
کلیدی و مه در سیاستها و تصمی گیریهای اقتصادی خودنمایی کنید .امیروزه ارز
پو ملی کشورها نه تنها تحت تثثیر سیاستهای اقتصادی داخلی هیر کشیور قیرار دارد،
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بلکه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بینالمل نیا بر ارز پو داخلی و بیه
دنبا آن ،بر اقتصاد تثثیر خواهد گذاشیت .تولیید ناخیالص داخلیی از جملیه مهی تیرین
متغیرهای اقتصادی است که نسبت به تحون نرخ واقعی ارز حساسیت بسیاری را نشان
میدهد .چنانچه نرخ ارز به طور مناس و هماهن با دنییای داخی و خیار و در ییک
فضای باثبا و مطئمن تنظی نشده باشد ،سب کندی رشد اقتصاد خواهد شد.
با توجه به مطال فوق ،این پژوهش ارتباط بیین نوسیانا قیمیت نفیت و نیرخ ارز و
پیامدهای تحری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی اییران را ارزییابی مییکنید .بیه ایین
منظور ،ابتدا شاخص نا اطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز از طریق مد گیارچ ()GARCH1
برآورد شده است ،سپس روابط متقاب متغیرهای مد بیا اسیتفاده از مید خودتوضییح
برداری ( )VAR2بررسی شده و در ادامه رابطه بلندمد بین متغیرها نیا بیا اسیتفاده از
مد ه انباشتگی جوهانسن -جوسیلیوس استررا خواهد شید .بیدین منظیور در ایین
تحقیق ،تجایه و تحلیی دادههیا و برآوردهیای مربیوط بیه مید هیای اقتصادسینجی و
رگرسیونی برای کشور ایران به صور اطمعا سیری زمیانی طیی دوره زمیانی -1350
 1391با استفاده از آمار و اطمعا بانک اطمعا سری زمانی بانیک مرکیای جمهیوری
اسممی ایران و مرکا آمار ایران صور گرفته است .این مطالعه شام پنج بریش اسیت.
در برش او  ،بیان مسثله ،اهیدا و اهمییت و ضیرور تحقییق در قسیمت مقدمیه ،در
برش دوم ،مبانی نظری ،در برش سوم ،مطالعا خارجی و داخلی صور گرفته در این
راستا ،در برش چهارم و پنج  ،معرفی مد و الگوی مطالعه و سیپس ترمیین مید بیا
استفاده از دادههای سری زمانی طی دوره سا  1350تا  1391برای کشیور اییران ،و در
نهایییت در برییش شش ی  ،بییا اسییتفاده از نتییایج حاص ی از مطالعییه توصیییههییایی بییرای
سیاستگذاران ارائه شده است.
 .2مبانی نظری

 .2-1نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی

در چارچوب نظری ،انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهادههای تولید در تاب تولید اقتصیاد
در نظر گرفته میشود .با فرض ثابت بودن سایر شرایط زمانی که قیمت نهادهای افیاایش
1. Generalized Autoregressive Conditional Hererosdasticity
2. Vector Auto Reggresive Model
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مییابد ،سطح محصو حداکثر کننده سود ،کاهش مییابید .از دییدگاه مکاتی مرتلیف
اقتصادی ،مه ترین عوام مؤثر بر رشد اقتصادی ،سرمایه و نیروی کار اعی از مترصیص
و غیر مترصص است .در تئوریهای جدید رشد ،عام انرژی نیا وارد مد شیده اسیت؛
ولی اهمیت آن در مد های مرتلف یکسان نیسیت .برخیی از اقتصیاددانان اکولوژیسیت
معتقدند انرژی عام اصلی و تنها عامی میؤثر در تولیید اسیت و نییروی کیار و سیرمایه
عوام واسطه ای هستند که برای به کارگیری ،نیازمند انرژی می باشیند (خورسیندی و
عایای .)1391
از سوی دیگر ،اقتصاددانان نئوکمسییک معتقدنید کیه انیرژی عیاملی مهی در رشید
اقتصادی نیست و از طریق تیثثیری کیه بیر نییروی کیار و سیرمایه مییگیذارد ،بیهطیور
غیرمستقی بر رشد اقتصادی تثثیر میگذارد و اثری مستقی بیر رشید اقتصیادی نیدارد.
بدیهی است اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد ،افاایش قیمیت ایین نهیاده سیب
افاایش هاینه تولید ،افاایش قیمت محصو و کاهش اشتغا مییگیردد .در میورد آثیار
نوسانا قیمت نفت بر تورم ،متمایا کردن آثیار کوتیاهمید و بلندمید بسییار مهی  ،و
افاایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمتها است ،اما به دلیی ایین
که نرخ دستمادها اثر چرخه ای دارد (فرایند واکنش دستماد نسبت به تغییر قیمتها و
تعدی یا افاایش دستمادهای واقعی) ،افاایش در قیمتهای اولییه مییتوانید منجیر بیه
افاایش دستمادها ،بهای تمیام شیده و درنتیجیه ،افیاایش بیشیتر قیمیتهیا گیردد .در
بلندمد نیا قیمتهای بانتر نفت بر سطح عمومی قیمتها اثر خواهد گذاشت ،اما ایین
آثار کمتر از آثار کوتاه مد خواهد بود (معلمی .)1388
اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود ،افاایش قیمت آن ،شیو طیر
عرضه محسوب میشود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و بنیابراین ،سیطح عمیومی
قیمتها را افاایش خواهد داد .افاایش شدید در قیمت نفیت باعی پیایین آمیدن رشید
اقتصادی و افاایش تورم در کشورهای واردکننده نفت میشود .این موضوع را میتیوان از
جنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار داد .از یک طر  ،افاایش قیمت نفت باع کمییابی
انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاهها میشود ،که این مطل عاملی برای افاایش
هاینه بنگاهها و کاهش سود آنها محسوب میشود .بنابراین ،کاهش تمای بنگاهها بیرای
خرید کانهای سرمایهای جدید را در پی خواهد داشت؛ که این امیر در بلندمید باعی
کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصادی در کشورهای صنعتی میشود .این موضوع
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بیان کننده کاهش عرضه ک و افاایش سطح قیمتهیا مییباشید .از طیر دیگیر ،اگیر
مصر کنندگان انتظار افاایش موقتی در قیمیت انیرژی را داشیته باشیند ،ممکین اسیت
تصمی به پسانداز کمتر بگیرند که کاهش در تعاد حقیقی و افاایش بیشتر قیمتها را
1
موج میشود (کلونی و مارنا .)2008
افاایش قیمت نفت به گونهای دیگر بر طر تقاضای اقتصاد نیا اثر میگیذارد کیه در
کشورهای صادرکننده مشاهده میگردد .شو های افاایش قیمیت نفیت باعی افیاایش
درآمدهای ارزی و در نتیجه ،افاایش واردا میشود .در ایین کشیورها بسیته بیه اینکیه
واردا کانهای سرمایهای یا مصرفی انجام میگیرد ،میتواند اثرا متفاوتی را بر اقتصاد
آن کشور داشته باشد .کارشناسان اقتصادی ،نه تنها شو های کاهش قیمت نفت ،بلکیه
شو های افاایش قیمت نفت را نیا به سود کشورهای صادرکننده نفت نمیدانند .تحیت
تثثیر شو کاهش قیمت نفت ،غالبا دولتها مجبیور مییشیوند تیا بیر واردا کانهیا و
خدما  ،محدودیت بیشتری را اعما نمایند تا از طریق صیرفهجیوییهیای ارزی ،امکیان
تثمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موق تعهیدا خیارجی فیراه گیردد .بیا
توجه به اینکه در کشورهای در حا توسعه از جمله ایران ،برش عمدهای از واردا آنهیا
را کانهای سرمایهای و مواد اولییه میورد نییاز بریشهیای تولییدی تشیکی مییدهید،
محدودیتهای اعما شده بر واردا میتواند اثرا نامساعدی بر برش تولییدی کشیور
بر جای بگذارد .نتیجه اجتناب ناپیذیر چنیین وضیعیتی بیروز فشیارهای تیورمی ،رکیود
اقتصادی و افاایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
اینکه شو های قیمت نفت در واق تا چیه حید و چگونیه مییتواننید فعالییتهیای
اقتصادی یک کشور را تحت تثثیر قرار دهند ،به چند عام بستگی دارد کیه عبارتنید از:
قیمت نفت به چه میاان و با چه سرعتی تغیییر میییابید ،کشیورهای صیادرکننده نفیت
درآمد اضافی ناشی از افاایش ناگهانی قیمت نفت را چگونیه و بیا چیه سیرعتی خیر  ،و
کاهش درآمد ناشی از کیاهش قیمیت نفیت را از چیه طریقیی تیثمین کننید ،واحیدهای
مرتلف اقتصادی در مقاب این شو ها چه واکنشیی از خیود نشیان مییدهنید ،سیطح
عمومی قیمتها و نرخ دستماد ،در نتیجه تغییرا ناگهانی قیمیت نفیت چگونیه تغیییر
مییابند و دولتها در کنتر این شیو هیا چیه سیاسیتهیایی را در دسیتور کیار قیرار
میدهند.
1. Cologni and Manera
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افاایش قیمت نفت در اوای دهه  1970موج گردید تا کشورهای صادرکننده نفیت
در بلندمد  ،در وضعیت نامناس تری در مقایسه با کشیورهایی کیه تغیییر چنیدانی در
قیمت محصون صادراتی آنها به وجود نیامده قرار گیرند .اثرا منفی ناشی از نوسیانا
قیمتها ،پیشبینی غلط قیمتها و در نتیجه افاایش ریسک در تصمی گیری و اسیتفاده
نادرست از مناب بادآورده و مدیریت ضعیف در نتیجه افیاایش ناگهیانی قیمیت نفیت ،از
عواملی هستند که اثرا مثبت احتمالی شو های مثبت قیمت نفت را از بیین مییبیرد
(صمدی.)1390 ،
 .2-2نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی

نوسانا نرخ ارز ،تقاضای ک اقتصاد را از طریق واردا  ،صادرا و تقاضیای پیو و نییا
عرضه اقتصاد را از کانا هاینه کانی واسطهای وارداتی تحت تثثیر قرار میدهد .بنابراین
برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت ،بستگی به شرایط اولیه اقتصیادی کشیورها دارد .اثیر
نوسانا نرخ ارز ،از طر تقاضای ک با استفاده از کینشهیای صیادرا و واردا قابی
بررسی است .در این رو  ،طبق شرط مارشا  -لرنر ،1در صور بارگتیر از ییک بیودن
مجموع کششهای صادرا و واردا  ،با کاهش ارز پو ملی (افیاایش نیرخ ارز) ،تیراز
تجاری و به تب آن ،تولید ناخالص داخلی بهبود مییابد .در صور کوچکتر از یک بودن
مجموع این کششها ،با افاایش ارز پو ملیی (کیاهش نیرخ ارز) ،تیراز تجیاری بهتیر
میشود .به این ترتی  ،اثر تغییرا نرخ ارز بر روی برش تقاضا بستگی بیه کشیشهیای
صادرا و وادار دارد .کاهش در سرمایهگذاری از دیگر عوام طیر تقاضیا اسیت کیه
متاثر از تغییرا نرخ ارز است .در اغل کشورهای درحا توسعه ،سرمایهگذاری داخلیی
به شد وابسته به واردا کانهای سرمایهای است تا پس از تلفیق بیا سیرمایه و منیاب
داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد .در چنین شرایطی ،با افاایش نرخ ارز و کیاهش ارز
پییو داخلییی ،هاینییه واردا افییاایش مییییابیید و در صییور کییاهش واردا کانهییای
سرمایهای ،سرمایهگذاری داخلی کاهش و در پی آن ،تقاضای ک نییا کیاهش میییابید
(قمطیری و شرافتیان جهرمی .)1386
در ضمن اغل کشورهای در حا توسعه دارای بدهیهای خارجی گسترده بیه دلیی
دریافت وامهای خارجی هستند .کاهش ارز پو در این کشورها ،افیاایش بیدهی آنهیا
1. Marshall-Lerner Condition
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بر حس پو داخلی را در پی داشته است .گستر فشار این بیدهیهیا ،از بیین رفیتن
مناب نزم در تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته است .در بازار کانهیا،
شو های مثبت نرخ ارز سب گران شدن کانهیای وارداتیی و ارزانتیر شیدن کانهیای
صادراتی خواهد شد و در نتیجه ،افاایش تقاضا بیرای کانهیای داخلیی را در بیر خواهید
داشت (کازرونی و رستمی).
در طر عرضه میتوان استدن کرد که در کشورهای در حا توسیعه ،شیو هیای
مثبت نرخ ارز (کاهش ارز پو ملی) ،سب افاایش هاینه وارداتی کانهیای واسیطه و
در نتیجه ،گرانتر شدن واردا کانهای واسطهای (نهاده تولید) میشود که میتواند اثیر
منفی بر تولید داشته باشد .نوسانا در نرخ ارز واقعیی همچنیین از طرییق ایجیاد عیدم
اطمینان در قیمتهای آتی کانها و خدما بر برش حقیقی اثر مییگیذارد .کیارگااران
اقتصادی تصمی گیریهای خود را در زمینیه تولیید ،سیرمایهگیذاری و مصیر بیر پاییه
اطمعاتی که سیست قیمتها برای آنها فراه میسازد ،پیریای مییکننید .قیمیتهیای
غیر قاب اطمینان و غیر قاب پیشبینی ناشی از نااطمینیانی در نیرخ ارز ،اثیر منفیی بیر
تصمی گیری برای تولید و سرمایهگذاری مییگیذارد .همچنیین نااطمینیانی در نیرخ ارز
باع افاایش ریسک در محیط اقتصادی شیده کیه باعی افیاایش نیرخ بهیره و کیاهش
سرمایهگذاری می شود و در نتیجه ،اثر منفی بر تولید دارد .به عیموه ،افیاایش نوسیانا
نرخ ارز و نااطمینانی در آن باع افاایش ریسک در تجار بینالمللی میگردد و هاینیه
تجار را افاایش میدهد که باع کاهش تجار و در نهایت ،کاهش در تولید میشود.
 .2-3تحریم اقتصادی و ساختار اقتصادی ایران

عمدهترین تم های ایان متحده در زمینه اعمیا مهیار علییه اییران ،بیرای بیه زانیو
درآوردن ایران به لحاظ اقتصادی بوده است .طرح تحری اقتصادی از جان شیرکتهیای
آمریکایی ،لغو قرارداد یک میلیارد دنری شرکت کونوکو با اییران ،دسیتورالعم اجراییی
کلینتون و طرح داماتو ،همه برای این بود که شریان حیاتی ایران را ضیعیف کنید و ایین
کشور قادر نباشد نیازهای اقتصادی خود را تثمین نماید .ایین اقیداما آمریکیا بعضیی از
مشکم اقتصادی موجود در ایران را تشدید کرده ،اما اساسا اثیرا منفیی روی اقتصیاد
ایران نگذاشته است؛ البته طرفداران مهار ایران اعتقاد دارند که سیاست مهیار و بیه تبی
آن تحری های اقتصادی بر ایران تثثیر منفی گذاشته است.
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«کنت تیمرمن »1ناشر «ایران برییف» کیه دارای مواضی خصیمانه علییه جمهیوری
اسممی ایران بوده است؛ در کنفرانس ایران در مرحله گذار اعمم کرد که سیاست تحری
تا به امروز نیا از جهاتی مؤثر بوده است؛ چرا که ارز پو ملیی (رییا ) را کیاهش داد،
دسترسی ایران به سرمایهها و تکنولوژی خارجی را محدود و به صنعت نفت ایران ضیربه
زده ،این کشور را گرفتار بدهیهای خارجی کرده و در عین حا  ،تیثثیر میورد دلریواه را
نگذاشته است ،چرا که ایران به راحتی نیازهای خود را از دیگر کشورها تیثمین مییکنید.
اما وض تحری های جدید که از او جونی  2012میمدی توسط اتحادیه اروپیا اعمیا
شد را میتوان به عنوان نماد تحری های یک جانبه برضد ایران دانست .تحری هیایی کیه
در پی آن است تا زیرساختهای اقتصادی و راهبردی ایران را ناکارآمد ساخته و بیه ایین
ترتی  ،زمینههای کاهش قابلیتهای راهبردی ایران در سطح منطقهای و بیینالمللیی را
به وجود آورد .کشورهای غربی ،اهدا خود از اعمیا تهدییدهای چنید جانبیه بیر ضید
جمهوری اسممی ایران را به عنوان اقدامهایی در راستای کیاهش تیوان راهبیردی اییران
میدانند .اقداماتی که در چارچوب تحری های فلج کننده نامگذاری شده است.
در چنین شرایطی ،ایان متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از تمام توان خیود
برای محدود سازی ایران در سطح بینالمللی بهرهگیری مینمایند .کشورهای ییاد شیده
برای اثر برشی تحری های طراحی شده ،مجازا هایی را بر ضد شرکتهیا و کشیورهایی
اعما میکنند که همکاری اقتصادی با ایران را در دستور کار قرار میدهنید .لیذا اییران
باید الگوی مناسبی را در نظر بگیرد که شرایط حاک بر اقتصاد نییا در آن لحیاظ شیود،
که این الگو ،همان الگوی اقتصاد مقاومتی است .اصطمح اقتصاد مقاومتی اولین بار پیس
از محاصره غاه در سا  2005که ناتوانی در امر صیادرا  ،امکیان صیادرا و در نتیجیه
کشت بسیاری از محصیون کشیاورزی را کیاهش داده بیود ،اسیتفاده شید و ضیوابط و
معیارهای حاک بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید .در اقتصیاد مقیاومتی ،هید
استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقاب تحری ها با ایجاد کمترین بحران است.
 .3پیشینه پژوهش

مهرآرا و نیکی اسکویی ( ،)1385در مطالعهای تحت عنیوان "تکانیههیای نفتیی و اثیرا
پویای آن بر متغیرهای کمن اقتصادی" ،به بررسی این موضوع پرداختهاند و بیا اسیتفاده
1. Kenneth Timmerman
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از رو محدودیتهای بلندمد بمنچارد و کاه ،1اقدام به شناسایی تکانههای سیاختاری
برای چهار کشور ایران ،عربستان ،کویت و اندونای کیردهانید و بیا اسیتفاده از دادههیای
ساننه  1960تا  2003تواب عکسالعم آنی و تجایه واریانس ،نشان دادهاند کیه درجیه
بروناایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت بیه اییران و انیدونای پیایینتیر اسیت و
تکانههای نفتی ،مه ترین عام نوسانا تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است.
در حالی که در دو کشور اندونای و کویت ،واردا  ،عام اصلی نوسانا تولید است و آن
را به ساز و کارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونای نسبت دادهاند .اثر شیو
مثبت قیمت نفت بر روی واردا  ،تولید ناخیالص داخلیی و شیاخص قیمیتهیا در همیه
کشورها مثبت بوده و سب افاایش آنها شده است.
حمفی ( ،)1386در مقالهای با عنوان "نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی طی بازه زمانی
 "1338 -1383به بررسی بیثباتی و انحرا نرخ واقعیی ارز بیر رشید اقتصیادی اییران
پرداخته و برای این منظور ،از مد گارچ برای شاخص بیثبیاتی در نیرخ واقعیی ارز و از
سه معیار متفاو  ،برای اندازهگیری میاان انحرا نرخ واقعیی ارز اسیتفاده شیده اسیت.
براز مد رشد اقتصادی ایران به وسیله شیاخصهیای مرتلیف ،نشیان مییدهید کیه
بیثباتی و انحرا نرخ واقعی ارز در تمامی مد ها و بیدونوقفیه ،تیثثیر منفیی بیر رشید
اقتصادی ایران داشته است.
ابریشیمی؛ مهیرآرا ،و زمیانااده نصیرآبادی ،)1388( .در پژوهشیی بیا عنیوان "رابطیه
تکانههای نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک :آیا این رابطیه ،نامتقیارن اسیت "
به بررسی اثرا نامتقارن تکانههای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن
پاسخ این سؤا که آیا اثرا تکانههای منفی درآمد نفت بیر رشید اقتصیادی کشیورهای
صادرکننده شدیدتر از تکانههای مثبت است ،پرداختند .این مقالیه ،رابطیه غیرخطیی ییا
نامتقارن میان تکانههای نفتی و رشد اقتصادی را برای کشورهای عضو اوپیک بیرای دوره
زمانی  1970تا  2005بر اساس مد های اقتصاد سینجی دادههیای تیابلویی پوییا میورد
مطالعه قرار میدهد .نتایج مطالعه نشان میدهد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بیر رشید
اقتصادی نسبت به تکانههای نفتی ،نامتقارن و برای تکانههای منفی شدیدتر است.
ابراهیمی ( ،)1389در مطالعهای تحت عنوان "اثر شو های قیمت نفیت و نوسیانا
نرخ ارز و نااطمینانی حاص از آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتری نفتیی (الجااییر،
1. Blanchard & Quah
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ایییران ،عربسییتان و ونییاوئم)" طییی دوره  1369تییا  1386پرداختییه و بییرای اسییتررا
سریهای نااطمینانی از مد گارچ استفاده شده است .رو میورد اسیتفاده ،رو خیود
رگرسیون برداری ( )VARبر پایه مد ه انباشتگی میباشد .براساس نتایج ترمین بیین
قیمت نفت ،نرخ ارز و تولید در این کشورها ،رابطه بلندمد وجود دارد .در این کشورها،
رابطه بلندمد بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمد بین نرخ ارز و رشد
تولید منفی است.
غفار و فشاری ( ،)1393در مقالهای باعنوان بررسی و تبیین الگوی اقتصیاد مقیاومتی
در اییران ،ضیمن تعرییف و بییان مفهیومی اقتصیاد مقیاومتی و همچنیین شیاخصهییا و
مؤلفههای آن ،به ارائه راهکارهای مناس برای ترویج فرهن اقتصاد مقاومتی و راه حی
مقابله با تحری ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی پرداخته است.
جیمنا و سانچا ،)2005( 1درمقالهای تحت عنوان "اثر شو های نفتی بر روی رشید
تولید ناخالص داخلی واقعیی در کشیورهای منتری  ،OECDبیه بررسیی ایین موضیوع
پرداختهاند .آنها یک مد خیود رگرسییونبیرداری ( )VARچنید متغییره نامقیید را بیا
استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز مؤثر ،قیمت نفیت ،دسیتماد ،تیورم،
نرخ بهره کوتاهمد و بلندمد برای دوره  1972:3تا  2001:4اجرا کردند .نتایج حیاکی
از این است که در همه کشورهای مورد مطالعه ،تغییرا قیمت نفیت بیه طیور مسیتقی
تولید ناخالص داخلی را تحت تثثیر قرار نمیدهند ،بلکه بهصور غیر مسیتقی از طرییق
سایر متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی را متثثر میکند.
رییا و راگوایندین ،)2005(2درمقاله ای باعنوان "آثار تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد
فیلیپین" ،با استفاده از اطمعا دوره  1981تا  2003به بررسی این موضوع پرداختهاند.
تاب عکسالعم آنی که برای انتقا متقارن 3قیمتهای نفیت بیرآورد شیده ،نشیان داده
است که تکانه قیمت نفتی به کاهش بلندمد در تولید ناخالص داخلی حقیقی فیلیپیین
منجر میشود .بر عکس ،در مد  VARنامتقارن ،کاهش قیمت نفت نسبت بیه افیاایش
آن نقش مه تری در نوسانهای هر یک از متغیرهای مورد بررسی آنها دارد.
جین ،)2008(4در مقالهای تحت عنوان بررسی "اثر شو های قیمت نفت و فرارییت
نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشورهای روسیه ،ژاپن و چین" بیا اسیتفاده از رو بیرآوردی
1. Jimenez & Sanchez
2. Reyes & Raguindin
3. Symmetric transformation
4. Jin
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 VARپرداخته است .یافتههای اصلی این تحقیق نشان میدهید کیه افیاایش در قیمیت
نفت ،اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای ژاپن و چین به عنوان واردکننیده نفیت و اثیر
مثبت بر رشد اقتصادی کشور روسیه به عنوان صادرکننده نفت دارد .همچنیین افیاایش
نرخ ارز حقیقی به رشد مثبت  GDPو رشد منفی  GDPدر ژاپن و چین منجر میشود.
آلیو ،)2009(1در مقالهای تحت عنوان "اثر شو های قیمت نفت و فرارییت نیرخ ارز
بر رشد اقتصادی کشور نیجریه" را با استفاده از مد خود رگرسیون برداری ( ،)VARدر
بازه زمانی  1981:1تا  ،2007:4مورد بررسی قرار داده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
که این دو متغیر بر رشد اقتصادی نیجریه مؤثر بودهاند.
ماسیه ،)2013(2طی تحقیقی به بررسیی "نوسیانا قیمیت نفیت و تغیییرا تولیید
ناخالص داخلی" پرداخت .هد اصلی این تحقیق ،بررسی اثر نوسانا قیمت نفیت خیام
در دوران بحران مالی کره جنوبی مییباشید .در ایین مطالعیه ،بیه بررسیی ارتبیاط بیین
متغیرهای مد با استفاده از  VECMپرداخته شده و نتایج به دست آمده از این بررسیی
نشان داد که نوسانا قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی تثثیر گذار است.
 .4مدل و روش برآورد آن

3

4

هرگاه فرایندهای خود توضیح و میانگین متحر و همچنین مد های تلفیقی این دو،
به سریهای زمانی چند متغیره بسیط داده شیود ،فراینید خیود توضییح بیرداری شیک
میگیرد که از رایجترین مد های سری زمانی است .این مد توسط سیما )1980( 5در
انتقاد به طبقهبندی سریهای متغیر زمانی به متغیرهای درونیاا و متغیرهیای برونیاا در
ح مد سری زمانی به شک سیست معادن همامان پویا ارائه شد .نظر وی این بیود
که «اگر واقعا بین مجموعهای از متغیرهای مد  ،همامانی وجود دارد ،باید همه متغیرها
را به یک چش نگریست و پیش قضاو درمورد اینکه کدام دروناا وکیدام برونیاا اسیت،
صحیح نیست».

1. Aliyu
2. Masih
3. Auto Reggresive
4. Moving Average
5. Sims
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طرفداران مد  VARبه این دنی  ،رو مذکور را مناس میدانند که رو کار
بسیار ساده است .استفاده از رو حداق مربعیا معمیولی ( ،)OLS1محقیق را درگییر
تشریص دروناا و بروناا بودن متغیرها نمیکند ،پیشبینییهیای ارائیه شیده بیر اسیاس
الگوهای  ،VARبهتر از پیشبینیهای معیادن همامیان اسیت ،توانیایی بییان سیاختار
پویای مد و انتظارا عقمیی در کوتامد  ،توانایی حذ قیود و محدودیتهایی را کیه
غالبا همراه تئوریهای اقتصادی است ،دارا مییباشید .بیه دنیی ذکرشیده فیوق ،گفتیه
میشود که در رو  VARبرای ترمین مد  ،به مد اقتصادی آشکاری نیاز نیست .بیه
عنوان مثا از یک الگوی خود توضیح برداری ،رابطه بین دو متغییر سیری زمیانی رشید
حج ( ) و نرخ تورم ( ) را در نظر بگیرید .الگوی  VARوقتی که هر یک از آنهیا تنهیا
با یک وقفه در الگو ظاهر شوند به صور زیر است:
() 1
() 2
() 3
() 4

بردارهای  2 1و  ماتریس  2 2ضیرای الگیو اسیت کیه بایید
که در آن ،و
برآورد شود در عم معمون  متغیر دروناا و  وقفه زمانی داریی کیه در ایین صیور ،
الگوی  VARدر شک ماتریسی به گونههای زیر در خواهد آمد:
() 5

کییه در آن ،و وقفییههییای آن و همچنییین بردارهییای  ×1و هییا ()i=1,…,p
ماتریسهای × ضرای الگو هستند .سیست در قال یک شک ح شده 2اسیت ،زییرا
هر متغیر در بر اساس وقفههای خود آن متغیر و وقفههای سایر متغیرهای درون الگو
توضیح داده میشود ،بنابراین رو  OLSیک رو کارا در بیرآورد ضیرای هیر ییک از
معادن الگو است .حا به الگوی ( )5برگشیته و آن را بیا اسیتفاده از عملگیر وقفیه بیه
صور ماتریسی زیر نوشته مینویسی :

1. Ordinary Least Square
2. Reduced form
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() 6
() 7
که در آن،

و

ریشههای معادله زیر هستند:

() 8

1

همگرا باشید  ،آن اسیت کیه در آن،
و
و بر حس
نزمه آنکه بسط
صدق کند .این شرط دقیقا معاد شرطی است که ریشیههیای
و
معادله
به صور قدر مطلق کوچکتر از یک باشد ،که در آن  ،ماتریس
ضرای متغیرهای با وقفه و یک ماتریس یکه است .هنگامی که باثباتی مد بیه اثبیا
برسد (قدرمطلق ریشهها کوچکتر از یک باشد) ،میتوان و را بیه صیور تیابعی از
به گونهای که در قب نشان داده شده است ،نوشیت.
و
مقادیر حا و وقفههای
2
و
این تواب به تواب عکسالعم تحریک معروفند و اثر تغییرا حیا و وقفیه
را در طو در و نشان میدهند .از نکا مه در ایین مید  ،بررسیی همگراییی و
تعییین مرتبیه تیثخیری میید مییباشید کیه بییه کمیک آزمیون همگراییی جوهانسیین-
جوسیلیوس و با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارز -بیاین و همچنان حنان -کیوئین
انجام میشود.
برای تعیین مرتبه تثخیری باید به مقایسه آکائیک مد های بیرآورده شیده پرداختیه
شود و مرتبهای مورد قبو واق میگردد که مد آن ،دارای آکائیک کمتری نسیبت بیه
سایر مد ها باشد.
 .5دادهها و نتایج تجربی

در این تحقیق ،از دادههای سری زمانی  1350تا  1391استفاده ،و کلیه آمار و اطمعیا
متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در تحقیق ،از بانیک اطمعیا سیری زمیانی بانیک
مرکای ایران و مرکا آمیار اییران اسیتررا شیده و بیه منظیور بررسیی اثیر نااطمینیانی
متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت ،شیاخص نااطمینیانی نیرخ ارز و قیمیت نفیت ناشیی از
نوسانپذیری نرخ ارز و قیمت نفت خام از طریق مد گارچ محاسبه گردیده و به عنیوان
متغیر اضافی نااطمینانی نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی نفت خام وارد مد شده است.
1. Convergent
2. Impulse response function
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مد گارچ ناشی از نااطمینانی قیمت واقعی نفت ،به صور زیر است:
() 9
که در آن،

نااطمینانی حاص از نوسانا تفاض لگاریت قیمت واقعی نفیت،
نااطمینانی حاص از نوسانا تفاض لگاریت قیمت واقعی نفیت بیا ییک
باقی مانده حاص از مد اولیه گارچ برای تفاض لگاریت قیمت واقعیی
دوره وقفه،
در سطح مانا نمیباشد و با یک
نفت با یک دوره وقفه میباشد .به دلی اینکه متغیر
تفاض گیری مانا میشود ،در مد گارچ تفاض لگاریت این متغیر وارد مییشیود ،یعنیی
 dloilوارد شده است .رابطه ( ،)9مد گارچ ( 1و  )1است .این رابطه برآورد شده ،شیرط
نزم و کافی برای مد گارچ را بر اساس مبانی نظری و تئوری آن تثمین مییکنید .زییرا
شرط نزم برای اینکه مد گارچ مانای ضعیف باشد ،این است که مجموع ضیرای مید
گارچ کوچکتر از یک باشد .به بیان دیگر ،شیرط نزم بیرای اینکیه شیو هیای وارده بیه
جمم اختم پایدار نباشند ،این است که مجموع ضرای مد گارچ کوچکتیر از ییک
باشد .شرط کافی برای مد گارچ این است کیه عیرض از مبید مثبیت بیوده 1و ضیری
واریانس شرطی جمله اختم مثبت و معنیدار باشد ،که رابطه برآوردی این شرط را نیا
تثمین کرده است.
مد گارچ ناشی از نااطمینانی نرخ واقعی ارز ،به این صور نوشته می شود:
()10
نااطمینانی حاصی از نوسیانپیذیری تفاضی لگیاریت نیرخ ارز
که در آن،
تفاض لگاریت نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نیرخ ارز واقعیی بیا
واقعی،
باقیمانده حاص از مد اولیه گارچ برای تفاضی لگیاریت نیرخ ارز
یک دوره وقفه،
با یک دوره وقفه میباشد .به دلی اینکه متغیر  LEXدر سطح مانا نمییباشید و بیا ییک
تفاض گیری مانا میشود ،در الگوی گارچ تفاض لگاریت این متغییر ،یعنیی  dLEXوارد
 .1در شرایطی که ضری عرض از مبد معنیدار نباشد ،نباید این جاء را حذ کرد ،زیرا اگیر عیرض از مبید صیفر
باشد ،مقدار واریانس در بلندمد صفر خواهد بود .درنتیجه ،مثبیت بیودن ضیری عیرض از مبید  ،بیرای پاییداری
نوسانا  ،شرط نزم است (.)Enders, 2004: 126
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شده است .روابط ( )9و ( ،)10مد گارچ ( 1و  )1است .این روابط بیرآورد شیده ،شیرط
نزم و کافی برای مد گارچ را بر اساس مبانی نظری و تئوری آن تثمین میکنند؛ زییرا
شرط نزم برای که مد گارچ مانای ضعیف باشد ،این است کیه مجمیوع ضیرای مید
گارچ کوچکتر از یک باشد .به بیان دیگر ،شرط نزم بیرای اینکیه شیو هیای وارده بیه
جمم اختم پایدار نباشند ،این است که مجموع ضرای مد گارچ کوچکتیر از ییک
باشد .همانطور که قبم گفته شد شرط کافی برای مد گارچ این است که عرض از مبید
مثبت بوده و ضری واریانس شرطی جمله اختم مثبت و معنییدار باشید ،کیه روابیط
برآوردی این شرط را نیا تثمین کرده است.
کلی مد گارچ حاص از نااطمینانی نوسانا قیمت نفت و نرخ ارز کیه بیر گرفتیه از
مبانی نظری ،مطالعا تجربی تحقیق و مطالعه ماشیه ( )2013اسیت ،بیه صیور زییر
میباشد:
()11
که در آن LGDP ،لگاریت تولید ناخالص داخلی اییران کیه از قسیمت آمیار و اطمعیا
لگیاریت قیمیت نفیت خیام،
مربوط به حسابهای ملی مرکیا آمیار اییران،
لگاریت نرخ ارز واقعی که از قسمت قیمت داراییهای مالی بانک اطمعا سیری زمیانی
نااطمینانی حاص از نوسانا تفاض لگاریت
بانک مرکای استررا شده است،
قیمت واقعی نفت،
نااطمینانی لگاریت نیرخ ارز ناشیی از نوسیانپیذیری تفاضی
لگاریت نرخ ارز واقعی ،از مد گیارچ برگرفتیه شیده OP ،درجیه بیاز بیودن تجیاری و از
مجموع صادرا و واردا بر تولید ناخالص داخلی بیه دسیت آمیده اسیت و جمیم
اختم مد میباشد .همچنین متغیر مجازی  Dبیه عنیوان متغییر نشیاندهنیده نقیش
تحری های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ،وارد مد شیده اسیت ،بیه گونیهای بیرای
سا های بعد از آغاز تحری ها ( ،)1388عدد یک و برای سا های قب از تحری ها ،عیدد
صفر را اتراذ میکند؛ به گونهای کیه اگیر  D=1و
باشید ،نشیان دهنیده تیثثیر
منفی تحری ها بر تولید ناخالص داخلی در ایران میباشد.
قب از آزمون مد  ،دادهها از لحاظ پایایی مورد بررسی قرار گرفته اند ،زیرا اگر در
ترمین معادن اقتصاد سنجی از دادههای غیر پایا استفاده شود ،به دلیی اینکیه ایین
دادهها در طو زمان دارای واریانس و کوواریانس باثبا نیستند ،آمارههای  tو  Fمعتبر
نبوده و مد ترمین تور دار و غیرقاب استفاده میشود .آزمیون پاییایی متغیرهیا بیه
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رو دیکی -فولر تعمی یافته انجام و نتایج نهایی این آزمون در جدو زییر بیه ترتیی
برای سطح دادهها و تفاض آنها منعکس شده اسیت .نتیایج نشیان مییدهنید کیه کلییه
متغیرها در سطح معنای  5درصد ریشه واحید هسیتند و بیه عبیارتی ناپاییا هسیتند .بیه
عبار دیگر ،تمامی متغیرهای سری زمانی به کار رفته ،یک سری زمانی جمعی از مرتبه
یک میباشند و بر اساس نتایج ،با یک بار تفاض گیری پایا مییشیوند .همچنیین آزمیون
مذکور برای جمم باقی مانده معادن نشان دهنده پایا بودن آنها است .لذا مییتیوان
گفت که بح رگرسیون کاذب منتفیی اسیت و نتیایج حاصی از بیرآورد قابی اعتمیاد
هستند.
جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد در سطح و تفاض مرتبه او متغیرها
نام متغیر
LGDP

سطح متغیرهای مد

سطح بحرانی
-3/54

-2/05

سطح بحرانی
-3/54

آماره آزمون ADF

-4/13

-3/54

-1/86

-3/54

-3/85

-3/53

-3/48

-3/54

-6/56

-3/54

-3/04

-3/54

-6/31

-3/53
OP

آماره آزمون ADF

تفاض مرتبه او متغیرهای مد

-3/52

-1/68

-1/89

منب  :یافتههای تحقیق

-3/54
-3/54

-4/82
-3/61

برای ح مسثله ناپایا بودن میتوان متغیرهایی کیه بیا ییک بیار تفاضی گییری پاییا
میشوند را به صور تفاض مرتبه او ترمیین زد .ولیی تفاضی گییری مرتبیه او (ییا
مرتبههای بانتر) منجر به حد اطمعا بلندمد میگردد .ازایینرو مییتیوان پاییایی
جمم پسماند را با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمی یافته 1به منظور اطمینان از عدم
وجود رگرسیون کاذب ،انجام داد .برای این منظور ابتدا به برآورد الگوی نیرخ پیس انیداز
ناخالص داخلی با استفاده از رو حداق مربعا معمولی ( )OLSپرداخته میشود:

)1. Augmented Dickey Fuller (ADF
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نتایج حاص از آزمون دیکی فولر تعمی یافته برای جمم پسماند حاص از ایین
ترمین در پی میآید:
جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد برای جمله اخم

نتیجه
آزمون

مرتبه
تفاض

مانا

)I(0

مقدار بحرانی
آزمون در سطح
 10درصد
-3/19

مقدار بحرانی
آزمون در سطح
 5درصد
-3/52

مقدار بحرانی
آزمون در سطح
 1درصد
-4/21
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آماره دیکی
فولر تعمی
یافته
-4/03

Residual

از آنجا که جمله پسماند انباشته از مرتبه صفر ) I(0یا ساکن مییباشید ،لیذا متغییر
وابسته و متغیرهای مستق ه انباشته هستند و نوعی رابطه تعادلی بلندمد بین این
دو متغیر وجود دارد .به این ترتی  ،برآورد رگرسیون کاذب نیست و هیچگونه اطمعا
بلندمدتی حذ نمیگردد.
آزمون هم انباشتگی

برای آزمیون هی انباشیتگی مییتیوان از رو انگی  -گرنجیر و ییا از رو جوهانسین-
جوسلیوس استفاده کرد .در رو او  ،بعد از انجام آزمونهای ریشه واحد برای ترمیین
بردارهای ه انباشتگی از رو حداق مربعا معمولی و در رو دوم ،از رو حداکثر
راستنمایی استفاده میشود .در رو انگ  -گرنجر فرض بر نرمیا بیودن و وجیود ییک
بردار ه انباشتگی است ،در صورتی که در رو جوهانسین -جوسیلیوس ممکین اسیت
بیش از یک برداره انباشتگی بین متغیرهای مد وجود داشته باشد ،که بردار بهینه بیر
اساس مبانی نظری و تجربی ،عمئ انتظاری و معقو بودن ضرای انتراب میشیود .بیه
همین دلی در رگرسییونهیای چنید متغییره ،رو جوهانسین -جوسیلیوس از اعتبیار
بیشتری برخوردار است و نسبت به دیگری برتری دارد.
در این آزمون ،پس از انجیام محاسیبا نزم از دو معییار نسیبت درسیتنمایی یعنیی
جهت بررسی بود و نبود بردارهای ه انباشیتگی اسیتفاده مییشیود .در
و
صورتی که وجود بردارهای ه انباشتگی بین متغیرها تثیید گیردد ،مییتیوان گفیت کیه
رابطه تعادلی و بلندمد بین متغیرهای مورد نظر برقرار است .به منظیور تعییین تعیداد
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بردارهای بهینه ،به طو وقفه بهینه مد خود رگرسیون برداری نیاز بوده کیه در مقالیه،
این امر با استفاده از معیار شوارز بیاین وقفه بهینه یک تشریص داده شده و با توجه بیه
وقفه بهینه ،با استفاده از آزمون اثر و آزمون مقادیر ویژه ،تعداد بردارهیای هی انباشیتگی
مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج آزمون نشان میدهد که دو بردار ه انباشیتگی در سیطح اطمینیان  95درصید
وجود دارد و بردار بهینه بر اساس معقو بودن ضرای و مطابقت آنها با عمئ انتظاری و
مبانی تئوریکی انتراب شده است .نتایج بردارهای ه انباشیتگی و صیور نرمیا شیده
آنها نشان میدهد که ضرای ترمین زده شده با مبانی نظیری سیازگاری دارنید .رابطیه
بلند مد ترمین زده شده با استفاده از دادههای ساننه اقتصاد اییران طیی دوره زمیانی
 1350تا  1391به صور زیر است:
جدول  .3بردارهای ه انباشتگی نرما شده
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نتایج جدو ( )3نشاندهنده تیثثیر معنییدار و مثبیت متغیرهیای لگیاریت نیرخ ارز
واقعی و لگاریت قیمت نفت خام بیا متغییر لگیاریت تولیید ناخیالص داخلیی اسیت .امیا
نوسانا نااطمینانی حاص از نوسانا تفاض لگاریت قیمت واقعیی نفیت و نااطمینیانی
لگاریت نرخ ارز ناشی از نوسانپیذیری تفاضی لگیاریت نیرخ ارز واقعیی ،تیثثیر منفیی و
معنیدار بر لگاریت تولید ناخالص داخلی دارند .همچنین متغیر درجه باز بیودن تجیاری،
اثر مثبت و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی دارد ،اما تحری ها که بیا اسیتفاده از متغییر
مجازی نشان داده شده است ،تثثیر منفی و معنی دار بیر متغییر تولیید ناخیالص داخلیی
دارد.

 / 162تحلیل تجربی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران

در قسمت بعدی ،جهت بررسی استحکام نتایج تحقیق ،تک تک متغیرهای توضییحی
از مد خار شده و سپس با استفاده از رو جوهانسن -جوسیلیوس ،به ترمین رابطه
بلندمد بین متغیرهای مد پرداخته می شود .نتایج در جدو ( )4ارائه شده است:
جدول  .4ترمین بردارهای ه انباشتگی بین متغیرهای مد جهت بررسی استحکام مد

منب  :یافته های تحقیق

* اعداد داخ پرانتا نشان دهنده انحرا معیار هستند ** .اعداد داخ کروشه نشان دهنده مقدار آماره  tهستند.

با توجه به نتایج جدو ( ،)4عممت تمامی متغیرهای مد  ،مطابق با انتظیار بیوده و
به لحاظ آماری نیا ضرای تمامی متغیرهای توضییحی معنییدار هسیتند .نتیایج نشیان
میدهد که قیمت نفت تثثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد ،یعنیی
افاایش آن باع افاایش رشد اقتصادی میشود؛ زیرا افاایش قیمت نفت در کشور اییران
که صادرکننده آن است ،باع میشود که درآمدهای بیشتری از کشیورهیای واردکننیده
نفت به کشور منتق شود .از سویی دیگر ،برش نفت سه زیادی در ارز افاوده کشور
داشته و افاایش قیمت نفت باع رونق این برش و افاایش جذب سرمایهگذاری داخلیی
و خارجی شده که به افاایش تولیید مییانجامید و منجیر بیه رشید اقتصیادی مییشیود.
نااطمینانی قیمت نفت طی دوره مورد بررسی تثثیر منفی بر رشد اقتصاد دارد کیه بیا در
نظر گرفتن وابستگی بانی اقتصاد کشور به نفت ،نتیجه موجهی محسیوب مییشیود .بیه
دلی وابستگی ایران به درآمدهای نفتی ،وجود نوسانا شدید در قیمت ایین محصیو و
نااطمینانی حاص از آن ،سب کاهش تولید و رشد اقتصادی میشیود .رابطیه نیرخ ارز و
تولید ناخالص داخلی نیا مثبت میباشد ،یعنی با افاایش نرخ ارز (کاهش ارز خیارجی
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پو ملی) ،تولید ناخالص داخلی افاایش مییابد .عممت نااطمینانی نرخ ارز واقعی منفی
می باشد و این به معنی تثثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است ،زیرا نوسیانا نیرخ ارز در
ایران باع افاایش ریسک در محیط اقتصادی بیوده و ایین باعی افیاایش نیرخ بهیره و
کاهش سرمایهگذاری شده و بر رشد تثثیر منفی میگیذارد .همچنیین از طرییق افیاایش
ریسک تجار بین المللی ،هاینه تجار را افاایش داده و رشد را کاهش میدهد.
با مروری بر نتایج استحکام مد  ،میتوان بیان کرد که با حذ تک تیک متغیرهیای
توضیحی از مد  ،ضرای متغیرها از پایداری نزم برخوردار بوده است.
 .6نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مطالعه ،به بررسی ارتباط بین نوسانا قیمت نفت ،نوسانا نرخ ارز و پیامیدهای
تحری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است .در این راسیتا ،بعید از
برآورد شاخص نااطمینانی ناشی از نرخ ارز واقعی و قیمیت واقعیی نفیت از طرییق مید
گارچ ،روابط متقاب متغیرهای مد با استفاده از مد خود توضیح برداری بررسی شید و
در ادامه رابطه بلندمد بین متغیرها نیا با استفاده از مید هی انباشیتگی جوهانسین-
جوسیلیوس مورد تحلی قرار گرفت .دادههای تحقیق نیا از بانک اطمعا سیری زمیانی
بانک مرکای و مرکا آمار ایران به صور حقیقی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه دو رابطه ه انباشتگی را بیین تولیید ناخیالص
داخلی ،نرخ ارز و قیمت نفت نشان میدهد و بردار بهینه بر اساس معقو بیودن ضیرای
و مطابقت آنها با عمئ انتظاری و مبانی تئوریکی انتراب شده است.
ترمین روابط بلندمد  ،نشان دهنده رابطه مثبت بین قیمت نفت ،نیرخ ارز و تولیید
ناخالص داخلی میباشد ،اما نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی قیمیت نفیت ،اثیر منفیی و
معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند .نتایج مطالعه حاضیر بیا مطالعیا انجیام شیده در
داخ و خار از کشور مطابقت دارد ،بهطوری کیه در بیشیتر مطالعیا صیور گرفتیه،
نتایج حاکی از آن بوده است که بین قیمت نفت ،نرخ ارز و تولید ناخالص داخلیی رابطیه
مثبت وجود دارد .همچنین نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز ،اثر منفی بر رشد اقتصیادی
در بیشتر کشورها دارد .از سوی دیگر ،در برخی از مطالعا صور گرفته ،نتیایج حیاکی
از آن بوده که بین قیمت نفت و تولید رابطه مثبت و نرخ ارز و تولید ،رابطه منفی برقیرار
است .برخی از مطالعا نیا اثر افاایش قیمت نفت را در کشورهای صادرکننده نفت -نیه
کشورهای واردکننده نفت -مثبت ارزیابی کردند.
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یکی از مسائلی که طی چند دهیه اخییر در کیانون توجیه اقتصیادانان در کشیورهای
توسعه یافته و در حا توسعه بوده است ،بررسی اثر تکانه های نفتی و ارزی بیر سیاختار
اقتصاد کمن و بویژه تولید و رشد اقتصادی مییباشید .از آنجیا کیه شیو هیای نفتیی و
نااطمینانی ناشی از آن بروناا است و نمیتوان نااطمینیانی قیمیت نفیت را کنتیر کیرد،
مه ترین توصیه سیاستی که میتوان به آن اشاره کرد ،کنتر اثیر شیو هیای نفتیی و
بیاثر کردن نااطمینانی ناشی از قیمت نفت از طریق تجارب موفق سایر کشورهای نفتیی
و نیا تجربه کس شده از حساب ذخیره ارزی است .بنیابراین ،سیاسیتگذاران و متولییان
امور کشور باید نسبت به تثسیس نهادی همانند صندوق پس انداز و سرمایهگذاری اقیدام
کنند ،تا از ورود مستقی شو ها و نوسانا بروناا به اقتصاد داخلیی جلیوگیری کیرده و
اثرا منفی نااطمینانی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت را کاهش
دهد .ضروری است این نهاد استقم نسبی حقوقی و اقتصادی داشته ،تا چیارچوبهیای
موردنظر درباره انباشت وجوه ،مدیریت مراطره ،بازده و متنوعسازی پورتفیوی و سیود از
پایداری نزم برخوردار باشد.
نزم به یادآوری است ،عموه بر اقیدام میذکور کیه عمیدتا بیه کیاهش نااطمینیانی و
مدیریت مناس درآمدهای حاص از صدور نفت میانجامد ،اقیداما مکمی دیگیری در
زمینه سیاستهای پولی و مالی در جهت مدیریت سمت مرار و تقاضا باید انجام گیرد.
همچنین به منظور جلوگیری از تثثیرا منفی شیو هیای ارزی بیر رشید اقتصیادی در
بلندمد و کنتر نااطمینانی نرخ ارز ناشی از تحری های اقتصادی ،پیشنهاد میشود که
سیاستگذاران پولی و ارزی کشور از نظام ارزی کارآمد اسیتفاده نماینید و بیا قیانونمنید
کردن و استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی و همچنین ایجاد تحکی اتحادییه پیولی و
منطقهای ،فضای نزم را برای بهبود رشد اقتصادی فراه نمایند.
در پایان باید خاطر نشان کرد ،اکنون که جهیتگییریهیای اخییر دولیت بیه شیک
واقعیسازی قیمتهیا و حیذ یارانیه در کنیار سیاسیتهیای خصوصییسیازی ،تعیدی
اقتصادی ،آمادگی برای عضویت در سازمان تجار جهانی ،تشیویق ورود سیرمایهگیذاری
خارجی و ک شدن اثر تحری های اقتصادی بر اقتصاد کشور ،آغاز فرایند تحون اساسی
در نظییام اقتصییادی را در دسییتور کییار دارد ،قاعییدتا باییید نقییش درآمییدهای نفتییی در
سیاستگذاریهای کمن کشور را کاهش داده و به توسعه صادرا غیر نفتی بپردازد.
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