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چکیده
اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند ،زیرا نفت بهعنوان بزرگترین منبع تأمین انرژی کشورها
محسوب میشود .ازاینرو ،تغییرات قیمت نفت ،سهم زیادی در تغییرات قیمت کاالها و خدمات دارد .هدف اصلی این
مقاله ،بررسی پویاییهای عبور قیمت نفت بر شاخص قیمتهای داخلی ایران در طی زمان است .بدین منظور برای
مدلسازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ( »)ARDLو «فضا-حالت ( »)State Spaceطی دوره
زمانی  1161-1196با تواتر فصلی استفاده شده است .نتایج مدل  ARDLنشان میدهد در بلندمدت ،عبور قیمت نفت
روی شاخص قیمتهای داخلی (مصرفکننده و تولیدکننده) ،مثبت و معنیدار است درحالیکه عبور کوتاهمدت جزئی
قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرفکننده ،بیمعنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده ،مثبت و معنیدار است.
همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان میدهد بعد از سال  ، 1131عبور قیمت نفت روی شاخص
قیمت مصرفکننده کاهش پیدا کرده است درحالیکه این عبور قبل از این سال ،مقدار بیشتری داشته است .همچنین
عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولیدکننده ،بعد از سال  1136مثبت و معنیدار است درحالیکه این عبور قبل از
این سال شکست ،بیمعنی بوده است .نتایج مدل فضا حالت نشان میدهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرفکننده و
تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست .بهطوریکه در طی سالهای  1131الی  1139عبور قیمت نفت در سطح باالتر
و بهصورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال  ، 1136این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً مالیم و مثبت
را نشان میدهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرفکننده ،در سطح باالتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،در
حالت کلی میتوان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت
اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد .بهطوریکه نقش
تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال  1136و صندوق توسعه ملی در سال  1161در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت
نفت روی تورم ،مشهود است .ازاینرو ،تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی بهمنظور جلوگیری از انتقال بار تورمی
تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم ،از توصیههای سیاستی تحقیق حاضر برای برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی
کشور است.
کلید واژهها :قیمت نفت ،عبور در طی زمان ،شاخص قیمت مصرفکننده ،شاخص قیمت تولیدکننده ،مدل ،ARDL
مدل فضا-حالت ،ایران.

طبقهبندی .Q31 ,E31 ,C51 ,C22 :JEL
 .1استادیار گروه اقتصاد انرژی و منابع ،دانشگاه خوارزمی (*نویسنده مسئول)
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و
اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی
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 .1مقدمه
نفت خام بهعنوان یکی از منابع مهم تولید ،با دارا بودن مشتقاات رتوانان ،ناته مهدتی در ستازناار
اققصاد اشورهای جهان دارد .ازاینرن ،تغییو قیدت نفت ،تأثیو زیادی بو تغییتو قیدتت دی تو اا هتا ن
خدمات دارد .اققصاد جهان در سالهای مخقلف نوسانات مثبت ن منفی زیادی را در قیدت نفتت ختام
تجوبه اوده است .این نوسانات ن تغییوات قیدت نفت بتو مقغیوهتای ات ن اققصتادی در اشتورهای
جهان تأثیو گذاشقه ن اققصاد این اشورها را با چالشی جدی رنبون اوده است ن موجب شده تتا آنهتا
بوای درامان ماندن از آثار منفی ناشی از این شوکها تدابیو مخقلفی بیندیشند (بهبتودی ن هدکتاران،
.)1211
مطالعات اققصاد مقعددی نجود دارند اه نهتنها شوکهای منفی قیدت نفت ،بلکه شوکهای مثبت
آن را نیز به سود اشورهای صادراننده نفت ندیدانند (الوگنی ن متانوا3112 ،1؛ امتامی ن ادیتبپتور،
1211؛ دیسو .)3111 ،3در این راسقا ،تجوبه اشورهای صادراننده نفت نیز نشان داده استت اته ایتن
دنلت ها در مواجهه با تغییوات قیدت نفت ،هدواره دن گونه سیاست مشخص را در دسقور اار خود قوار
دادهاند ،بدینصورت اه در دنران جهه قیدت نفت خام ن نرور درآمدهای نفقی ،ان یتزههتای زیتادی
جهت ارزایه مخارج دنلتها ،ارزایه عوضه پول از اانال انباشت ذخایو خارجی بانک موازی ن نیتز
رنی آنردن به ناردات بیرنیه شکل میگیود ن در دنران ساوط قیدت ن ارول درآمدهای نفقی ،اسوی
بودجه ،اسقاواض از بانک موازی ،اعدال محدندیتهای بیشقو بو ناردات اا ها ن خدمات ،بو اققصتاد
اشور حاام شده اه نقیجه هو دن حالت ،تورم لجامگسیخقه ن دن رقدی قیدتها بوده استت (امتامی ن
ادیبپور .)1211 ،هدچنین ارزایه قیدت نفت بوای اشورهای نارداننده نفتت نیتز موجتب ارتزایه
هزینههای تولید ،ارزایه قیدت تدام شده اا ها ن خدمات ن نهایقاً ااهه تااضتا ،اتاهه اشتقغال ن
بونز راود هدواه تورم خواهد شد (پارک ن راتی.)3111 ،2
اصو ً عبور یا گذار قیدت نفت در حایات به نوخی اشاره دارد اته در آن تغییتوات ایجتاد شتده در
قیدت نفت از طویق سازناارهای مخقلف بو سطح عدومی قیدتها منعکس میگودد ن ماتادیو آنهتا
بوحسب پول رایج اشور صادراننده نفت تعیین میشود .تاویت پول اشورهای صادراننده یا اتاهه
نوخ ارز این اشورها ازجدله پیامدهای ارزایه شدید در قیدت نفت بوده اه میتوان این موضوع را در
هو دن سیسقم نوخ ارز ثابت ن شنانر مشاهده ندود .در سیسقم نتوخ ارز شتنانر ،نرند ارزهتای ختارجی
باعث با ررقن ارزش پول ملی شده ،حالآنکه در صورت ثابت بودن سیسقم نوخ ارز ن یتا انقتول آن
توسط دنلت ،نرند ارز خارجی به داخل اشور سبب ارزایه حجم پول ن ارزایه ناتدین ی شتده ن در
نهایت ،انبساط تااضا ن ارزایه سطح عدومی قیدتها را در پی خواهد داشت .ارزنن بو ایتن ،ارتزایه
1. Cologni and Manera
2. Dissou
3. Park and Ratti
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ارزش پول داخلی ن یز سبب ارزایه قیدت اا های قابتل ناردات شتده اته در نهایتت ،لطدته دیتدن
تولیدانندگانی را بهدنبال خواهد داشت اه در این شاخه رعالیت میانند ،زیتوا ارتزایه تتورم داخلتی
باعث ارزایه هزینه تولید میشود ن لذا تولیدانندگان مجبور به تولیتد اتا یی متیشتوند اته ندونته
خارجی آن ارزانتو تولید میشود در نقیجه ،توان رقابقی اشور در صحنه بینالدللی ااهه یارقه ن این
امو ،راود اققصادی ،بیکاری ن تورم با را در این اشورها در پی خواهد داشت (ااتیتک ن اارااواتا،1
.)3113
اققصاد ایوان بهعنوان یک اققصاد مقکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفتت ،هدتواره از شتوایط
راود یا رننق حاام بو اققصاد جهانی مقأثو شده ن تورم دن رقدی در طی سالهتای گذشتقه را تجوبته
اوده است .در اققصاد ایوان ،درآمدهای نفقی یا به شکل اامل ن یا بخشی از آن در دست دنلتت قتوار
دارد ن دنلتهای مخقلف از طویق اعدال سیاستهای مالی ،درآمدهای متذاور را بته اققصتاد تزریتق
میانند؛ بنابواین ،اثو درآمدهای نفقی بو اققصاد اشورهای صادراننده نفت از طویق سیاست متالی در
اققصاد جویان مییابد ن با توجه به نابسق ی بسیار زیاد بودجه دنلت به نفت ،درآمدهای نفقتی در ایتن
اشورها از اهدیت بسیار زیادی بوخوردار است (القجائی ن ارباب رضلی .)1231 ،ع نهبواین ،بخشتی از
درآمدهای نفقی اه از طویق بودجه نارد اققصاد میشود میبایست توسط بانتک مواتزی در بتازار ارز
داخلی به رونش رسیده ن به پول ملی تبدیل شود؛ اما ازآنجااه بخشی از ایتن ارز در بتازار داخلتی بته
رونش ندیرسد ،خالص داراییهای خارجی بانک موازی ارزایه خواهد یارت ن ایتن امتو منجتو بته
ارزایه منابع پایه پولی ن مقعاقب آن ارزایه حجم نادین ی در اققصتاد متیشتود اته ایتن نضتعیت
مقوادف با سیاست پولی انبساطی است (ادیجانی ن توالیان .)1231 ،هدچنین یک عامل دی و در این
زمینه ،ارزایه ارزش پول ملی اشورهای صادراننده نفت استت اته در نقیجته تزریتق ارز حاصتل از
صادرات نفت به بازار ارز داخلی به نقوع میپیوندد .ع نه بو این ،ااهه ارزش پتول اشتور ناشتی از
بونز شوک منفی نفقی ،قیدت ناردات ن در نقیجه هزینته نهتادههتای نارداتتی را ارتتزایه ن تولیتد ن
قیدتهای داخلی را تحت تأثیو قوار میدهد .ازاینرن ،ارزایه قیدت ناردات بتهناستطه اتاهه ارزش
پول داخلی یکی از د یل ارزایه تورم داخلی ن تضعیف رابطه مبادله است (پاشایی رتام ن هدکتاران،
.)1233
بنابواین ،مسئله اصلی تحایق حاضو این است اه تغییوات قیدت جهانی نفت چ ونته بتو شتاخص
قیدتهای داخلی ایوان (اعم از مصوفاننده ن تولیداننده) تأثیو میگذارد؟ هدچنین آیتا عبتور قیدتت
نفت رنی شاخص قیدتهای د اخلی در طی زمان یکسان است یتا بستقه بته میتزان تغییتوات قیدتت
جهانی نفت در طی زمان مقفانت است؟ بوای پاسخ به ایتن ستاا ت از متدلهتای خودرگوستیون بتا
نقفههای توزیعی ن رضا-حالت در طی دنره زمانی  1233تا  1235اسقفاده شده است.
1. Catik and Karacuka
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 .2شواهد تجربی
 .1-2مطالعات خارجی
بونمنت ن تسک )3113( 1در ماالهای با عنوان اثوات تورمی قیدتهای نفت در توایته ،بتا استقفاده از
رنش داده سقانده ن بهوهگیوی از جدنل سال  1331توایه ،به محاسبه اثو ارزایه قیدت نفت خام بته
میزان  31درصد بو رنی سطح عدومی قیدتها پوداخقه است .نقیجه حاای از آن است اه این میتزان
ارزایه در قیدت نفت خام ،سطح عدومی قیدتها را در توایه به میزان  1/11درصد ارزایه میدهد.
ایلک هان )3112( 3با ارائه یک مدل خودتوضیح بوداری به بورستی اثتو شتوکهتای ختارجی ماننتد
شوکهای قیدت نفت بو تورم اتحادیه ارنپا پوداخقه است .نی در این مااله ارزایه شدید قیدتهتای
نفت از سال  1391ن اثوات آن بو تورم این منطاه را مورد ارزیابی قوار داده است .نقتایج ایتن تحایتق
حاای از آن است اه شوکهای قیدت خارجی ،بخه بزرگی از تغییوات در هده شاخصهتای قیدقتی
داخلی را توضیح میدهد.
لب نک ن چین )3110( 2در مطالعهای به بورسی این موضوع پوداخقند اه «آیا قیدتتهتای بتا ی
نفت منجو به تورم در اشورهای  G5میشود؟» .در این مطالعه ،اثوات تغییوات قیدت نفت بتو تتورم
ایا تمقحده ،بویقانیا ،روانسه ،آلدان ن ژاپن با اسقفاده از یک چارچوب منحنتی ریلیتپس تعدتیمیارقته
مورد ارزیابی قوار گورقه است .نقایج این تحایق نشان داد ارزایه قیدتهای نفتت تنهتا تتأثیو نستبقاً
ادی بو تورم در ایا تمقحده ،ژاپن ن ارنپا دارد .ارزایههای قیدت نفت به میزان  11درصد ،منجو به
ارزایههای مسقایم تورم در حدند  1/1-1/1درصد در ایا تمقحده ن اتحادیه ارنپا میشود.
گوگوریو 0ن هدکاران ( )3119به بورسی عبور قیدت نفت رنی تورم پوداخقند .این ماالته شتواهدی
از ااهه عبور قیدت نفت به سطح عدومی قیدتها را ارائته متیدهتد .ایتن محاتتاان نشتان دادنتد
شوکهای رعلی قیدت نفت عددتاً نقیجه تااضای قوی جهانی است .این عوامل ادک میاند توضیح
داده شود اه چوا شوک انونی ،تأثیوات تورمی محدندی داشقه است ن این شوک پیامدهای محدندی
بوای تولید داشقه است.
رن 5ن هدکاران ( )3119تحت یک مدل تعادل عدومی قابلمحاستبه ) (CGEبته بورستی اثتوات
ارزایه قیدت جهانی نفت خام بو اققصاد چین پوداخقه است .این محااان در این ماالته نشتان دادنتد
ارزایه قیدت جهانی نفت رشار تورمی را به هدواه دارد بتهطتوریاته تحتت ستناریوی ارتزایه 51
درصدی قیدت جهانی نفت خام شاخص تورم چین به اندازه  1/395درصد ارزایه مییابد.

1. Berument, Tasci
2. Elke Hahn
3. LeBlanc, D. Chinn
4. De Gregorio, Landerretche, Neilson
5. Fan, Ling Jiao, Mei Liang, Yong Han, Ming Wei
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ایقو )3111( 1در مطالعهای با بهاارگیوی دادههای رصلی  1339تا  3119جهت تخدین پارامقوهای
مدل خود ،اثو ارزایه قیدت نفت بو اققصاد رنسیه را بهعنتوان یکتی از بتزر تتوین تولیداننتدگان ن
صادرانندگان نفت در جهان موردبورسی قوار داده است .نقایج تحایق نشان میدهد اته یتک درصتد
ارزایه قیدت نفت ،تورم را به میزان  1/23درصد ارزایه میدهد.
شنگ چن )3113( 2در ماالهای به بورسی «عبور قیدت نفت به تورم» پوداخت .در این مطالعته ،از
اط عات  13اشور صنعقی بوای تحلیل عبور قیدت نفت بو تورم با رنیکود رضا-حالت ن پارامقوهتای
مقغیو در طی زمان اسقفاده شده است .ارزایه ارزش پول رایج ملی ،سیاست پولی رعالتو در نااتنه
به تورم ن میزان با توی از باز بودن ن گشایه تجارت ،بوای توضیح اتاهه در عبتور قیدتت نفتت،
تشخیص داده شده است.
ایپقویی )3113( 2در مطالعهای به بورسی «عبور قیدت نفت به تورم در انیتا» پوداختت .ارتزایه
شدید قیدت جهانی نفت در سالهای  3113تا  3111با تورم با در انیا هدواه بود .در این مطالعته از
مدل منحنی ریلیپس تعدیمیارقه بوای عبور قیدت نفت اسقفاده شتده استت ن نقتایج نشتان متیدهتد
قیدتهای نفت اثوات قابلم حظهای بو تورم با عبور از  1/15در اوتاهمدت ن  1/1در بلندمتدت دارد؛
یعنی ارزایه  11درصدی در قیدتهای نفت منقج به تورم  1/5درصد در اوتاهمدت ن تورم  1درصتد
در بلندمدت میشود .هدچنین مشختص شد نوخ ارز تأثیو قابتلتتوجهی بتو تتورم بتا عبتور  1/23در
اوتاهمدت ن  1/30در بلندمدت ،دارد؛ بنابواین عبور در هو دن مورد ناقص است.
جی آلورز ن هدکاران ( )3111به بورسی «تأثیو تغییوات قیدت نفت بو شاخص قیدت مصوفاننتده
در اسپانیا ن منطاه ارنپایی» پوداخقند ن نقیجه گورقند اثو تورمی تغییوات قیدت نفت در هو دن اققصتاد
محدند است ،اگوچه نوسانات قیدت نفت خام ،محوک اصلی تغییوات تورم استت نلتی تتأثیو تغییتوات
قیدت نفت رنی تورم اسپانیا تا حدی با تو از تورم منطاه ارنپایی است.
نی چو ن هنگ سنگ )3111( 0در مطالعهای به بورسی عبور قیدت نفت به تورم در تایوان در طتی
دنره زمانی ژانویه  1313الی سپقامبو  3111پوداخقند .نقایج این تحایق نشان داد قیدتهای بینالدللی
نفت ،در بلندمدت عبور قابلم حظه ن معنیداری بو تورم در تایوان دارد نلی عبور قیدت نفت بو تورم
در اوتاهمدت ،معنیدار نیست.
نلکارس ن ننهارب )3112( 5در مطالعهای با اسقفاده از مدل خودرگوسیون بوداری ساخقاری بیزین
«تغییوات در عبور قیدت نفت-تورم» را بورسی اودند ن نقیجه گورقند شوکهتای اتل عوضته ()AS
تأثیوات معناداری رنی قیدت نفت در دهه  1391ن انایل دهه  1311دارند .هدچنین قیدتت نفتت بته
1. Ito
2. Sheng Chen
3. Kiptui
4. Wei Chou, Heng Tseng
5. J. Valcarcela, E. Woharb
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تااضای ال ( )ADنسبت به شوکهای عوضه ال ( )ASناانه بیشقوی نشتان متیدهتد .نوستانات
قیدت نفت منجو به نوسان با ی تورم ندیشود.
اانسک 1ن هدکاران ( )3115به «بورسی ماایسهای اثو تغییوات قیدت نفت در تورم» پوداخقنتد ن
در این مطالعه ،تحلیلی تجوبی بوای مطالعه تأثیو تغییوات قیدت نفت بو تورم در دن گونه از اشتورها،
یعنی گونههای نابسقه به نفت در مایاس زیاد ن ام ،انجام شده است .نقایج این تحایق نشان میدهد
اه تغییو قیدت نفت تأثیو مسقایدی بو تورم داخلی در گونه نابستق ی پتایین نفتت دارد امتا تتأثیو آن
بهطور غیومسقایم به تورم داخلی در گونه نابسق ی با ی نفت است.
موهانقی ن جوهان )3115( 3با اسقفاده از مدل خودرگوسیونی بوداری ساخقاری ( )SVARبه بورسی
«عوامل تعییناننده تورم در هند» پوداخقند ن نقیجه گورقند پویاییهای تورم در هند با گذشتت زمتان
تغییو اوده است.
اویدلی 2ن هدکاران ( )3113به مطالعته «عبتور قیدتت نفتت بته تتورم :شتواهدی از اشتورهای
صادراننده نفت» پوداخقند .این مااله اانالهای مخقلف عبور قیدت نفت بته تتورم بتوای اشتورهای
آذربایجان ،قزاقسقان ن رنسیه ارزیابی اودند .این محااان دریارقنتد ستطح تتورم در ایتن اشتورهای
صادراننده نفت بهطور قابلتوجهی به شوک قیدت نفت ناانه نشان میدهد.
سالژن 0ن هدکاران ( )3119با اسقفاده از مدل پنل پویا ،به بورسی ارتبتاط نامقاتارن قیدتت نفتت ن
تورم بوای اشورهای منقخب صادراننده ن نارداننده پوداخقند .نقایج این تحایتق نشتان متیدهتد در
بلندمدت ،قیدت نفت تأثیو بیشقوی بو تورم اشورهای نارداننده نفت نسبت به اشورهای صتادراننده
نفت دارد.
اان سک ( )3119با اسقفاده از مدل  ARDLخطی ن غیوخطی به بورسی «تأثیو تغییتوات قیدتت
نفت بو تورم قیدت داخلی در مالزی» پوداخت .نقایج این تحایق نشان داد تغییوات قیدت نفتت تتأثیو
مثبت بو رشد تولید دارد اما بهطور مسقایم باعث ارزایه قیدتتهتای ناردات ن تولیتد در بلندمتدت از
طویق مجواهای هزینه میشود .از ستوی دی تو ،تغییتوات قیدتت نفتت در بلندمتدت تتأثیو مستقایم
محدندی بو قیدتهای مصوفانندگان دارد .تأثیو قیدتهای نفت بو قیدتهای مصوفاننده بهطتور
غیومسقایم از طویق انقاال از قیدت ناردات ن هزینههای تولید اتفاق میارقد .بخههتایی اته بیشتقو
مقدواز بو نفت هسقند تأثیو بیشقوی را در تغییوات قیدت نفت تجوبه میانند.
سانگآپچوی 5ن هدکاران ( )3111به مطالعه «قیدتهای نفت ن پویاییهای تتورم :شتواهدی از
اققصادهای پیشورقه ن درحال توسعه» پوداخقند .این محااان ،با اسقفاده از پنل نامقوازن ،تأثیو نوسانات
1. Kun Sek, Qi Teo, Wong
2. Mohanty, John
3. Karimli, Jafarova, Aliyeva, Huseynov
4. A. Salisu, O. Isah, J. Oyewole, O. Akanni
5. SangyupChoi, Davide Furceri, Prakash Loungani, Saurabh Mishra, MarcosPoplawski-Ribeiro
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قیدتهای جهانی نفت بو تورم داخلی  93اشور توسعهیارقه ن درحالتوسعه در طتی  1391تتا 3115
موردمطالعه قوار دادند ن به این نقیجه دست یارقند اه با ارزایه  11درصدی در قیدت نفتت جهتانی،
بهطور مقوسط ،تورم داخلی حدند  1/0درصد ارزایه مییابتد ن این اثوگذاری بعتد از  3ستال از بتین
میرند ن اشورهای توسعهیارقه ن درحالتوسعه ،اثوپذیوی مشابهی از نوسانات قیدت نفت دارند .نقتایج
این تحایق نشان داده است اثوات قیدت نفت رنی تورم ،نامقاارن است ن شتوکهتای مثبتت قیدتت
نفت تأثیو بیشقوی نسبت به شوکهای منفی رنی تورم دارد.
 .2-2مطالعات داخلی
خوشاخ ق ن موسوی محسنی( )1215با ارائهی یک ال وی تعادل عدتومی قابتلمحاستبه ) (CGEن
اط عات سال  1211در قالب ماتویس حسابداری اجقدتاعی) (SAMنشتان متیدهتد اته بتا اعدتال
سناریوی ارزایه  51درصدی قیدت جهانی نفت ،شاخص قیدت داخلی بختههتای مخقلتف اققصتاد
ایوان بهطور مقوسط  5درصد ارزایه یارقه است.
سوزعیم ( )1213با بهوهگیوی از یک مدل رگوسیون خودبازگشقی ،تأثیو نوسانات قیدتت نفتت بتو
رنند تولید ناخالص ملی ن تورم در ایوان را موردبورستی قتوار داد .طبتق ایتن تحایتق ،ارتزایه یتک
درصدی در صادرات نفقی 1/ 1103 ،درصد تورم 1/1353 ،درصد نادین ی ن  1/1131رشتد اققصتادی
را ارزایه میدهد.
حسینی نسب ن میوااظدی مود ( )1211به بورسی رابطه نامقاارن بین تکانته قیدتت نفتت ن رشتد
اققصادی  11اشور صادراننده نفت (ایوان ،عوبستقان ،ننتزنئ  ،اویتت ،نیجویته ،الجزایتو ،مکزیتک،
اندننزی ،نونژ ن اانادا) طی دنره  1391تا  3115پوداخقند ن نقیجه گورقند هو تکانه مثبت قیدت نفت،
تولید اشورهای صادراننده نفت موردمطالعه را  1/55درصد ااهه داده ن تورم را به میتزان 1/1311
درصد ارزایه میدهد .هو تکانه منفی نیز  1/120درصد تولید را ااهه داده ن  1/1303درصد تورم را
ارزایه میدهد.
مادم ن سزانار ( )1231در تحایق خود به این نقیجه رسیدند اه حدند  13درصد از نوستانات تولیتد
ناخالص داخلی 01 ،درصد نوسانات تورم ن  11درصد نوسانات بیکاری در ایوان ،با توجه به تکانههتای
قیدت نفت قابلتوجیه است.
جعفوی صدیدی ن هدکاران ( )1232با بورسی تکانههای پولی ن غیوپولی اققصاد ایوان از  1253تتا
 1231با ال وی تعادل عدومی پویای تصادری اینزی جدید ،به این نقیجه رسیدند اه تأثیو تکانتههتای
درآمد نفت بو تولید غیونفقی ن تورم مثبت است.
صوری مجیدپور ن پورمهو ( )1230در مطالعهای به بورسی «ارزیابی اثو ارزایه قیدت جهانی نفتت
بو شاخصهای قیدت تولیداننده ن مصوفاننده در ایوان با اسقفاده از رنش داده ن سقانده» پوداخقند.
در این مااله تغییوات قیدت جهانی نفت را از طویق شاخص قیدت ناردات بو شاخص قیدت اا هتا ن
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خدمات داخلی با اسقفاده از ال وی خودتوضیح بوداری ن دادههای سالهتای  3110-1311بته هدتواه
جدنل داده-سقانده سال  1215ایوان ارزیابی میاند .نقایج تحایق در قالتب سته ستناریوی  31 ،11ن
 21درصدی ارزایه قیدت جهانی نفت را نشان میدهد شاخص قیدت تولیداننده بهتوتیب ،31/1 ،11
 23/0درصد ن شاخص قیدت مصوفاننده بهتوتیب  11/5 ،3/2ن  39/0درصد ارزایه خواهد یارت.
اثنیعشوی ن هدکاران ( )1235به بورسی «تأثیو تکانههای قیدت نفت بتو تتورم ،رشتد ن پتول در
اققصاد ایوان» در طی  1231-1201پوداخقند .این محااان نقیجته گورقنتد پتنج تکانته ستاخقاری در
شهویور  ،53موداد  ،51خوداد  ،33موداد  92ن خوداد  15شناسایی شد .بیشقوین ضتویب تتأثیو قیدتت
نفت بو تولید ،تورم ن رشد پول بهتوتیب در رژیم انل ن پنجم بوده است .هدچنین بیشقوین دنره تتأثیو
قیدت نفت بو تولید ،تورم ن رشد پول به توتیب در رژیم چهارم ،دنم ن پنجم بوده است.
محنترو ( )1235در مطالعهای به بورسی تأثیو شوکهای نفقی بو مقغیوهای اققصاد ا ن در ایوان
( )1251-1231پوداخت .نقایج این پژنهه نشان میدهد با ارزایه درآمد نفت ،حجتم پتول ارتزایه
یارقه اه این امو به میزان تورم ارزنده است .هدچنین نقایج نشان میدهد هو شوک نفقی تأثیو منفتی
بو تولید ناخالص داخلی در ایوان دارد اثو شوک بهمونر زمان ارزایه مییابد .نوسانات قیدت نفت می-
تواند اثوات مهدی بو اققصاد اشورها داشقه باشتد .ایتن نوستانات عت نهبتو تأثیوگتذاری بتو اققصتاد
اشورهای نارداننده نفت یکی از د یل اصتلی اختق ت در اققصتاد اشتورهای صتادراننده درآمتد
حاصل از رونش نفت است .بهاینتوتیب اه ارزایه قیدت نفت باعث ارزایه درآمدهای ارزی حاصل
از رونش نفت شده ن امکان رشد سویع قیدتتهتا ،نتوخ دستقدزد ن ناردات در ایتن اشتورها رتواهم
میشود.
احدد جعفوی صدیدی ن هدکاران ( )1235به بورسی اثو تکانه درآمدهای نفقی بو تولیتد ن تتورم در
شوایط نجود چسبندگی در قیدت ن دسقدزد پوداخقند .در این پژنهه ،پس از طواحی ،خطی ستازی ن
محاسبه ضوایب ال وی تعادل عدومی پویای تصادری در شوایط اققصاد باز بوای ایوان ،توابتع نااتنه
آنی اققصاد به تکانه درآمد نفقی محاسبه ن مورد ارزیابی قوار گورتت .بورستی گشتقانرهای مقغیوهتای
موردنظو پژنهه با دادههای ناقعی اققصاد ایوان ،نشاندهنده متتورایت نستبی ال تو در شتبیهستازی
دادههای تولید ن تورم است .نقایج بهدستآمده نشان دادند اه تکانه مثبت درآمتدهتای نفقتی موجتب
ارزایه تولید ن تورم در اققصاد ایوان میشود.
مونری بو مطالعات تجوبی نشان میدهد اه در زمینه عبور قیدت نفت رنی شاخصهای قیدت
داخلی مطالعات مقعددی در خارج از اشور صورت گورقه است .درحالیاه در مطالعات داخل مطالعات
بسیار معدندی در زمینه عبور قیدت نفت رنی شاخص قیدتهای داخلی صورت گورقه است ن غالب
مطالعات داخلی به بورسی اثو تکانه قیدت نفت رنی مقغیوهای مخقلف ا ن اققصادی پوداخقهاند ن
شاخص قیدتهای داخلی بهطور نیژه موردبورسی قوار ن ورقه است .هدچنین در مطالعات داخلی،
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پویایی اثوگذاری قیدت نفت رنی شاخص قیدت داخلی لحاظ نشده است .این در حالی است اه درجه
اثوگذاری قیدت نفت رنی شاخص قیدتها در طی زمان ثابت نبوده ن میتواند مقغیو باشد .ازاینرن،
در این مطالعه از رنش ضوایب مقغیو در طی زمان  (TVP)1اسقفاده شده است.
 .3معرفی مدل و پایگاه دادهها
در این مطالعه ،مدل تحایق در چارچوب منحنی ریلیپس تعدیمیارقه شده ن بوگورقه از مطالعه شنگ
چن ( )3113در دن حالت خطی ن غیوخطی مدلسازی شده است .بهطوریاه از مدل  ARDLبوای
بخه خطی ن مدل رضا-حالت بوای بخه غیوخطی بهوه گورقه شده است .هده اط عات موردنیاز
تحایق از مجدوعه دادههای سوی زمانی بانک موازی جدهوری اس می ایوان در طی دنره زمانی
 1235 - 1233گورقه شده است.
 .1-3مدلسازی خطی :مدل ARDL
چارچوب الی مدل تحایق در بخه خطی بهصورت زیو است:
k

()1



k

 t     i  t i   ( y t 1  y t 1)  i Lpot i  t
i 1

i 1

بهطوریاه در معادله روق ،مقغیوهای مدل عبارتند از:
 :𝜋𝑡 = 𝐿𝑃𝑡 − 𝐿𝑃𝑡−1نشاندهنده تفاضل ل اریقم سطح عدومی قیدتها (نوخ تورم) است اه در این
تحایق به تفکیک رشد شاخص قیدت مصوفاننده ( )𝜋1𝑡 = 𝐷𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−1ن
رشد شاخص قیدت تولیداننده ( )𝜋2𝑡 = 𝐷𝐿𝑃𝑃𝐼𝑡 = 𝐿𝑃𝑃𝐼𝑡 − 𝐿𝑃𝑃𝐼𝑡−1در نظو گورقه شده است.
 : ytنشان و ل اریقم تولید ناخالص داخلی به قیدت ثابت است.
_

 : y tرنند ریلقو هدریک  -پوسکات 3موبوط به مقغیو  ytیا سطح تولید بالاوه اشور است.
_

)  : ( yt  ytنشان و شکاف تولید یا تفانت تولید بالفعل ن بالاوه است اه به اخقصار با نداد  GYنشان
داده میشود.
𝑡𝑂𝑃𝐿 :نشان و ل اریقم قیدت نفت بوحسب د ر آمویکا است.
در معادله ( )1عبور اوتاهمدت قیدت نفت رنی تورم با اسقفاده از ضویب نقفه انل تفاضل ل اریقم

قیدت نفت یعنی  1قابل بوآنرد است ن عبور اامل بلندمدت آن را میتوان بهصورت معادله ()3
محاسبه اود:

1. Time Varying Parameter
2. Hodrick–Prescott
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باایننجود احقدال دارد اه قیدت نفت ،شاخص قیدتها ن شکافتولید همانباشقه شوند،
بهعنوانمثال ،یک رابطه بلندمدت مقعادل بین این مقغیوها مدکن است نجود داشقه باشد .در این
حالت ،بوای بهدست آنردن عبور بلندمدت ،مدل تجوبی زیو تخدین زده میشود:
pt     y yt   po Lpot   t

()2

ناضح است اه عبور اامل بلندمدت از طویق   poداده میشود .ع نهبو این ،بوای اط عات
موبوط به رنابط تعادلی بلندمدت ،یک مدل تجوبی تصحیح خطا را در نظو میگیویم:
k

()0

k

_

 t     i t i   ( yt 1  y t 1 )  i Lpot i   ECTt 1   t .
i 1

i 1

 ECTtعبارت تصحیح خطا است:

ECTt  pt   y yt   po Lpot
شایان توجه است اه تحت چارچوب تصحیح خطا ،عبور اوتاهمدت الی توسط رابطه
   1   poبهدست میآید درحالیاه عبور اوتاهمدت جزئی بوابو با  1است (آدنلفسن،1
 .)3111مدکن است سوی زمانی در معوض تغییوات ناگهانی قوار ب یود در نقیجه دچار تغییوات
ساخقاری شده ن هدچنین با شکستهایی هدواه باشد ن ندیده گورقن آن مدکن است به نقایج ااذب
منجو شود .در این تحایق از آزمون اوانت-اندریوز بوای تشخیص نجود یا عدم نجود ن تعیین سال
شکست بهصورت درننزا اسقفاده میشود .بعد از تعیین سال شکست ،مقغیو مجازی Dt 3بوای آن
تعویف شده ن بهصورت زیو در مدل لحاظ میگودد:
()5

k

k

k

i 1

i 1

i 1

 t     i  t i   ( y t 1  y t 1)  i Lpt i    i (Dt i  Lpot i )   ECTt 1  t

مقغیو مجازی  Dtبوای سالهای بزر تو از زمان شکست بوابو با یک ن بوای سایو زمانها مادار
صفو را اخقیار میاند:
ˆt 

if

ˆt  

if


0
Dt  
1

1. Adolfson
2. Dummy
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زم به ذاو است بوای بوآنرد مدل خطی (در دن حالت بدنن لحاظ ن با لحاظ شکست ساخقاری) از
مدل  ARDLاسقفاده میشود .در اسقفاده از این رهیارت به یکسان بودن درجه همجدعی اه در رنش
ان ل  -گونجو ضونری است ،نیازی نیست .هدچنین این رنش ال وی بلندمدت ن اوتاهمتدت موجتود
در مدل را بهطور هدزمان تخدین میزند ن مشک ت موبوط به حذف مقغیوها ن خودهدبسق ی را ررتع
میاند .مهمتوین مزیت این رنش ،قابلیت اسقفاده از آن بوای بورسی رنابط بین مقغیوهای صوفنظتو
از مانا بودن یا نبودن آنهاست .هدچنین در این رنش ،ع نهبو امکان محاسبه رنابط بلندمتدت بتین
مقغیوها ،امکان محاسبه رنابط پویا ن اوتاهمدت نجود دارد .ضدن آنکته ستوعت تعتدیل عتدم تعتادل
اوتاهمدت در هو دنره ،بوای رسیدن بته تعتادل بلندمتدت نیتز قابتلمحاستبه استت .هدچنتین رنش
 ARDLبوخ ف سایو رنشها حقی در ندونههای اوچک هم نقتایج قابتلاعقدتادی دارد (م نتوس ن
اریک.)3113 ،1
 .2-3مدلسازی غیرخطی :فضا-حالت
مدلهای حالت-رضا یکی از جدیدتوین رنشها بوای تصویح مدلهای تجوبی در حوزه اققصادسنجی
ن تحلیل سویهای زمانی است .سیسقم معاد ت حالت-رضا شامل دن معادله است معادله مشاهده ن
معادله حالت .این معاد ت با اسقفاده از ال وریقم بوگشتپذیو اه به ریلقو االدن معونف است ،بوای
تعیین بهین ی تخدین زده میشود .در ادبیات اققصادسنجی ،بیشقو ال وهای سوی زمانی اعم از مدل-
های رگوسیون خطی ن روایندهای خودرگوسیونی میان ین مقحوک انباشقه )ARIMA( 3میتواند به-
عنوان حالت خاصی از مدلهای حالت-رضا تصویح ن بوازش شوند .تکنیکهای منقج از این رنش
نسبت به مدلهای  ARIMAن رنش بااس جنکینز 2انعطافپذیوتو بوده ن میتوانند دامنه نسیعتوی
از مسائل را حل انند .در ادبیات اققصادسنجی این مدلها بوای پیهبینی ،مدلسازی ن بوآنرد
مقغیوهای غیوقابل مشاهده نظیو درآمد دائدی ،انقظارات ،مشاهدات از دستررقه ،خطاهای اندازهگیوی،
سیکلها ن رنند ن بوآنرد پارامقوهای مقغیو در طول زمان بکار میرنند .هماانون مدلهای حالت-رضا
بهعنوان زیومجدوعهای از رنشهای اققصادسنجی ن ال وهای سویزمانی به شدار میآید.
قابلیت این مدلها در تولید مقغیوهای غیوقابل مشاهده ،اهدیت اسقفاده رنزارزنن از این مدلها را
دن چندان میاند .چوا اه نظویههای اققصادی اغلب شامل مقغیوهایی ازایندست هسقند .0با توجه به
نیژگیهای مدلهای حالت-رضا در تصویح مدل میتوان ااربودهای این نوع رنشها در زمینه
مباحث اققصادی را در دن دسقه الی تاسیمبندی ندود :مدلسازی ن بوآنرد مقغیوهای (اجزاء) غیوقابل
1. Magnus and Eric
2. Autoregressive integrated moving average process
3. Box-Jenkins
 .0در سالهای اخیو اقاب های ارزشدندی توسط اساتید این حوزه نوشقه ن منقشو شده است اه بصورت اخقصاصی به بیان مباحتث نظوی ن
جنبتههای ااربودی مدلهای حالت رضا پوداخقهاند .ازجدله اقابهای تخصصی در این زمینه میتوان به ،Durbin ،)1333( Nelson ،Kim
 )3119( ،Commander ،)3111(Koopmanن  )3113( Shepard ،Koopman ،Harveyاشاره اود.
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مشاهده ن بورسی ناپایداری ساخقاری ضوایب ن امکان تغییو پارامقوها در طول زمان (( )TVPحیدری
ن صالحیان صالحینژاد.)1231 ،
در بخه مدلسازی خطی ،ضوایب موبوط به عبور قیدت نفت رنی شاخص قیدتهای داخلی
مسقال از زمان است .درحالیاه مدکن است عبور قیدت نفت در طی زمان تغییو اند هدچنین در
نظو گورقن پویایی عبور قیدت نفت میتواند در تبیین عوامل ماثو بو درجه عبور قیدت نفت رنی تورم
ماثو باشد .بوای این منظور مدل منحنی ریلیپس تعدیمیارقه با لحاظ پویایی ضویب عبور قیدت نفت
بهصورت زیو مدلسازی میشود:
k

()3
()9

_

k

 t     i t i   ( yt 1  y t 1 )  it Lpot i   ECTt 1   t ,
i 1

i 1

) 𝜀𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, 𝜎𝜀2

i  1,..., k

it  it 1  t ,

در نظو گورقن پویایی عبور قیدت نفت رنی تورم میتواند در تشخیص ن تبیین تغییوات عبور
قیدت نفت در طی زمان ماثو باشد .هدچنین با بوآنرد ضوایب عبور قیدت نفت در طی زمان میتوان
درک بهقوی از نحوه عبور قیدت نفت رنی شاخصهای قیدت داخلی در طی دنرهی موردبورسی
داشت.
 .4آمار توصیفی و آزمون ریشه واحد متغیرها
با توجه به ندودار( )1بازه تغییوات شتاخص قیدتت مصتوفاننتده 1بتین  -1/111تتا  1/110استت ن
بیشقوین مادار این شاخص موبوط به رصتل انل ستال  1290استت .بتازه تغییتوات شتاخص قیدتت
تولیداننده بین  -1/113تا  1/110است ن این شاخص در رصل انل سال  ،1290رصتل چهتارم ستال
 1213ن رصل سوم سال  1231بیشقوین ارزایه را تجوبه اوده است.

 .1بوای محاسبه تورم از رشد شاخص قیدت هو رصل نسبت به رصل قبل اسقفاده شده است.
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1373Q2
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1377Q2
1378Q2
1379Q2
1380Q2
1381Q2
1382Q2
1383Q2
1384Q2
1385Q2
1386Q2
1387Q2
1388Q2
1389Q2
1390Q2
1391Q2
1392Q2
1393Q2
1394Q2
1395Q2

π2

-0.05

π1

نمودار  :1روند رشد شاخصهای قیمت مصرفکننده ( )π1و تولیدکننده ()π2

در این تحایق سطح تولید بالاوه با اسقفاده از تکنیک ریلقو هدریک پوسکات) (HPمحاستبه شتده
است (ندودار  .)3این ریلقو جهت بوآنرد م یم ن هدوار رنند بلندمدت اجزای یک سوی زمتانی بتهاتار
میرند .در ناقع ،این تکنیک از یک میان ین مقحوک 1بلندمدت مقاارن بهعنوان نوعی از ریلقتو ضتوبه
ناانه محدند3بوای رنندزدایی از سویهای زمانی ،اسقفاده میاند.

نمودار  :2استخراج و روند شکاف تولید ()Cycle

با توجه به ندودار  2ن  0میتوان بورسی اود رشد قیدت نفتت ن شتاخص قیدتت مصتوفاننتده ن
تولیداننده در هو دنره بو مبنای اصول تئوریکی موبوطه است یا خیو .در بوختی دنرههتا رشتد قیدتت
نفت ن شاخص قیدت همجهت هسقند ن در بوخی سالها رابطه معکوس دارند.

1. Moving Average
2. Finite Impulse Response
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نمودار  :3روند رشد شاخص قیمت مصرفکننده ( )π1و رشد قیمت نفت ()DLPO
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-0.2
-0.4
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1370Q3

-0.8
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-0.6

0
-0.05
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نمودار  :4روند رشد شاخص قیمت تولیدکننده ( )π2و رشد قیمت نفت ()DLPO

قبل از بوآنرد مدل باید مانایی مقغیوهای مدل ،موردبورسی قوار گیود؛ بوای ایتن منظتور از آزمتون
دیکی رولو ( )ADFاسقفاده شده است .نقایج آزمون ریشه ناحد در جتدنل ( )1نشتان متیدهتد هدته
مقغیوها به اسقثنای  GYنامانا هسقند ن با یکبار تفاضلگیوی مانا شدهاند.
جدول  :1نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
سطح

تفاضل مرتبه اول
)t-stat (prob
(-2/303)1/13
(-3/031)1/111
(-3/391)1/111
--

(-1/333)1/339
(-3/111)1/30
(-1/559 )1/5
(-5/355)10111

منبع :محاسبات تحایق ،اعداد داخل پوانقز بیان و ارزش احقدال آماره آزمون  tاست.

متغیر
LCPI
LPPI
LPO
GY
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 .5برآورد مدل ،تجزیهوتحلیل یافتهها
 .1-5نتایج مدل خطی
الف) بدون لحاظ شکست ساختاری

بهمنظور تحلیل ارتباط بلندمدت بین مقغیوها ن هدچنین ناانه پویای بین آنها ،از ال وی همجدعتی
خود توضیح با نقفههای توزیعی ( )ARDLبوای بوآنرد مدل تجوبی ارائه ن اسقفاده شده استت .بتوای
این منظور ابقدا آزمون هم انباشق ی صورت گورقته ن در صتورت نجتود رابطته بلندمتدت ،ابقتدا عبتور
بلندمدت قیدت نفت رنی تورم بوآنرد شده ن سپس عبور اوتاهمدت مورد بوآنرد ن آزمون قتوار گورقته
است .آزمون همانباشق ی جهت بورسی نجود رابطه بلندمدت انجتام متیشتود اته در متدل ARDL
معونف به آزمون باند است .انلین گام در آزمون اوانهها ،آزمون روضیه صفو مبنی بو عدم نجود هتم-
انباشق ی است .با توجه به جدنل  F ،3محاسباتی بزر تو از اوان با است در این صورت متیتتوان
نجود رابطه بلندمدت را نقیجه گورت ،بنابواین روضیه صفو مبنی بو عدم نجود رابطه بلندمدت رد می-
شود.
جدول  :2نتایج آزمون باند
I(1) Bound
2/51
0/13
0/93
5/51
منبع :محاسبات تحایق

I(0) Bound
2/13
2/33
0/11
0/30

Significance
%11
%5
%3/5
%1

K

F-statistic

معادله

11/131

) 1 (ln CPI

11/335

2

1

)(ln PPI

جتدنل  2عبور بلندمدت قیدت نفت رنی شتاخص قیدتت مصوفاننده ن تولیتتداننده را نشتتان
میدهد .اثو بلندمدت شکافتولید ن قیدت نفت رنی شاخص قیدتها معنیدار است .اگو یتک درصتد
قیدت نفت ارزایه یابد ،با روض ثابت بودن سایو مقغیوها  1/321درصد شاخص قیدت مصوفاننتده
ن  1/303درصد شاخص قیدت تولیداننده ارزایه مییابد؛ بنتابواین در بلندمتدت ،بتا ارتزایه قیدتت
نفت ،شاخص قیدتهای داخلی در ایوان ارزایه مییابد.
)D(LPPI

2

جدول  :3نتایج عبور بلندمدت قیمت نفت (معادله )3

) 1 D(LCPI

Long run Coefficient
)t-stat (prob

→ Dependent var.
↓ Independent var.

1/321
1/303
*(2/113)1/112
*(3/333)1/112
-33/393
-11/531
GY
*(-3/323)1/110
*(-3/011)1/110
1/310
1/293
C
(1/332)1/233
(1/111)1/013
منبع :محاسبات تحایق **،* .ن *** به توتیب نشان و معنیداری ضویب در سطوح اطدینان  %35 ،%33ن  %31است  .اعداد داختل
پوانقز بیان و آماره آزمون  tاست.
LPO
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جدنل  0عبور اوتاهمدت قیدت نفت رنی شاخص قیدت مصوفاننده ن شاخص قیدت تولیداننده
را نشان میدهد .نقایج حاصل از بوآنرد مدل نشان میدهد عبور اوتاهمدت جزئی قیدت نفت رنی
شاخص قیدت مصوفاننده ،بیمعنی ن رنی شاخص قیدت تولیداننده ،مثبت ن معنیدار است.
بهطوریاه اگو قیدت نفت ،یک درصد ارزایه یابد ،تورم تولیداننده در اوتاهمدت  1/139درصد
ارزایه مییابد .عبور اوتاهمدت الی رنی شاخص قیدت مصوفاننده  -1/11ن رنی شاخص قیدت
تولیداننده  1/112است هدچنین ضویب تصحیح خطا نیز منفی ن معنیدار است ن نشان میدهد در
هو دنره حدند  1/11از خطای تعادلی اوتاهمدت تصحیح میشود.

)D(LPPI

2

جدول  :4نتایج عبور کوتاهمدت قیمت نفت (معادله )4
)D(LCPI

1

→ Dependent var.

Coefficient
)t-stat (prob

1/111
(1/113)1/315

↓ Independent var.

1/112
(1/013 )1/399
* 1/219
(0/133 )1/111

* 1/203
(2/139 )1/111
*** 1/139
(1/92 )1/113
*** 1/11
(1/300 )1/112
* -1/111
(- 3/332)1/112

-1/113
(- 1/133 )1/19
** 1/139
(3/211 )1/132
** -1/119
(- 3/520 )1/113

1/112

-1/11

-

pt     y yt   po pot   t

α

C

β1

))D(LCPI(-1

β1

))D(LPPI(-1

θ1

)D(LPO

γ

)GY(-1

φ

)ECT(-1

  1   po

Long Run Coefficients :

LCPI t  1.904  22.672 yt  1.238 pot
)(3.01

)(0.99) (-2.94

t stat :

LPPI t  1.372  10.528 yt  1.249 pot
t stat :
)(0.81) (-2.49
)(2.99
منبع :محاسبات تحایق **،* .ن *** بهتوتیب نشان و معنیداری ضویب در سطوح اطدینان  %35 ،%33ن  %31است .اعتداد داختل
پوانقز بیان و آماره آزمون  tاست.

ب) با لحاظ شکست ساختاری

در جدنل ( )0عبور قیدت نفت رنی تورم بوای ال دنره زمانی  1235-1233بهصتورت یتک ضتویب
بوآنرد شده است ،درحالیاه این احقدال نجود دارد اه در ایتن متدت طتو نی ،متدل دچتار تغییتوات
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ساخقاری شده ن هدچنین با شکستهایی هدواه باشد اه لحاظ نشده است .ازاینرن ،ابقدا با اسقفاده از
آزمون اوانت اندریوز 1سال شکست بهصورت درننزا تعیین شده ن سپس در قالتب مقغیتو مجتازی در
مدلسازی اسقفاده میشود .با توجه به جدنل  5روضیه صفو مبنی بو عدم نجود سال شکست رد شده
ن رصل دنم سال  1290ن رصل چهارم سال  1213به توتیب بوای مدلهای شاخص قیدت مصتوف-
اننده ن شاخص قیدت تولیداننده بهعنوان سالهای شکست ،معنیدار هسقند.
جدول  :5نتایج آزمون کوانت اندریوز برای تشخیص شکست ساختاری
)D(LPPI

2

سال
شکست

)Value (prob

)D(LCPI

1

→ Dependent var.

سال
شکست

)Value(prob

Statistic

1213 Q4

(2/555)1/113

1290 Q2

(0/153)1/102

LR F-statistic Maximum

1213 Q4

(10/332)1/113

1290 Q2

(13/339)1/102

Maximum Wald F- Statistic

منبع :محاسبات تحایق

نقایج حاصل از بوآنرد معادله  5در جدنل  3گزارش شده است .در این حالت ،ستالهتای شکستت
تعیین شده در جدنل  3با عنانین  DUM74ن  DUM89بهعنوان مقغیوهای مجازی در متدل اضتاره
شدند بهطوریاه این مقغیوها بوای سالهای بزر تو از زمان شکست ،بوابتو بتا یتک ن بتوای ستایو
زمانها ،مادار صفو را اخقیار میانند.ازاینرن ،میتوان عبور جزئی اوتاهمدت قیدت نفت را قبل ن بعتد
از سال شکست را بوآنرد اود .نقایج مدل  ARDLنشان میدهد عبور قیدت نفت رنی شاخص قیدت
مصوفاننده بعد از سال شکست (رصل دنم  )1290اتاهه پیتدا اتوده استت؛ امتا ایتن عبتور رنی
شاخص قیدت تولیداننده بعد از سال شکست (رصل چهارم سال  )1213ارزایه یارقه است.

1. Quandt- Andrews Test
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جدول  :6عبور جزئی کوتاهمدت قیمت نفت با لحاظ شکست ساختاری (معادله )5
)D(LPPI

2

) 1 D(LCPI

→ Dependent var.

Short run Coefficient
)t-stat (prob
*1/391
(2/039)1/111
1/119
(1/315)1/311
-

↓ Independent var.
*1/529
(5/313)1/111

β1

))D(LCPI(-1

-

β1

))D(LPPI(-1

θ1

)D(LPO

δ1

)D(DUM74*LPO

δ1

)D(DUM89*LPO

γ

)GY(-1

φ

)ECT(-1

**1/139
(1/333)1/153
* -1/125
(- 0/310)1/111

*1/123
(3/239 )1/111
**1/133
(3/135)1/123
*-1/115
(- 9/329)1/111

*1/331
(0/332)1/111
* -1/111
(-50331)1/111

1/119

1/139

θ1 + δ1 = 1/103

θ1 + δ1 = -1/11

-

عبور جزئی اوتاهمدت قیدت نفت
قبل از شکست
عبور جزئی اوتاهمدت قیدت نفت بعد
از شکست

منبع :محاسبات تحایق **،* .ن *** بهتوتیب نشان و معنیداری ضویب در سطوح اطدینان  %35 ،%33ن  %31است  .اعداد داختل
پوانقز بیان و آماره آزمون  tاست.

 .2-5نتایج مدل غیرخطی (فضا-حالت)
قبل از بوآنرد مدل رضا حالت ،زم است آزمونهایی مبنی بو دلیل اسقفاده از این مدل صورت گیود.
بوای این منظور ،آزمونهای هانسن ،1پای پ 3ن نومال بودن توزیع جد ت خطا صورت میگیود ن در
صورت بوقواری شوایط زم میتوان از مدل رضا حالت اسقفاده اود.
 آزمون هانسن
با اسقفاده از آزمون هانسن ثابت میانیم پارامقوها بیثبات ن در طول زمان درحتال تغییتو هستقند در
نقیجه میتوان از رنش  TVPاسقفاده اود .با توجه به جدنل  9آماره آزمون هانسن بوای هو دن حالت
مدل یعنی شاخص قیدت مصتوفاننتده ن تولیداننتده حتاای از رد روضتیه صتفو بتوده ن ناپایتداری
پارامقوها تأیید میشود؛ در نقیجه ضوایب بیثبات هسقند.

1. Hansen
2. Pile up
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جدول  :7آزمون پایداری ضرایب مدل (آزمون هانسن)
)Trends(P

)Trends(K

)Trends(m

1

1

0

Lc statistic
()Prob
1/323
()1/11
1/151
()1/121

dependent
↓var.

1

2

منبع :محاسبات تحایق

 آزمون پایالپ

در سیسقم معاد ت رضا-حالت ،نسبت ناریانس جز اخ ل معادله حالت ( )Qبه ناریانس جز اخ ل
حاصل از معادله مشاهده ( ،)Rنسبت سی نال به نویز ( )qنامیده میشود .درصورتیاه مادار نسبت
سی نال به نویز مخالف صفو باشد میتوان گفت معاد ت رضا حالت تخدین زده شده ،دارای اعقبار
است ن خونجی مقغیو حاصل از آن قابلقبول است؛ اما چنانچه این نسبت بوابو صفو شود ،مدل رضا
حالت تخدین زده شده ،با مشکل همانباشقه شدن (پای پ) مواجه است .مشکل همانباشقه شدن،
زمانی رخ می دهد اه ناریانس جزاخ ل حاصل از معادله حالت بوابو صفو باشد اه موجب صفو شدن
نسبت سی نال به نویز شده ن نشان میدهد در مدل موردنظو ،مقغیو حالت غیو تصادری است .با توجه
به جدنل  ،1روضیه صفو این آزمون مبنی بو صفو بودن  qرد شده ن مدل بوآنرد شده ،مشکل پای پ
را ندارد.
جدول  :8نتایج آزمون پایالپ
)t-stat (prob

Sample Std. Dev.

Sample Mean

(0/203)1/111

2/333

1/551

منبع :محاسبات تحایق

 آزمون نرمال بودن توزیع جمالت خطا

بوای اسقفاده از مدل رضا-حالت ،توزیع اجزا اخت ل دستق اه معتاد ت بایتد نومتال باشتد .از آزمتون
جارک-بوا بوای بورسی نومال بودن اجزای اخ ل معاد ت حالت ن مشاهده اسقفاده متیشتود اته بتا
توجه به ندودار  5در هده سطوح نومال ن ندودار  3در سطح  35درصد معنیدار ن نومتال متیباشتند؛
بنابواین روض صفو مبنی بو نومال بودن جز اخ ل پذیورقه میشود .زم بته ذاتو استت اته توزیتع
جد ت خطا در ابقدا نومال نبود ن بوای نومالسازی آن از مقغیوهای مجتازی بتوای مشتاهدات پتوت
اسقفاده شده است؛ بنابواین بواساس نقایج حاصل از آزمونها مذاور ،اسقفاده از مدل رضا حالت توجیه
میشود.
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Series: RES1
Sample 1369Q1 1395Q4
Observations 106
-0.000390
0.000588
0.063016
-0.055584
0.021811
0.018186
3.753490

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.513392
0.284593

Jarque-Bera
Probability

16

12

8

4

0.06

0.04

0.00

0.02

-0.04

-0.02

0
-0.06

نمودار  :5آزمون نرمال بودن توزیع جمالت خطا برای مدل π1
12

Series: RES2
Sample 1369Q1 1395Q4
Observations 106
-3.06e-05
-0.001794
0.055911
-0.042099
0.018469
0.485991
3.500039

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.276977
0.071469

Jarque-Bera
Probability

10

8

6

4

2

0
0.050

0.000

0.025

-0.025

نمودار  :6آزمون نرمال بودن توزیع جمالت خطا برای مدل π2


برآورد عبور قیمت نفت روی تورم در طی زمان ()TVP

هدانطور اه در معاد ت  3ن  9بیان شد ،در مدل رضا حالت ،اثوگذاری قیدت نفت رنی تورم در طی
زمان مقغیو در نظو گورقه شده است .اندیس  tدر   itنشاندهنده مقغیو بودن این ضویب در طول
زمان است.
k

()1

_

k

 t     i t i   ( yt 1  y t 1 )  it Lpot i   ECTt 1   DUM t   t ,
i 1

i 1

it  it 1  t ,

نقایج حاصل از بوآنرد مدل رضا حالت در جدنل  3گزارش شده است .زم به ذاو است اه از
مقغیو مجازی بوای خنثی اودن مشاهدات پوت ن نومالسازی توزیع جد ت خطا (بوای   1رصل انل
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سال  1290ن بوای   2رصل انل سال  ،1290رصل چهارم سال  ،1213رصل سوم سال )1231
اسقفاده شده است.
نقایج حاصل از بوآنرد مدل نشان میدهد اگو یک درصد شکافتولید ارزایه یابد با روض ثابت
بودن سایو مقغیوها شاخص قیدت مصوفاننده  1/131درصد ن شاخص قیدت تولیداننده 1/111
ارزایه مییابد ن هدچنین ضویب تصحیح خطا نیز منفی ن معنیدار است .نقایج بوآنرد مدل در
خصوص ضویب قیدت نفت رنی تورم (  )  tنشان میدهد در دنره پایانی (یعنی رصل چهارم )1235
عبور اوتاهمدت قیدت نفت رنی شاخص قیدت مصوفاننده منفی ن بیمعنی است درحالیاه این
اثوگذاری رنی شاخص قیدت تولیداننده مثبت ن معنیدار است.

)D(LPPI

2

جدول  :9نتایج حاصل از پویایی ضریب قیمت نفت
)D(LCPI

1

→ Dependent var.

Coefficient
)z-Statistic (prob
1/111
(1/232)1/332

↓ Independent var.
1/119
(1/135 )1/321
**1/333
(3/122)1/123

-*1/390
(2/332)1/111
**1/111
(3/353)1/111
* -1/1115
(- 0/331)1/111
*1/131
(30/111)1/111

-*1/131
(2/133)1/113
* -1/119
(- 2/031)1/111
*1/112
(11/320)1/111

α

C

β1

))D(LCPI(-1

β1

))D(LPPI(-1

γ

)GY(-1

φ

)ECT(-1

λ

DUM

Final State
)z-Statistic (prob
**1/131
(3/111)1/125

-1/111
(- 1/131)1/312

t

)D(LPO

منبع :محاسبات تحایق **،* .ن *** بهتوتیب نشان و معنیداری ضویب در سطوح اطدینان  %35 ،%33ن  %31است  .اعداد داخل
پوانقز بیان و ارزش احقدال آماره آزمون  tاست.

ندودار  9عبور قیدت نفت رنی شاخص قیدت مصوفاننده طی سالهتای  1235-1233را نشتان
میدهد .هدانطور اه از این ندودار م حظه میشود عبور اوتاهمدت قیدت نفت رنی تورم (شتاخص
قیدت مصوفاننده) رنند ثابقی در طی زمان نداشقه ن هم به لحاظ ع مت ن هم به لحاظ شدت عبور
در طی زمان مقفانت بوده است .بتهطتوریاته دامنته تغییتوات آن در طتی دنره موردبورستی متابین
 -1/113تا  1/123ن در سال پایانی به مادار  -1/111رسیده است .نکقه قابتلتوجته در ایتن روآینتد،
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عبور مثبت ن شدت نسبی بیشقو قیدت نفت رنی تورم (شاخص قیدت مصوفاننتده) در ستال 1290
است اه بیشقوین مادار عبور قیدت نفت رنی تورم در این دنره رخ داده است ن بعد از این دنره عبور
اوتاهمدت قیدت نفت حول مادار صفو نوسان داشقه ن نقایج حاصل جدنل  3نیز حاای از بتیمعنتی-
بودن این عبور در سال پایانی دارد.
short-run oil price pass-through coefficient
.04
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نمودار  :7نتایج برآورد عبور قیمت نفت به شاخص قیمت مصرفکننده
منبع :محاسبات تحایق
short-run oil price pass-through coefficient
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نمودار  :8نتایج برآورد عبور کوتاهمدت قیمت نفت به شاخص قیمت تولیدکننده
منبع محاسبات تحایق

نقایج حاصل از عبور اوتاهمدت قیدت نفت رنی تورم (شاخص قیدت تولیداننده) در ندودار 1
نشان داده شتده است .نقایج بهدستآمده نشتان میدهد عبور قیتدت نفت رنی شاختص قیدت
تولیداننده تا حدندی مقفانت از شاخص قیدت مصوفاننده است .با این توضیح اه عبور قیدت نفت
رنی شاخص قیدت تولیداننده به اسقثنا رصل سوم ن چهارم سال  1299هدواره مثبت بوده است ن
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نشان میدهد با ارزایه قیدت نفت ،شاخص قیدت تولیداننده نیز ارزایه یارقه است .شایانذاو است
عبور قیدت نفت به شاخص قیدت تولیداننده حاای از عبور بیشقو ن پو نوسان در دنره قبل از سال
 1291است بهطوریاه در سال  1290به انج خود رسیده است درحالیاه بعد از سال  1291عبوری
مثبت با شیب م یم را نشان میدهد ن در نهایت در رصل چهارم سال  1235به مادار  1/131رسیده
است اه از نظو آماری معنیدار است.
نتیجهگیری
امونزه ،نفت بهعنوان بزر توین منبع تأمین انوژی در نوسانات اققصادی اشورهای جهان ماثو استت
ن با تغییوات قیدت نفت ،انقظار میرند قیدت اا ها ن خدمات نیز تحتت تتأثیو قتوار گیتود؛ امتا ایتن
تأثیوگذاری بوحسب صادراننده یا نارداننده نفت مقفانت خواهد بود .در این مطالعه ستعی شتد عبتور
قیدت نفت رنی تورم اشور ایوان بهعنوان یک اشور صادراننده ن مقکی به نفت مورد تجزیهنتحلیل
قوار گیود .ازاینرن ،از مدلهای  ARDLن رضا-حالت بوای مدلسازی آن بهتوه گورقته شتده استت.
نقایج رنش  ARDLنشان میدهد عبور بلندمدت قیدت نفت رنی تورم ،مثبت است درحالیاته عبتور
اوتاهمدت جزئی قیدت نفت رنی شاخص قیدت مصوفاننده ،بیمعنی بوده نلی رنی شاخص قیدتت
تولیداننده ،مثبت ن معنیدار است .هدچنین نقایج مدل تحایتق بتا لحتاظ شکستت ستاخقاری نشتان
میدهد بعد از شکست ساخقاری (سال  )1290عبور قیدت نفتت رنی شتاخص قیدتت مصتوفاننتده
ااهه پیدا اوده نلی قبل از سال شکست این عبور مادار بیشقوی داشقه است .درحالیاه عبور قیدت
نفت رنی شاخص قیدت تولیداننده ،بعد از سال شکست ( )1213معنیدار ن معادل  1/103بتوده نلتی
قبل از سال شکست این عبور ،بیمعنی است .نقایج مدل رضا حالت نشان میدهد عبتور قیدتت نفتت
رنی شاخص مصوفاننده ن تولیداننده در طی زمان یکسان نیست .بهطوریاه در طتی ستالهتای
 1290الی  1293عبور قیدت نفت در سطح با تو ن بهصورت نوستانی بتوده استت نلتی بعتد از ستال
 ،1299این عبور رنی شاخص قیدت تولیداننده رنند نستبقاً م یتم ن مثبتت را نشتان متیدهتد ن در
ماایسه با عبور قیدت نفت رنی شاخص قیدت مصوفاننده ،بیشقو است.
با ن اهی الی به رنند عبور قیدت نفت بو شاخص قیدتهای داخلی در طی دنره زمانی
موردبورسی میتوان دریارت اه میزان ن شدت عبور قیدت نفت بو تورم تحت تأثیو شیوه مدیویت
درآمدهای نفقی در داخل اشور بوده است .هدانطور اه از ندودارهای  9ن  1مشاهده میشود تا قبل
از سال  1293عبور قیدت نفت بو تورم با نوسانات با ن شدیدی هدواه بوده است نلی بعد از سال
 1293از شدت نوسانات این عبور ااسقه شده ن رنند نسبقاً م یم ن امنوسانی صورت گورقه است .به
نظو میرسد تأسیس حساب ذخیوه ارزی در سال  1293بهعنوان اقدامی اسقواتژیک در مدیویت
درآمدهای نفقی با هدف مهار نوسانات ناشی از تغییوات جهانی قیدت نفت ،بیتأثیو نبوده است .هدف
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اصلی حساب ذخیوه ارزی این بود اه بخشی از منابع ارزی حاصل از رونش نفت در سالهایی اه
میزان درآمدهای نفقی با ست ،ذخیوه اند ن در سالهایی اه درآمد نفقی پایین میآید ،مورداسقفاده
قوار گیود .هدچنین به نظو میرسد تأسیس صندنق توسعه ملی در سال  1231با هدف اسقا ل مالی
صندنق از دنلت ن مدانعت از بوداشت مجدد توسط دنلت یا اضاره ندودن به ساف بودجه ،در عبور
قیدت نفت بو تورم ماثو بوده است ن از سال  1231به بعد ،این عبور با نوسان بسیار پایین صورت
گورقه است.
بنابواین میتوان نقیجه گورت ان ً عبور قیدت نفت رنی شتاخص مصتوفاننتده ن تولیداننتده در
طی دنره  1235-1233یکسان نبوده ن در طی سالهای اخیو ارزایه قیدت نفت رنی شاخص قیدت
تولیداننده مثبت ن بیشقو از عبور آن رنی شاخص قیدت مصوفاننده است؛ یعنی ،با ارتزایه قیدتت
نفت ،هزینه نهادهها انلیه ن ناسطهای نارداتی ارزایه یارقه ن بتهتبتع آن شتاخص قیدتت تولیداننتده
ارزایه مییابد .ثانیاً عبور قیدت نفت رنی تتورم در طتی دنره زمتانی موردبورستی ،دامنته نوستانات
مقفانتی را تجوبه اوده است بهطوریاه قبل از ایجاد حساب ذخیوه ارزی در سال  ،1293عبور قیدتت
نفت رنی شاخص قیدتها با شدت با ن نوسانات با هدواه بوده است درحالیاه بعد از ستال 1293
از دامنه نوسانات این عبور ااسقه شده ن عبور نسبقاً م یدی صورت گورقه استت؛ بنتابواین تأایتد بتو
ناه تثبیقی صندنق توسعه ملی بهمنظور جلوگیوی از اثوات زیانبار انقاال بار تورمی تغییتوات شتدید
قیدت نفت بو اققصاد ایوان بهنیژه تورم ،از توصیههای سیاسقی تحایق حاضتو بتوای بونامتهریتزان ن
تصدیم گیوان اققصادی اشور است.
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Dynamics of Oil Price Pass-Through into Iran’s Domestic Prices
Index over Time
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Abstract
The economies of the world are always affected by the oil price, because oil is
considered as the largest energy source of countries. As a result, oil price
changes will have a main role in goods and services price changes. The main
purpose of this paper is studying the dynamics of oil price pass-through into
domestic Prices index in Iran over time. For this purpose, two models i.e. “AutoRegressive Distributed Lag (ARDL)”, and “State-Space” Models are used
during the period of 1990 to 2017 with seasonal frequency. The results of the
ARDL model show that the oil price pass-through into the prices index is
positive and significant in the long run, while oil price pass-through into the
consumer price index is insignificant in short run, but it is positive and
significant into producer price index in short run. Also, the results show that
after 1995 as a structural break point, the oil price pass-through into consumer
price index has declined, but producer price index has increased after 2011.
The results of the state-space model indicate that the oil price pass-through into
the consumer and producer index is not same over time. So, the oil price pass
through was higher and fluctuating during the 1995 to 1997, but after 2000, the
pass through into the producer price index are a pretty mild and positive trend,
and this pass through has happened at a higher level in comparison with the
consumer price index. Therefore, in general, global oil price volatility has
affected the inflation of Iran's economy as an oil exporting country, and its
intensity depends on how oil revenues are managed within the country. As the
role of establishing a Foreign Exchange Reserves in 2000 and the National
Development Fund in 2011 is evident to control the intensity of fluctuations oil
prices pass through into inflation. Therefore, the emphasis on the stabilization
role of the National Development Fund in preventing the transfer of inflationary
surges of oil price changes to inflation is one of the policy recommendations of
this paper for economic planners and decision makers.
Keywords: Oil Price, Time Varying Pass-Through, Consumer Price Index,
Producer Price Index, ARDL Model, State Space Model, Iran.
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