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  چکیده
زمـانی  ي  هبر رشد بخش صنعت و معدن را در باز خام نفتتأثیر نااطمینانی قیمت ، این مقاله

 خـام  نفـت  گیـري نااطمینـانی قیمـت    براي انـدازه . کند در ایران بررسی می، 1389:4تا  1367:1
بـرآورد اثـرات نااطمینـانی قیمـت     به منظـور  و ) EGARCH(ي ناهمسان واریانس نمایی ها مدل
. در نظر گرفته شـده اسـت   MSIA(3)-ARX(4,2)مدل ، بر رشد بخش صنعت و معدن خام نفت

هـاي مختلـف    در وضـعیت  خام نفتنتایج به دست آمده حاکی از آن است که نااطمینانی قیمت 
. رشـد ایـن بخـش دارد    تأثیر منفی بر، )رشد متوسط و رونق، رکود(رشد بخش صنعت و معدن 

تـداوم وضـعیت   ي  هدورخـام،   نفتد که در شرایط نااطمینانی قیمت ده نتایج نشان می چنین هم
بـه طـور   . باشـد  از وضـعیت رونـق مـی    تر بیش از وضعیت رکودي و آن نیز تر بیش رشد متوسط
 رشد بخش صـنعت خام،  نفتتوان اظهار داشت که در صورت عدم اطمینان از قیمت  خالصه می

شود با تغییر  پیشنهاد می لذا ،به رشد متوسط و تداوم این وضعیت متمایل است تر بیش و معدن
انداز درآمدهاي نفتـی و اعمـال قـوانین مناسـب      ایجاد صندوق پس، هاي کالن اقتصادي سیاست

بدین ترتیـب  . اثرات نااطمینانی قیمت نفت بر اقتصاد کنترل شود، جهت برداشت از این صندوق
 15تر حذف خواهد شد و با احتمال  قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود و رشد پایینافزایش 

به وضعیت ، از وضعیت رشد متوسط، بخش صنعت ومعدن، درصدي برآورد شده در این پژوهش
  . رونق انتقال خواهد یافت

  JEL  :E32, C32بندي طبقه
، ي تبدیل مارکفها مدل ،رشد بخش صنعت ومعدنخام،  نفتنااطمینانی قیمت  :کلید واژه

   تغییر رژیم

  
 

  مسئول ي نویسنده -*
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  مقدمه -1
شـود و از یـک فعالیـت     ین بازار کاالي دنیا محسوب مـی تر بزرگاکنون  بازار نفت هم

گذشـته  ي  هطـی دهـ  . اي گسـترش یافتـه اسـت    تولیدي ابتدایی به بازار مـالی پیچیـده  
وسیعی از ي  هاند که ریسک قیمتی این بازارها دامن به حدي رشد کرده خام نفتبازارهاي 

کننـدگان   هاي نفتـی و مصـرف   شرکتخام،  نفتسوداگران خام،  نفتجمله تولیدکنندگان 
تغییرات ي  هتواند در نتیج می خام نفتریسک قیمتی . دهد را تحت تأثیر قرار می خام نفت

ي  هذخیـر خـام،   نفـت کاهش ظرفیـت تولیـد و پـاالیش    ، ناگهانی در تقاضاي جهانی نفت
هاي اقتصـادي   بحران، تغییر ظرفیت تولید توسط اوپک، صوالت نفتیاحتیاطی نفت و مح

تانســوچت و (. هــاي جغرافیــاي سیاســی رخ دهــد اي و ریســک جهــانی و حتــی منطقــه
  )2010، 1همکاران

 تـر  بـیش  .ین منبع انرژي در سطح دنیا بوده استتر مهمنفت ، 1960ي  دههاز اواسط 
بـر سـایر    خـام  نفـت قیمت هر بشـکه  . دارندقرار  خام نفتي اقتصادي بر مبناي ها فعالیت

نـه تنهـا بـازار     خـام  نفـت هاي قیمـت   از این رو شوك ،بازارهاي انرژي نیز تأثیرگذار است
گـومز السـکاس و   (. دهـد  هاي اقتصادي را تحـت تـأثیر قـرار مـی     بلکه تمام بخش ،انرژي

ننـده  جهـان و دومـین تولیدک   خـام  نفـت درصد ذخـایر   11دارا بودن  )2012، 2همکاران
 موجـب ، )OPEC( 3نفـت ي  هبزرگ بین کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صـادر کننـد  

المللـی نفـت نیـز     بر بازارهاي بـین ، که ایران عالوه بر تأثیرپذیري از بازار نفت شده است
، اقتصاد ایران به شدت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسـته اسـت  . اثرگذار باشد

 50الـی   40درصـد از مجمـوع درآمـدهاي صـادراتی و      90 الی 80که در حدود  يروط به
حتـی فـروش   . باشـد  دولـت از محـل درآمـدهاي نفتـی مـی      ي سـاالنه ي  بودجهدرصد از 

. دهـد  درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشـکیل مـی   20به تنهایی در حدود  خام نفت
اي بـر   ابل مالحظهتواند اثر ق هر شوك وارده بر بازارهاي جهانی نفت می، در چنین حالتی

  )2009، 4فرزانگان و مارکوارت(. ساختار اقتصاد ایران داشته باشد
هاي نفتـی   تحلیل و بررسی اثرات شوك ي حجم وسیعی از مطالعات تجربی در زمینه

ي هـا  سـال در  خام نفتقیمت ي  هسابق افزایش بی. بر روي بخش واقعی اقتصاد وجود دارد
، بـا ایـن وجـود   . در حال گسترش باشند چنان همت شده است که این مطالعا سبباخیر 
مـورد بررسـی    تـر  کـم و متغیرهاي کالن اقتصادي  خام نفتغیرخطی بین قیمت ي  هرابط

این مطالعات تأثیر نوسانات را بـه صـورت جمعـی بـر      تر بیش ،چنین هم. است  قرار گرفته
  

 

1-Tansuchat et al 
2- Gómez-Loscos et al 
3- Organization Petroleum Export Countries (OPEC)  
4- Farzanegan & Markwardt 
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ي متغیرهـاي  ي بـر رو سـاز  مـدل  چـون انـد و   روي رشد اقتصادي مورد مطالعه قـرار داده 
در ، و روابـط صـحیح شناسـایی نشـود     شدهسازي  تواند منجر به تورش جمعی جمعی می

  . گیرد این مطالعه موضوع به صورت بخشی مورد مطالعه قرار می
یی که شناخت چگونگی ایجاد نااطمینانی قیمتی در بازارهاي جهانی نفـت و  جا آن از
هـاي مختلـف اقتصـادي     ور در وضـعیت تأثیر آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي کشي  هنحو
ي  هدر مطالعـ ، هاي متناسب مفیـد باشـد   گذاران در تدوین سیاست تواند براي سیاست می

با استفاده از مـدل ناهمسـان واریـانس شـرطی      نفت قیمت ثباتی بی شاخص حاضر ابتدا
هـایی را کـه    محدودیت، ها مدل با معرفی این ،)1991( 2نلسون. برآورد شده است1نمایی

، کـه  این از جمله. کند برطرف می، ي ناهمسان واریانس شرطی وجود داردها مدل در سایر
 وابسته ب ایـن اسـت کـه   لذا ، شود در این مدل نوسانات به صورت لگاریتمی محاسبه می

. هایی در ضـرایب نیسـت   واریانس شرطی همواره مثبت است و نیازي به ایجاد محدودیت
در مطالعـه حاضـر   ، بنـابراین . قارن نیز قابل آزمـون اسـت  به عالوه در این مدل اثر عدم ت

سـپس اثـرات   . شـود  استفاده می EGARCHشاخص نااطمینانی از مدل ي  هبراي محاسب
در  3رکفل مايتبد يها مدل با استفاده از، این نااطمینانی بر رشد بخش صنعت و معدن

 ف بـه عنـوان  هـاي تبـدیل مـارک    مـدل . گیـرد  مـی  قرار بررسی هاي مختلف مورد وضعیت
هـا   را در طی زمان براي داده) رژیم(ي غیرخطی قادر هستند تغییر الگوي رفتاري ها مدل

ي  رابطـه بررسـی  بـه منظـور   ، در ایـن پـژوهش   لـذا  ،ي کننـد ساز مدل زا درونبه صورت 
ي تبـدیل  ها مدل ،و رشد بخش صنعت و معدن خام نفتخطی بین نااطمینانی قیمت غیر

  . دشو مارکف برآورد می
ي  هبـراي دور ، به صورت سـري زمـانی فصـلی   ، آمار مربوط به متغیرهاي مورد مطالعه

هـاي ملـی بانـک     هاي زمـانی و حسـاب   از بانک اطالعات سري 1389:4 -1367:1زمانی 
رشـد  ي  هبراي بررسی رشد بخش صنعت و معدن از محاسـب . مرکزي استخراج شده است

از متوسـط فصـلی    خـام  نفـت قیمـت   گروه صنعت و معدن و براي متغیـر ي  هارزش افزود
  . سبک و سنگین ایران استفاده شده است خام ي نفت ماهانهقیمت 

ي مورد استفاده در این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه   ها مدل نتایج حاصل از برآورد
رشـد  ، رکـود (هاي مختلف رشد بخش صنعت و معدن  نااطمینانی قیمت نفت در وضعیت

کـه در   يطـور بـه   ،أثیر منفـی بـر رشـد ایـن بخـش دارد     از نظر کمی ت، )متوسط و رونق
عدم اطمینان از قیمت نفـت مـانع از بهبـود    ، وضعیت رکود و رشد متوسط در این بخش

  
 

1- Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity (EGARCH) 
2- Nelson 
3- Markov Switching Models 
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تواند منجر بـه انتقـال از وضـعیت     و در وضعیت رونق نیز میشده وضعیت به حالت رونق 
به دسـت آمـده    بر مبناي نتایج چنین هم. دشوهاي رکود و رشد متوسط  رونق به وضعیت

وضـعیت رشـد متوسـط بخـش     ، در صورت عدم اطمینان از قیمت نفـت ، در این مطالعه
  . ي خواهد داشتتر بیش صنعت و معدن تداوم

دهی مقاله بدین صورت است که در بخـش دوم مبـانی نظـري تحقیـق ارائـه       سازمان
عات در بخش سوم ادبیات تحقیق بیان شده است که مشتمل بر سه بخش مطال. شود می

تجربی خارجی و داخلی و رویکردهاي مطرح در این پژوهش جهت رفع ضعف موجود در 
بخش چهارم اختصاص به مدل تحقیق و تکنیک تخمـین مـورد   . باشد مطالعات قبلی می

ي تبـدیل  هـا  مـدل  ي ناهمسان واریـانس شـرطی و  ها مدل در این بخش به. استفاده دارد
هاي تجربی  نتایج و تجزیه و تحلیل یافته ي ائهبه ار، بخش پنجم. شود مارکف پرداخته می

ي سـاز  ، مـدل این بخش نیز شامل سه زیربخش بررسی مانایی متغیرها. پردازد تحقیق می
بـر رشـد    خـام  نفـت ي اثرگذاري نااطمینانی قیمت ساز مدلو  خام نفتنااطمینانی قیمت 

 . شده است گیري مباحث ارائه خالصه و نتیجه، بخش صنعت و معدن است و در خاتمه

  
  مبانی نظري -2

، تغییرات غیر متعارف قیمت، توزیع و قیمت گذاري، عدم وجود نظام رقابتی در تولید
اثرگـذاري بـر   ، تأثیرپذیري آن از عوامل غیر اقتصادي و ارتباط تنگاتنگ با بازارهاي دیگر

، ناپـذیري تجدید تر مهمو از همه ، سبد مصرفی خانوارها و رفاه جامعه، قیمت سایر کاالها
بنـابراین   ،به خود اختصاص داده اسـت  خام نفتکه  هستندخصوصیات منحصر به فردي 

، انـرژي ي  هالمللـی در زمینـ   هـاي بـین   هـا و سـازمان   اتخاذ هر نوع سیاست توسط دولـت 
و حتـی تغییـرات شـدید جـوي     ، هاي سیاسی و طبیعی بحران، هاي بازارهاي مالی بحران

مسـتقیمی بـر روي عرضـه و تقاضـاي انـرژي و در نتیجـه       تواند اثرات مستقیم و غیر  می
تغییـرات  ، هاي اقتصـادي  بر اساس تئوري) 1387، بهرادمهر(. داشته باشدقیمت این کاال 
افـزایش در  . گـذارد  ي مختلفی بر متغیرهاي کالن اقتصادي اثر میها کانالقیمت نفت از 

یدکننـدگان و  ر سـود تول کـاهش د  تر بزرگها و در مقیاس  افزایش در هزینه، قیمت نفت
رود که افزایش در قیمت نفـت بـا کـاهش     بنابراین انتظار می ،دارد پیگذاران را در سرمایه

  )2011، 1فیلیس و همکاران(. تولید همراه باشد
، هـاي مختلـف   یی که انرژي به عنوان یک متغیر کلیدي در اقتصـاد بـه گونـه   جا آن از

نفت را تحت تـأثیر قـرار   ي  هو واردکنند حیات اقتصادي و سیاسی کشورهاي صادرکننده
نااطمینـانی در بازارهـاي   ، شـود  و عامل مهمی در رشـد و توسـعه محسـوب مـی    دهد  می

  
 

1- Filis et al 
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هاي اقتصادي در مسـائل   ریزي گذاري و برنامه نه تنها نااطمینانی در سیاست، جهانی نفت
از اهـداف  هاي اقتصادي  انحراف برنامه سببحتی ، شود مربوط به قیمت نفت را منجر می

هـاي آتـی نفـت در کشـوري      به طـوري کـه نااطمینـانی از قیمـت     ،گردد تعیین شده می
ایران که ساختار اقتصادي آن بر اساس قیمت و درآمدهاي نفتـی شـکل گرفتـه     چون هم

دقیـق  ي  ي بودجـه  هبینی درآمدهاي نفتـی در برنامـ   گردد دولت در پیش می سبب، است
ایـن  به طـور حـتم   . مازاد درآمدهاي نفتی مواجه باشد با کسري و یا هعمدطور بهنباشد و 

د و همین کن ریزي شده خارج می هاي دولت را از روند برنامه کسري یا مازاد تمامی برنامه
این نوسانات نیـز در  . در حال نوسان باشد شود تا اقتصاد کشور به طور دائم نجر میامر م

هر چند میزان این ، رساند ل آسیب میاقتصاد داخلی به شدت به تولید و در نتیجه اشتغا
بسـته بـه شـرایط اقتصـادي کشـور      ، هاي مختلـف اقتصـادي   صدمه و آسیب در وضعیت

  )ب -1391، مهرگان و همکاران(. باشد متفاوت می
بین نوسانات ي  هي تبدیل مارکف به بررسی رابطها مدل حاضر با استفاده ازي  همطالع

. پـردازد  هـاي مختلـف مـی    ان در وضـعیت قیمت نفت و رشد بخش صنعت و معـدن ایـر  
یی هستند که قادرنـد ارتبـاط بـین متغیرهـاي     ها مدل ي تبدیل مارکف از معدودها مدل

کـه   يروطـ ي کنند؛ به ساز مدلمختلف اقتصادي ) هاي رژیم(هاي  اقتصادي را در وضعیت
  . متفاوت باشد) رژیم(ارتباط کمی یا کیفی متغیرها در هر وضعیت 

  
 دبیات تحقیقمروري بر ا -3

 تـر  کـم و  پرداخته هاي نفتی  به نوسانات و شوك تر بیش گرفته انجاممطالعات تجربی 
، در ایـن قسـمت  . انـد  نااطمینانی قیمت نفت را به صورت مستقیم مورد مطالعه قرار داده

موضـوع مـورد   ي  هبرخی مطالعات مهم انجام گرفته در داخل و خارج از کشـور در زمینـ  
  . شود مطالعه ارائه می

  
  مطالعات خارجی 

از اولین محققانی هستند که اثر افزایش قیمت  ؛)1983( 2و همیلتون)1982( 1داربی
. اند نفت را بر روي درآمد واقعی امریکا و کشورهاي در حال توسعه مورد بررسی قرار داده

 داري میان تغییرات قیمت نفت و درآمد معنیي  هخود نتوانست رابطي  هدر مطالع، داربی
د که با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم برخاسـته از متغیرهـایی   کراما بیان ، حقیقی بیابد

داري از تغییـرات قیمـت نفـت بـر روي      اثر معنـی ، پولي  عرضه نرخ ارز و، مانند صادرات
  

 

1- Darby 
2- Hamilton 
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همیلتـون نیـز نشـان    ي  هنتـایج حاصـل از مطالعـ   . تـوان کشـف کـرد    درآمد واقعی را می
دار بین تغییرات قیمت نفت و رشد تولید ناخـالص داخلـی    معنیي  هوجود رابطي  هدهند

با بررسـی یـک مـدل تعـادل عمـومی از اشـتغال و ادوار       ، )1988(همیلتون . داشواقعی ب
هاي قیمت نفت با وادار کردن کارگران به تحمل بیکاري  که شوكدهد  مینشان ، تجاري

ی کـه شـرایط بهبـود    تـا زمـان  ، پذیرنـد  هایی که از شوك قیمت نفت تـأثیر مـی   در بخش
نیـز  ) 1989( 1مـورك . شـوند  سبب کاهش کل اشـتغال مـی  ، فراهم شود ها آن هاي بخش
که اگر تحلیل همیلتون براي دربـر گـرفتن سـقوط قیمـت نفـت در سـال       دهد  مینشان 
ارتباط میان قیمت نفت و متغیرهاي کالن اقتصادي در هم خواهـد  ، گسترش یابد 1986
 ه اسـت داد و اجـازه   کـرده تقارن در امریکا ي  هبه آزمون فرضیاز این رو وي اقدام . ریخت

ـ   ، هـاي حقیقـی در قیمـت نفـت     هـا و کـاهش   که افزایش ي  هضـرایب متفـاوتی در معادل
ضـریب  . داشـته باشـند  ، رگرسیونی که در آن تولید ناخالص داخلی متغیر وابسـته اسـت  

در عین کوچک ، تدار و ضریب کاهش قیمت نف منفی و بسیار معنی، افزایش قیمت نفت
نیـز  ) 1991(2پیندایک. ه استتمایل به مثبت بودن داشت، داري آماري بودن و عدم معنی

کـه   ه استنشان داد، گذاري در طی یک بررسی تحقیقاتی مربوط به نااطمینانی و سرمایه
اقتصـاد امریکـا نقـش داشـته      1982و  1980نوسانات و نااطمینانی قیمت نفت در رکود 

در عین حال نااطمینانی مشـاهده شـده در    ه ووره قیمت نفت کاهش یافتدر این د. است
هـاي   شـرکت ، این افزایش نااطمینانیي  هدر نتیج. نیز باال رفته استهاي آتی نفت  قیمت

با وجود کـاهش  . ندا ههاي نفتی پرداخت کرد چاهي  هي براي اجارتر بیش هاي نفتی هزینه
روتمبـرگ و  . ه اسـت ین وضـعیتی کـاهش یافتـ   در چنـ  ها آن تولیدات، هاي توسعه هزینه

اي نسبتاً کم از رقابت ناقص  دهند که با در نظر گرفتن درجه نشان می، )1996(3وودفورد
توانند موجـب   هاي نفتی می شوك، )هاي انحصاري هاي ضمنی میان بنگاه از قبیل توافق(

 هد نشـان داد خـو ي  هدر مطالع ،)1996(4فردرر. کاهش تولید و دستمزدهاي واقعی شوند
فراوانی همراه بوده است و تأثیر ایـن نوسـانات    که افزایش قیمت نفت همواره با نوسانات

ي اقتصادي ایاالت متحده نسبت به تأثیر متغیرهاي پولی و حتی خود قیمت ها فعالیتبر 
به طوري که نوسانات قیمت نفـت بـیش از هـر    ، باشد می تر بزرگتر و  نفت به مراتب قوي

در نهایت وي . دهند ي تولیدي بخش صنعت را توضیح میها فعالیتري نوسان متغیر دیگ
تأثیر منفی بر رشد اقتصـادي  ، که نوسانات قیمت نفت بایک سال تأخیر ه استنشان داد

  
 

1- Mork 
2- Pindyck 
3- Rotemberg & Woodford  
4- Ferderer 
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ند کـه تغییـرات و   ا هنشان داد ،)1996( 2و همیلتون) 1996( 1هوکر. ایاالت متحده دارند
فـت در توضـیح متغیرهـاي کـالن اقتصـادي      نوسانات قیمت نفت نسبت به خود قیمت ن

تواند آثـار   که مدل رقابت کامل میدهد  مینیز نشان ) 2000(3فین. ي دارندتر بیش نقش
از ارتباط میـان مصـرف انـرژي و    ، اصلی مدل ويي  هاید. هاي نفتی را توضیح دهد شوك

وري بـرداري از مزایـاي سـرمایه ضـر     انرژي بـراي بهـره  . خدمات سرمایه ناشی شده است
بـه  . شود استفاده از انرژي تعیین میي  هبرداري از سرمایه به وسیل بنابراین نرخ بهره، است

کاهش مصرف انرژي موجب کاهش تولید کل و نیـز تولیـد   ، هاي قیمت نفت دلیل شوك
ي  هخـود کـاهش دسـتمزدها و عرضـ    ي  هکه این نیز به نوب .دارد را درپینهایی نیروي کار 

، آثار شوك قیمتی نفتی همانند شوك تکنولوژي، هاي وي بق یافتهط. شود نیروي کار می
 4همیلتـون . شـود  ي اقتصـادي مـی  هـا  فعالیتمنفی است که موجب انقباض و کاهش در 

نشان داد کـه عامـل    5در این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداري ،)2003(
د و افزایش قیمتی که بعد از باش هاي مثبت نفتی می شوك، اصلی تورم در تجارت جهانی

نسبت به افزایشی که بعد از یک دوره کـاهش  ، دهد ثبات قیمت نفت رخ میي  دورهیک 
  . ي بر اقتصاد داردتر بیش اثر، پذیرد قیمت نفت صورت می

ــدین ــز و راگواین ــات دور ، )2005(6ریی ــتفاده از اطالع ــا اس ــار ، 1981-2003ي  هب آث
تـابع  . انـد  مـورد بررسـی قـرار داده   را د فیلیپـین  هاي قیمـت نفـت بـر روي اقتصـا     تکانه

نشان داده است که ، هاي نفت برآورد شده العمل آنی که براي انتقال متقارن قیمت عکس
قیمت نفت به کاهش بلندمدت در تولید ناخالص داخلی حقیقی فیلیپـین منجـر   ي  هتکان
زایش آن نقش کاهش قیمت نفت نسبت به اف، نامتقارن VARدر مدل ، برعکس. شود می

کونـادو و پـرز د   . داردهـا   آن ي در نوسانات هـر یـک از متغیرهـاي مـورد بررسـی     تر مهم
ي اقتصـادي و شـاخص   هـا  فعالیـت هاي نفتی بـر   اثر شوكي  هبه مطالع، )2005(7گراسیا

هـا   آن. انـد  پرداخته 2005:2تا  1975:1قیمت مصرف کننده براي شش کشور آسیایی از 
ي اقتصـادي و هـم بـر روي    هـا  فعالیـت اي نفتـی هـم بـر روي    هـ  نـد کـه شـوك   ا هدریافت

 8رفیـق و همکـاران  . هاي قیمت مصرف کننده آثار چشـمگیر و نامتقـارنی دارنـد    شاخص
اند  نشان داده VARبا استفاده از نوسانات مشاهده شده در قیمت نفت و روش ، )2009(
  

 

1- Hooker 
2- Hamilton 
3- Finn 
4- Hamilton 
5- Vector Autoregressive (VAR) 
6- Reyes & Raguindin 
7- Cunado & Perez de Gracia  
8- Rafiq et al 
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داري دارد؛  أثیر معنـی که نوسانات قیمت نفت بر متغیرهاي کالن اقتصادي کشور تایلند ت
  . گذاري تأثیر منفی دارد به طوري که این نوسانات بر بیکاري تأثیر مثبت و بر سرمایه

، 2با استفاده از مدل ناهمسان واریانس شرطی چند متغیـره ، )2010(1الدر و سرلتیس
اثـر آن را بـر    VARگیري کرده و بـا کـاربرد مـدل    نوسانات قیمت نفت را اندازه، 2متغیره

نوسـانات قیمـت نفـت اثـر منفـی و      ، طبـق نتـایج ایـن مطالعـه    . کنند می اقتصاد بررسی
بـا اسـتفاده از مـدل    ، )2011(3علمی و جهادي. داري بر بخش حقیقی اقتصاد دارد معنی
VAR اند که کشورهاي عضو  نشان دادهOPEC مدت و بلندمدت بـه شـدت بـه     در کوتاه

ــتند و    ــت وابســته هس ــاه تنهــانف ــلی   در کوت ــل اص ــ مــدت دلی انات اقتصــادي نوس
کنند کشورهاي عضو  پیشنهاد میها  آن. باشد نوسانات قیمت نفت می، OECDکشورهاي

OPEC  از تجارب کشورهايOECD باشـند  نفت نیز میي  هنروژ که صادرکنند چون هم ،
خـود اثـر   ي  هدر مطالعـ ، )2012(4دمـاچی . براي کاهش وابستگی به نفت استفاده کننـد 

بـا  ، هـاي نفتـی را بـر اقتصـاد کـالن نیجریـه       ی نفت و تکانـه الملل تغییرات در قیمت بین
بر مبناي نتایج به دست آمده در ایـن  . کند بررسی می 5ساختاري VARاستفاده از مدل 

از نوسـانات نفـت نیـز تـأثیر     ، نفـت  المللـی  نرخ ارز نیجریه عالوه بر قیمـت بـین  ، تحقیق
. قیمـت نفـت برقـرار اسـت    پـول و  ي  عرضـه  مستقیمی بیني  هرابط چنین هم. پذیرد می
کـه   ه اسـت نشـان داد ، کشور جهـان  84هاي تابلویی  نیز با استفاده از داده) 2012(6چن

  . شود الملل می کاهش تجارت بین سببنوسانات قیمت نفت 
  
  مطالعات داخلی 

 1350هاي رگرسیونی و آمارهاي سـري زمـانی    با استفاده از تحلیل، )1383(پاسبان 
نتـایج  . پردازد أثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزي در ایران میبه بررسی ت، 1379تا 

هـاي   تولیـد در بخـش  ، هـاي نفتـی   این مطالعه حاکی از آن است که در اثر رونق درآمـد 
ي  هاثر شـوك مثبـت نفتـی بـر ارزش افـزود      چنین هم. یابد سنتی و کشاورزي کاهش می

متوسـلی و فـوالدي   . ودر در طـول زمـان کـاهش یافتـه و از بـین مـی      ، بخش کشـاورزي 
به بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولیـد ناخـالص داخلـی و اشـتغال     ، )1385(

نتـایج نشـان داده   . انـد  پذیر پرداختـه  ي تعادل عمومی محاسبهها مدل ایران با استفاده از
  

 

1- Elder & Serletis  
2- Multivariate Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity-in-mean 
(MGARCH-in-Mean) 
3- Elmi & Jahadi 
4- Demachi 
5- Structural VAR (SVAR) 
6- Chen & Hsu 
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شـود کـه ایـن     مـی  است که افزایش قیمت نفت منجر به افزایش تولید ناخـالص داخلـی  
مهـرآرا و نیکـی   . باشـد  مـی شی از افزایش تمامی اجزاي تولید ناخالص داخلـی  افزایش نا
هـاي   تکانه 1هاي بلندمدت بالنچارد و کاه با استفاده از روش محدودیت، )1385(اسکوئی 

هـاي   ساختاري براي چهار کشور مورد مطالعـه را شناسـایی کـرده و بـا اسـتفاده از داده     
انـد   واریانس نشان دادهي  هالعمل آنی و تجزی عکس و توابع 2003تا  1960ساالنه از سال 

تر  یی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزي پایینزا بروني  هکه درج
ین عامـل نوسـانات تولیـد ناخـالص داخلـی در ایـران و       تـر  مهـم هاي نفتـی   است و تکانه

دلیـل سـاز و کارهـاي    بـه  ، در حالی که در دو کشور اندونزي و کویـت  ،عربستان هستند
اثر شوك مثبت قیمت نفت بر . واردات عامل اصلی نوسانات تولید است، اقتصادي درست

کشـورها مثبـت بـوده و    ي  هها در هم تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت، روي واردات
اند که اقتصاد ایران  نشان داده، )1385(نیا و قاسمی  طیب. شده است ها آن سبب افزایش

کـه نوسـانات نفتـی    ، تجاري داشـته ي  ههفت دور، 1385تا  1350هاي فصلی  براي داده
، هـاي رونـق و رکـود در ایـران     دوره. انـد  نقش مؤثري در ایجاد ایـن ادوار تجـاري داشـته   

هاي نفتی در مقایسه  آن درآمد دنبالهایی بوده است که قیمت نفت و به  متقارن با زمان
درصـد   25هـاي نفتـی    تکانـه  چنـین  هـم . ده استهاي قبل و بعد خود حداکثر بو با دوره

بـه بررسـی تـأثیر نوسـانات     ، )1385(هادیـان و پارسـا   . کنند نوسانات تولید را توجیه می
، ماننـد تولیـد ناخـالص داخلـی    ، قیمت نفت بر روند تعدادي از متغیرهاي کالن اقتصادي

ــراي دور ســطح عمــومی قیمــت  اندر ایــر 1340-84زمــانی ي  ههــا و ســطح اشــتغال ب
که بیست درصد از نوسانات تولیـد ناخـالص   دهد  مینتایج این مطالعه نشان . اند پرداخته
سی درصد از نوسانات میزان بیکاري و شصت درصد از نوسـانات سـطح عمـومی    ، داخلی
به بررسـی آثـار   ، )1386(فالحی و پیغمبري . ها ناشی از نوسانات قیمت نفت است قیمت
 OECDفتی اوپک و رشد اقتصـادي هفـت کشـور مهـم     نوسانات قیمت سبد ني  هدوطرف
هـاي فصـلی و الگـوي     با اسـتفاده از داده  ها آن. اند پرداخته، 1980 -2005ي ها سالطی 

اند که اثر تغییر قیمت سبد نفتـی اوپـک بـر     به این نتیجه رسیده، خودرگرسیونی برداري
، چنـین  هـم . اسـت  مدت محدود به کوتاه، سطح تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها

به نرخ رشد تولید ناخـالص  ، جهت علیت یک طرفه و از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک
ي  هدر مطالعـ ، )1387(ابریشـمی و همکـاران   . داخلی واقعی هر یک از این کشورهاسـت 

 OECDخود اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادي را در کشورهاي عضـو  
نتـایج ایـن مطالعـه حـاکی از آن     . انـد  مورد بررسی قرار داده 2تخالص نفي  هصادر کنند

  
 

1- Blanchard & Quah 
  کانادا، انگلستان نروژ، -2
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ولـی شـوك مثبـت    ، داري بر تولیـد نـدارد   است که شوك کاهش قیمت نفت تأثیر معنی
این است کـه  ، دیگر این مطالعه ي یافته. دار در تولید مؤثر است قیمت نفت به طور معنی

در ایـن کشـورها محسـوب     لیـد ثباتی رشـد تو  ین منبع بیتر مهمهاي نفتی و پولی  شوك
هاي ناشی از نوسانات قیمت  به منظور کاهش زیان، )1388(ابراهیمی و قنبري . شوند می

، )1388(بهبودي و همکـاران  . ندا کردهقراردادهاي آتی را پیشنهاد ، نفت بر اقتصاد کشور
زمانی ي  هثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران براي دور به بررسی تأثیر بی

تـأثیر منفـی   ، قیمت نفتي  هکه تکاندهد  مینتایج نشان . اند پرداخته 1367:1 -1384:4
تـر از سـطح دائمـی خـود قـرار       مورد بررسی آن را پاییني  هبر تولید داشته و در کل دور

تـأثیر  ، ثبـاتی قیمـت نفـت    در بلندمدت نیز متغیر قیمت نفت تأثیر مثبت و بـی . دهد می
بـا اسـتفاده از فیلتـر    ، )1390(جهادي و علمـی  . اند اخالص داخلی داشتهمنفی بر تولید ن

 VARهاي نفت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از الگوي  تکانه 1پرسکات -هودریک
ین وابستگی را به نفت دارند؛ در حـالی  تر بیش اند که امارات و ایران به این نتیجه رسیده

 -1391(مهرگـان و همکـاران   . باشـند  تگی را دارا مـی ین وابستر کمکه اندونزي و اکوادور 
الگوي چند رفتاري رشد اقتصادي ایران را در مقابل نوسانات قیمتـی در بازارهـاي   ، )الف

بدین منظور از فیلتر . کنند بررسی می 1389:4 -1367:1زمانی ي  هجهانی نفت طی دور
نتـایج ایـن مطالعـه    . دانـ  ي تبدیل مارکف اسـتفاده کـرده  ها مدل پرسکات و از -هودریک

حاکی از آن است که رشد اقتصادي تحت سه الگوي رفتاري متفاوت از نوسانات قیمتـی  
دوام این تأثیرگذاري در حالت رشـد اقتصـادي   ي  هبه طوري که دور ،پذیرد نفت تأثیر می

از حالت رشـد اقتصـادي متوسـط     تر کماز حالت رشد اقتصادي باال و آن نیز  تر کمپایین 
ي ناهمسـان واریـانس   هـا  مـدل  با اسـتفاده از ، )ب -1391(مهرگان و همکاران . دباش می

به بررسی تأثیر عدم اطمینان از قیمت نفت بـر رشـد اقتصـادي     ،شرطی و تبدیل مارکف
دهند کـه نااطمینـانی قیمـت نفـت تحـت سـه الگـوي         نشان می ها آن. اند ایران پرداخته

قبـل خـود    ي هماننـد مطالعـه   هـا  آن. ي داردتأثیر منفی بر رشد اقتصاد، رفتاري متفاوت
از حالـت   تـر  کـم دوام این اثر در وضعیت رشد اقتصادي پـایین  ي  هدارند که دور بیان می

  . باشد از وضعیت رشد اقتصادي متوسط می تر کمرشد اقتصادي باال و در آن نیز 
 

هاي مطالعات  ضعف براي برطرف کردنرویکردهایی : بندي مطالعات داخلی جمع
 داخلی

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت ي  هگرفته در زمینانجام با توجه به مطالعات داخلی 
توان اظهار داشت که سه ضعف عمده در ایـن مطالعـات    بر متغیرهاي کالن اقتصادي می

  
 

1- Hodrick - Perescott Filtering 
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 ه اسـت کـه در بخـش دوم ایـن مقالـه نیـز بیـان شـد        گونه همان. باشد قابل مشاهده می
هاي خطی را بـراي تصـریح    ي از مطالعات خارجی تخمینی در بسیارگوناگوننویسندگان 

، )1996(از جملـه هـوکر   . داننـد  کننده می روابط بین قیمت نفت و فعالیت اقتصاد گمراه
ضعف در روابط خطی بـین   ،)1996(و همیلتون ) 1995(لی و همکاران ، )1989(مورك 

تصـریح غیـر خطـی     انـد و معتقـد بـه    ي اقتصادي را اذعان داشتهها فعالیتقیمت نفت و 
با این وجود در مطالعـات داخلـی   . بین قیمت نفت و متغیرهاي اقتصادي هستندي  هرابط
  . اند غیر خطی بین متغیرها پرداختهي  هبه تصریح چنین رابط تر کم

هـاي نفتـی در    نوسـانات و شـوك  ، ها مطالعات داخل کشور به تکانه تر بیش چنین هم
ي و تأثیر مستقیم نااطمینـانی قیمـت   ساز مدلند و ا ي خطی پرداختهها مدل قالب همین

هـاي   ین ویژگـی سـري  تـر  مهـم . انـد  مورد بررسی قرار داده تر کمنفت بر رشد اقتصادي را 
امـا   ،باشـد  پـذیري آن مـی   تغییرات ناگهانی و یا به عبارتی نوسـان خام،  نفتزمانی قیمت 

مـانی خـاص بـراي یـک     زي  هکه نوساناتی که در یک دوردهد  میگذشته نشان  ي تجربه
هـر چنـد بـا طـی     ، کنـد  هاي بعدي نیز سرایت می به دورهدهد  میسري زمانی مالی رخ 

  . شود زمان از شدت آن کاسته می
بررسی تـأثیر نوسـانات   ، مطالعات داخلی تر بیش دیگر قابل مشاهده دري  هضعف عمد

پرداختـه   بـه مطالعـات بخشـی    تـر  کمباشد و  به صورت جمعی بر روي رشد اقتصادي می
، )1385(مهـرآرا و نیکـی اسـکوئی    ، )1385(متوسـلی و فـوالدي    جملهآن از . شده است

ــب ــا و قاســمی  طی ــا ، )1385(نی ــان و پارس ــی ) 1385(هادی ــادي و علم  ،)1390(و جه
ي خطـی را مـورد   هـا  مـدل  هاي قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بـا  نوسانات و شوك
ي هـا  مـدل  نیـز بـا اسـتفاده از   ) الـف  -1391(اران مهرگـان و همکـ  . اند بررسی قرار داده

غیرخطی اثرگذاري نوسانات قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلـی را مـورد بررسـی قـرار     
ولی همان طور که اشاره شد این مطالعه نیز اثر نوسانات را به صورت جمعـی و  ، دنده می

ر این مطالعات مشـهود  دچه  ، آنعالوه بر این. دهد بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار می
پاسـبان   چنـین  هـم . باشـد  است عدم بررسی تأثیر مستقیم نااطمینانی قیمـت نفـت مـی   

  . پردازد به بررسی تأثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزي می) 1383(
مطالعاتی که تأثیر نااطمینانی قیمـت نفـت بـر تولیـد ناخـالص داخلـی را        ي از جمله

و مهرگـان و همکـاران   ) 1388(بهبودي و همکاران  ي طالعهتوان به م می، اند دهکربررسی 
 در مطالعات خود با بـرآورد شـاخص نااطمینـانی از طریـق    ها  آن. داشاره کر) ب -1391(

تأثیر مستقیم نااطمینانی قیمت نفت را مورد مطالعه ، ي ناهمسان واریانس شرطیها مدل
غیـر خطـی را   ي  هجـود رابطـ  و) 1388(با این وجود بهبـودي و همکـاران   . دهند قرار می
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را  خـام  نفـت نیز تأثیر نااطمینانی قیمت ) ب -1391(و مهرگان و همکاران  فتهگر نادیده 
  . دهند به صورت جمعی و بر تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می

تواند منجر به تـورش جمعـی    ي بر روي متغیرهاي جمعی میساز مدلیی که جا آن از
حاضـر موضـوع    ي در مطالعـه ، بین متغیرها شناسـایی نشـود   ستدرو روابط  هدشسازي 

متغیرهاي اقتصـادي تحـت    تر بیش چنین هم. گیرد صورت بخشی مورد بررسی قرار می به
دچـار  ، تصـمیمات اقتصـادي و غیـره   ، سیاسـی ، هـاي مـالی   بحران چون همتأثیر مسائلی 

رفتـاري ارتبـاط    شوند و در نتیجه طی زمان الگـوي  ی میگوناگونهاي ساختاري  شکست
در بررسی رفتـار ایـن متغیرهـا بـا اسـتفاده از      . شود بین متغیرهاي اقتصادي متحول می

از ، به جاي استفاده از یک مدل براي میـانگین شـرطی متغیـر وابسـته    ، هاي خطی روش
ي غیرخطـی  هـا  مـدل  عنوان ي تبدیل مارکف بهها مدل. چندین مدل استفاده خواهد شد

 زا درونها بـه صـورت    را در طی زمان براي داده) رژیم(رفتاري  ويقادر هستند تغییر الگ
باشـد کـه    و یا چند مدل مجزا میترکیبی از د، یک مدل تبدیل مارکف. ي کنندساز مدل

  . )2002، 1مینگ کوان(اند  اساس مکانیسم تبدیل مارکف با همدیگر ادغام شدهبر
حاضـر  ي  هدر مطالعـ ، شده هاي یاد مشکالت و ضعفبه منظور برطرف کردن بنابراین 

و سـپس بـا   شـده  بـرآورد   EGARCHشاخص نااطمینانی قیمت نفت با استفاده از مدل 
اثرات آن بـر رشـد بخـش صـنعت و معـدن      ، ي تبدیل مارکفها مدل کارگیري رویکرد به

  . ه استمورد بررسی قرار گرفت
  
  شناسی تحقیق روش -4
  هاي ناهمسان واریانس شرطی مدل 

ي هـا  مـدل  گیـري کننـد   توانند میزان نوسانات یک سـري را انـداره   هایی که می روش
بینـی خطـاي شـرطی     واریـانس پـیش  . باشند می2ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو

کنـد   که در طول زمان تغییـر مـی  دهد  میمیزان نوسانات را نشان ، ها مدل حاصل از این
فـرض کنیـد   ) 2006، 3سـتریو آ(. شـود  که از آن به عنوان معیار نااطمینانی استفاده مـی 

  :شود تصریح می) 1(ي  رابطهمیانگین به صورت ي  همعادل
)1(   t t tY X     0 1 

بـردار   tεضـرایب و   k*1بـردار   1δ، متغیرهاي توضـیحی  n*k ماتریسXt   که در آن
متغیرهاي اقتصادي طـی زمـان    تر بیش که بیان شد واریانس گونه همان. هاست باقیمانده

  
 

1- Ming Kuan 
2- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)  
3- Asteriou 
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ي این نوسانات مدل ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسـیو  ساز مدلبراي . کند ییر میتغ
ARCH(q) شود تصریح می) 2(ي  رابطهبه صورت ) 1982( 1معرفی شده توسط انگل:  

)2(  
q

t t j
j




     2 2
0 1

1
 

ي  معادلههاي حاصل از برآورد  باقیمانده εها و  واریانس شرطی باقیمانده htکه در آن 
  . باشد می) 1(

هـاي   دن ارزشوارد کـر ي  هتعیـین واریـانس شـرطی را بـه وسـیل     ، )1986( 2بولرسلو
  :به صورت زیر بسط داد، فوقي  معادلهبه عنوان متغیر توضیحی در   htدار  وقفه

)3(  
  

q p

t j jt j t j
j j

 
 

         2 2 2
0 1 2

1 1
 

ب در این معادله مجمـوع ضـرای  . شود معرفی می GARCH(p,q)این معادله با عنوان 
از یک باشد تـا شـرط مانـایی برقـرار      تر کمها بایستی  واریانس ي ها و وقفه مربع باقیمانده

، 3انـدرس (هر یک از این ضرایب باید شرط نـامنفی بـودن را دارا باشـند     چنین هم. دشو
2007( .  

نمـایی   GARCH الگوي ،)1991(نلسون ، براي کنترل اثر نامتقارن اخبار بر نوسانات
 EGARCHتصـریح الگـوي  . باشـد  ند کـه در آن اثـر اخبـار نامتقـارن مـی     ک را تعریف می

  : صورت زیر است به

)4(  t t
t t

t t
ln( ) ln( )  


 

 
      

 
2 2 1 1

1
1 1

 

این نکتـه  گر  بیانطرف چپ معادله به صورت لگاریتمی آمده است و  )4(ي  رابطهدر 
. هایی در ضرایب نیست است که واریانس شرطی مثبت است و نیازي به ایجاد محدودیت

ي ثر عدم تقارن با فرضیها 0 داري مخـالف   اگر گاما بـه صـورت معنـی   . شود آزمون می
تصریح الگوي معرفـی شـده توسـط    . آنگاه اثر اخبار بر نوسانات نامتقارن است، صفر باشد

  :نلسون حالت خاصی از الگوي زیر است

)5(  
q p r

t i t i t k
t j i kt j

t i t i t kj i k
ln( ) ln( ) E  


    

   
              

  2 2

1 1 1
 

  
  

 

1- Engle 
2- Bollerslev 
3- Enders 
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به صـورت زیـر تصـریح     EGARCHالگوي، نرمال باشد tεتوزیع ، )5(ي  رابطهاگر در 
  :شود می

)6(  
q p r

t i t k
t j i kt j

t i t kj i k
ln( ) ln( )  


   

 
          

    2 2

1 1 1

2 

ي  رابطهدر مطالعه حاضر نیز از ، با توجه به عدم نیاز به اعمال محدودیت در این مدل
 . براي برآورد شاخص نااطمینانی استفاده شده است) 4(

  
  هاي تبدیل مارکف مدل 

یا چندین تغییر موقت  امکان وجود یک تغییر دائمی، تبدیل مارکف اوالً يها مدل در
در . توانند به دفعات و براي مدت کوتـاهی اتفـاق بیفتنـد    وجود داشته و این تغییرات می

هـاي   هـاي دقیـق تغییـرات و شکسـت     زمـان  زا درونعین حال در این مـدل بـه صـورت    
هـا نیـز    تفاوت واریانس، ثانیاً. )1389، فالحی و هاشمی دیزج(شوند  ساختاري تعیین می

مدل تبدیل ، به عبارت دیگر. لحاظ شود ها مدل هاي این تواند به عنوان یکی از ویژگی می
هـاي مختلـف اسـتفاده     مارکف از چندین معادله بـراي توضـیح رفتـار متغیرهـا در رژیـم     

نمایـد و   مـی  ي را بر توزیع متغیرهاي مـدل تحمیـل  تر کماین مدل فروض ، ثالثاً. کند می
مشـروط بـه   ، زمـان تغییـرات متغیرهـاي مسـتقل و وابسـته      قادر به برآورد هـم  چنین هم

باشـد   مـی ) هاي مختلف رژیم(بودن وضعیت اقتصاد کشور در هر مقطعی از زمان  زا درون
  . )1387، ابونوري و عرفانی(

رت ي تبدیل مارکف در بررسی ارتباط بین دو متغیـر بـه صـو   ها مدل ترین حالت کلی
در کارهـاي  . معـروف اسـت   MSIAX(k)-ARX(p,q)باشد که بـه مـدل    می) 7(ي  هرابط

توان مدل را طوري تغییر داد که فقـط برخـی از پارامترهـا بـه رژیـم بسـتگی        تجربی می
  . داشته باشند و سایر پارامترها با تغییر رژیم عوض نشوند

)7(  p q
t t i t t i j t t j t ti j

y c(s ) a (s )y b (s )x (s )       
جزء اخـالل داراي توزیـع مسـتقل و مشـخص بـا      εt، ر وابستهمتغی yt، )7(ي  هدر رابط

t(sواریانس ثابت میانگین صفر و  )  وc    تمـامی اجـزاء   . باشـد  عرض از مبـدأ مـدل مـی
 stتـابعی از متغیـر رژیـم یـا وضـعیت      ) تمامی پارامترها و جزء اخالل( تصادفی این مدل 

اسـت کـه در طـول    ) غیر قابل مشاهده(ه و نهفته یک متغیر تصادفی گسست st. باشند می
. حالت به خـود بگیـرد   kتواند  کند و می زمان بر اثر تغییرات نهادي و ساختاري تغییر می

بـه عبـارت   . توان بـه دسـت آورد   را می) رژیم(به هر حالت  فقط احتمال مربوط چنین هم
تـوان گفـت    ن کرد؛ ولی مـی را تعیی tتوان رژیم رخ داده در زمان  نمی به طور دقیق، بهتر

توابـع  ي  هبـه وسـیل   st تعیـین وضـعیت  . چقـدر اسـت  ، باشـیم  stدر رژیم  که این احتمال
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انجام وضعیتی مارکف با گسستگی زمانی  k) متناهی(احتمال انتقالی یک فرآیند محدود 
تـابعی   stه متغیر گسسـت ، وضعیتی مارکف kي  هبدین مفهوم که براساس زنجیر ،گیرد می

مـارکف از نـوع   ي  هشـود زنجیـر   براي سادگی فرض می. باشد می خود ي دیر گذشتهاز مقا
در مـورد متغیـر رژیـم     1فرآینـد ایجـاد داده  ، با پیگیري ایـن زنجیـره  . اول استي  همرتب

  . بیان شده است) 8(ي  همارکف در رابطي  هزنجیر. شود تکمیل می
k

t t t 1 t 1 t t i ij ijj 1
s {1, 2, ..., k}, p(s j s i, ) p(s j s i) p , p 1   
        

) P(ماتریس احتمال انتقـاالت  ، k*kاحتماالت در یک ماتریس با کنار هم قرار دادن این 
را نشـان   jبه وضـعیت   iاحتمال انتقال از وضعیت ) pij(آید که هر عنصر آن  به دست می

  . دهد می
هـا   stو ytي تبدیل مارکف از تابع احتمـال مشـترك بـین وقـوع     ها مدل براي تخمین

بـع حـداکثر درسـتنمایی بـه منظـور      به طوري که بر اساس خاصیت توا ،شود استفاده می
احتمـال وقـوع   ، آمـاري ي  همورد بررسی در جامعـ ي  هحداکثر کردن احتمال رخداد نمون

بـدین ترتیـب بـا توجـه بـه تـابع       . شود هاي تصادفی در نمونه حداکثر می مشترك کمیت
 هـاي تصـادفی   از روش حداکثر درستنمایی براي برآورد تمامی کمیـت ، احتمال مشترك

  . دشو تبدیل مارکف استفاده میي ها مدل
  

 هاي تجربی و تفسیر نتایج یافته -5
بر رشد بخش صـنعت و   خام نفتهدف از این مطالعه بررسی اثرات نااطمینانی قیمت 

بـه صـورت سـري زمـانی     ، آمار مربوط به متغیرهاي مـورد مطالعـه  . معدن در ایران است
هـاي زمـانی و    طالعـات سـري  از بانـک ا  1389:4 -1367:1زمـانی  ي  هبـراي دور ، فصلی

براي بررسـی رشـد بخـش صـنعت و     . هاي ملی بانک مرکزي استخراج شده است حساب
گـروه صـنعت و معـدن و بـراي متغیـر قیمـت       ي  هرشد ارزش افـزود ي  همعدن از محاسب

سبک و سنگین ایـران اسـتفاده شـده     خام نفتي  ماهانهاز متوسط فصلی قیمت  خام نفت
ه و سـپس شـاخص   گرفتـ مانایی متغیرهـا مـورد بررسـی قـرار      ابتدا، در این بخش. است

بـرآورد   خـام  نفـت ثبـاتی قیمـت    بـی  ي ناهمسان واریانس برايها مدل مناسبی بر اساس
ي تبـدیل مـارکف بـر روي رشـد     ها مدل ثباتی با استفاده از در نهایت اثر این بی. شود می

 . شود بررسی می 2بخش صنعت و معدن ایران
  

 

1- Data Generating Process (DGP) 
ي بخش صـنعت و معـدن بـا اسـتفاده از      نرخ رشد ارزش افزوده، براي بررسی رشد بخش صنعت و معدن ایران -2

  .شود ه میي زیر محاسب رابطه
GVA = ln(VAindustry) = [ln(VAt) – ln(VAt-1)] * 400 
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  یرهابررسی مانایی متغ 
هـاي زمـانی    ین موضوعات مطرح شده در تحلیـل سـري  تر مهمبحث ایستایی یکی از 

هاي زمانی قبل از هرچیز بایستی ایسـتایی   ي که در تحلیل سريروطرود؛ به  شمار می به
هاي زمانی مورد آزمون قرار گیرد تا ضرایب برآوردي در یک رگرسیون قابل اعتمـاد   سري

 کـه  ایـن  با توجـه بـه  . نباشد) ساختگی(رگرسیون کاذب باشند و رگرسیون مورد تخمین 
زمانی مورد مطالعه نسـبتاً طـوالنی اسـت و نیـز بـه دلیـل تغییـرات ناگهـانی در         ي  هدور
تغییرات ساختاري متعدد در اقتصاد  چنین همهاي مربوط به بازارهاي جهانی نفت و  داده

عالوه ، رهاي مورد مطالعهایران و در نتیجه احتمال وقوع شکست ساختاري در روند متغی
براي  2زیوت و اندروز ي واحد ریشهاز آزمون ، 1یافته بر آزمون استاندارد دیکی فولر تعمیم

المـزدین و   ي واحـد  ریشهو آزمون  زا درونبررسی مانایی با وجود یک شکست ساختاري 
ن زمـا ، ZAدر آزمون . استفاده شده است زا درونبراي بررسی دو شکست ساختاري 3پاپل

 ي واحـد  ریشـه ي مربـوط بـه آزمـون    ها مدل در زا درونهاي ساختاري به صورت  شکست
، خـام  نفـت بـراي متغیرهـاي قیمـت     ي واحـد  ریشـه هـاي   نتایج آزمون. شود مشخص می

) ي ناهمسان واریانس شرطی حاصل شده اسـت ها مدل که از( خام نفتنااطمینانی قیمت 
  . شده استارائه ) 1(و رشد بخش صنعت و معدن در جدول 

بـا لحـاظ دو   ، متغیر نرخ رشـد بخـش صـنعت و معـدن    ، )1(با توجه به نتایج جدول 
نیـز   خـام  نفتو نااطمینانی قیمت  خام نفتو متغیرهاي قیمت  زا درونشکست ساختاري 

گیـري از ایـن    توان بدون تفاضـل  لذا می، استزا، مان درونبا لحاظ یک شکست ساختاري 
  . ه کردمتغیرها در برآوردها استفاد

  
  در سطح LPو  ADF ،ZA واحدي  ههاي ریش محاسباتی در آزموني  همقدار آمار - 1جدول 

  متغیر
 ي مقدار آماره
 ي مقدار آماره  ZAمحاسباتی 

  LPمحاسباتی

 ي مقدار آماره
  نتیجه  ADFمحاسباتی

با عرض از مبدأ 
  و روند

با عرض از 
  مبدأ

با عرض از 
  مبدأ و روند

در 
  سطح

صنعت نرخ رشد بخش 
  )GVA(و معدن 

  مانا  -51/4*  -48/4*  -12/19*  -75/4***
  مانا  -POil(  ***12/4-  26/6-  13/0-  87/1(خام  قیمت نفت

نااطمینانی قیمت 
  )h(خام  نفت

  مانا  71/2  51/2  -33/5  -28/5**

  . دهند را نشان می% 10و % 5، %1داري در سطح احتمال  به ترتیب معنی ***و  **، *: تذکر
  اسبات تحقیقمح: مأخذ

  

  .باشد می t معدن در دوره ارزش افزوده بخش صنعت و، VAt که در آن
1- Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
2- Zivot & Andrews Unit-Root test (ZA) 
3- Lumsdaine-Papell Unit-Root test (LP) 
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  سازي نااطمینانی قیمت نفت مدل
، و نرخ رشد بخـش صـنعت و معـدن    خام نفتبعد از بررسی مانایی متغیرهاي قیمت 

. شـود  اسـتفاده مـی   EGARCHاز مـدل  خـام،   نفتثباتی قیمت  براي تخمین شاخص بی
و ) AIC(بهینه بر اساس معیار اطالعـات آکائیـک    ARMAبدین منظور الزم است مدل 

بـا توجـه بـه نمـودار     . خودهمبستگی براي متغیـر قیمـت نفـت تخمـین زده شـود      توابع
براي متغیر قیمت نفت کـه   ARMAبهترین مدل خام،  نفتهمبستگی نگار متغیر قیمت 

ــانس روبروســت  ــا ناهمســانی واری  ARMA(1,1)، داراي همبســتگی ســریالی نبــوده و ب
بـا  . ارائه شـده اسـت  ) 2(جدول  اخالل این مدل دري  هنتایج آزمون پایایی جمل. باشد می

ي  همقـدار آمـار  ، اخـالل ي  هتوان بیان کـرد کـه بـراي جملـ     می) 2(توجه به نتایج جدول 
بـوده و   تـر  بـزرگ % 95کینـون در سـطح اطمینـان     از مقادیر بحرانـی مـک   ADFآزمون 

  . شود اخالل رد میي  هصفر مبنی بر ناایستایی جملي  هفرضی
  

  ADF ي واحد ریشهآزمون  - 2جدول 

  نتیجه  ADFمحاسباتیي  آمارهمقدار   متغیر
  در سطح  با عرض از مبدأ و روند  با عرض از مبدأ

 میانگین شرطیي  همعادل ي باقیمانده
ARMA(1,1) 

  مانا  -78/10*  -35/10*
  . دهند را نشان می% 10و % 5، %1داري در سطح احتمال  به ترتیب معنی ***و  **، *: تذکر
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
ـ  خـام،   نفـت ثبـاتی قیمـت    پایانی براي برآورد شاخص بیي  همرحل ي  هتخمـین معادل

کـه در  چه  آنبنابر  ،اخالل تحت شرایط ناهمسانی واریانس استي  هواریانس شرطی جمل
اثـرات نامتقـارن جمـالت     ي مـدلی کـه امکـان محاسـبه    ، آمده استاین مقاله  4قسمت 

مـدل ناهمسـان واریـانس    ، نـد ک راهم میخطاي گذشته را روي واریانس خطاي شرطی ف
) 9(ي  هبـه صـورت رابطـ    EGARCH(1,1)نتـایج تخمـین مـدل    . باشد شرطی نمایی می

  :باشد می
)8(      2R 0.89

 
 2 t 1 t 1 2

t t 1
t 1 t 1

ln( ) 0.084 0.076 0.249 1ln 


 

  
        

 

  Std. Error  0. 0196   0. 0665   0. 0276     F=125. 05  
  t-Stat.  (-3. 8415) (3. 7375) (36. 1762)  Prob. (F-Stat. ) = 0. 0000 

  Prob.  0. 0001   0. 0002     0. 0000 
توان اظهار داشـت کـه ضـریب نسـبت      می، )9(ي  معادلهبا توجه به نتایج تخمین در 

ی مخـالف صـفر اسـت و از سـوی    % 99مینان جمالت اخالل به انحراف معیار در سطح اط
یـا   خـام  نفـت هاي مثبت قیمت  ع است که شوكمثبت بودن این ضریب بیانگر این موضو
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هـاي منفـی    ي نسبت به شـوك تر بیش اثر خام نفتعبارت دیگر افزایش ناگهانی قیمت  به
بعـد از  . بـه دسـت آمـده اسـت    ) 9(ي  هثباتی از مدل بـرآوردي در رابطـ   شاخص بی. دارد

داً انجـام  آزمون مربوطـه را مجـد  ، ARCHاثر  برداشتناطمینان از  منظور ، بهبرآورد مدل
  . باشد می ARCHنتایج نشانگر این است که مدل برآورد شده فاقد هر گونه اثر . دهیم می
  

  سازي تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادي مدل
بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت ، هدف از این مطالعه، که قبالً اشاره شد چنان هم

براسـاس مـدل   ، بـدین منظـور مـدل اولیـه     .باشد بر رشد بخش صنعت و معدن ایران می
  . شود در نظر گرفته می) 9(ي  هبه صورت رابط، تبدیل مارکف

)9(  p q
t t i t t i j t t j t ti 1 j 1

GVA c(s ) a (s )GVA b (s )h (s )  
      

، نرخ رشد بخش صنعت و معدني  هبه ترتیب نشان دهند hو  GVA ،c ،s، که در آن
 p، چنـین  هم. دباش می خام نفتو نااطمینانی قیمت ) رژیم(متغیر وضعیت ، عرض از مبدأ

نـوع  ، در تخمـین ایـن مـدل   . ندهستهاي متغیر رشد و متغیر نااطمینانی  تعداد وقفه qو 
لـزوم حضـور متغیـر    . شـود  تعیین مـی  AICین مقدار تر کممدل تبدیل مارکف بر اساس 

پـس از مقایسـه   . دشـو  بررسی می LRنیز در مدل با استفاده از آزمون ) رژیمی(وضعیت 
بـر مبنـاي معیارهـاي ارزش تـابع     ، AICانتخاب شده بـر اسـاس    يها مدل انواع مختلف

هـاي   ثابـت تخمـین زده شـده در رژیـم    ي  هارزش میانگین یا جملـ ، 1لگاریتم راستنمایی
مـدل بهینـه   ، اقتصادي متفاوت و ارتباط بین احتماالت تغییر رژیم و اصول اقتصاد کالن

 . دشو انتخاب می
سپس با توجـه  . شود تعیین می AICها بر اساس  ابتدا تعداد رژیم، حاضري  هدر مطالع

مقـدار تـابع راسـتنمایی و    ، به معیارهاي مطرح شده از جملـه معیـار اطالعـات آکائیـک    
. شـوند  متغیرها تعیـین مـی   ي نوع مدل تبدیل مارکف و تعداد وقفه، هاي اقتصادي تئوري
رکف با دو و سه ي مختلف تبدیل ماها مدل معیار اطالعات آکائیک را به ازاي ،)3( جدول

ي هـا  مـدل  درAIC مقدار ، با توجه به نتایج ارائه شده در این جدول. دهد رژیم نشان می
معیارهـاي اطالعـات آکائیـک بـراي      لذا ،باشد ي دو رژیمی میها مدل از تر کمسه رژیمی 

هـاي مختلـف از ضـرایب     به ازاي وقفـه ، ي تبدیل مارکف سه رژیمیها مدل انواع مختلف
بـرآورد   خـام  نفـت متغیر رشد بخش صنعت و معدن و نااطمینانی قیمـت   خودرگرسیونی

  . ه استشد
  

  
 

1- log-Likelihood Function 
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  AICي تبدیل مارکف بر اساس ها مدل تعیین تعداد رژیم -3جدول 
  نوع مدل

 MSI MSIH MSIX  MSIXH MSIA MSIAH MSIAX MSIAXH  رژیم تعداد 

  0461/10  0518/10  0252/10  0483/10  0313/10  0345/10  0091/10  0123/10  رژیم 2
  8450/9*  8053/9*  8725/9*  8303/9*  9423/9*  8043/9*  8677/9*  8254/9*  رژیم 3

  محاسبات تحقیق: مأخذ
 

الگوي سه رژیمی با عرض از مبدأ رژیمـی و  ، بر مبناي معیارهاي مطرح شده در فوق
بـر مبنـاي   ، به عبـارتی . ه استمناسب تشخیص داده شد، ضرایب خودهمبستگی رژیمی

هـاي اقتصـادي بـراي انتخـاب      و مقدار تابع راستنمایی و تئـوري  AICاده از برآیند استف
نتایج حاصـل   ه وبرآورد شد MSIA(3)-ARX(4,2)مدل ، ها و نوع مدل وقفه، تعداد رژیم

  .ده استآم) 4( از برآورد این مدل در جدول
  

  MSIA(3)-ARX(4,2)نتایج حاصل از تخمین مدل  -4جدول 
  MSIA(3)-ARX(4,2)  مدل

Log-likelihood 4883/372-  AIC 1146/9  
  داري سطح معنی  2 ي آماره  ها آزمون

  LR(  *445/50  0000/0(آزمون خطی بودن 
  9038/5  9209/0  (Portmanteau) آزمون عدم وجود خودهمبستگی

  ARCH 1488/0  7009/0آزمون وجود اثر 
  3رژیم   2رژیم   1رژیم   

  انحراف معیار  ضریب  متغیرهاي رژیمی
  انحراف معیار  ضریب  tي  هآمار

  انحراف معیار  ضریب  tي  هآمار
  t ي هآمار

988/3  -3997/19  ثابتي  هجمل  
)*86/4-(  0656/14  927/4  

)*85/2(  8422/49  649/4  
)*7/10(  

AR(1) 6401/0 -  1174/0  
)*45/5 -(  5106/0 -  1233/0  

)*14/4 -(  4477/0-  0594/0  
)*53/7 -(  

AR(2) 1040/1-  1094/0  
)*1/10 -(  4094/0-  1030/0  

)*97/3 -(  3087/0-  0791/0  
)*90/3 -(  

AR(3) 9145/0-  1010/0  
)*06/9-(  3733/0-  0941/0  

)*96/3-(  4576/0 -  0929/0  
)*93/4 -(  

AR(4) 2089/0  1033/0  
)**02/2(  4429/0  0902/0  

)*91/4(  2007/0  0723/0  
)*77/2(  

  t ي آماره  انحراف معیار  ضریب  متغیرهاي بدون رژیم
  )87/9*(  9491/0  3633/9  معیار انحراف

ht-1 1611/0  0513/0  )*14/3(  
ht-2 2407/0-  0492/0  )*89/4 -(  
∑bj  0796/0 -  -  -  

       . دهند را نشان می% 10و % 5، %1داري در سطح احتمال  به ترتیب معنی ***و  **، *: تذکر
  محاسبات تحقیق: مأخذ
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ربـوط بـه سـه رژیـم مـدل      ثابـت م ي  ههر سـه ضـریب جملـ   ، اساس نتایج تخمینبر
MSIA(3)-ARX(4,2)  لذا بایسـتی تغییـرات   ، دار هستند معنی، %99در سطح اطمینان

در . ي فرآیند رشد بخش صنعت و معدن در نظر گرفتـه شـود  ساز مدلهنگام ، ساختاري
  صنعت و معدن نیز ارائه شده  بررسی حالت خطی بودن رشد بخش آزمون ، )4(دول ج

 فرض خطی بودن سـري زمـانی رشـد بخـش صـنعت و     ، آزمون ي بر مبناي نتیجه. است
پـیش از بررسـی چگـونگی اثرگـذاري متغیـر      . شود رد می% 99معدن در سطح اطمینان 

بـا اسـتفاده از مـدل    ، بر رشد بخش صنعت و معـدن  خام نفتي نااطمینانی قیمت زا برون
MSIA(3)-ARX(4,2) ، معـدن   به تحلیل فازهاي رکود و رونق نرخ رشد بخش صـنعت و

) 1(در نمـودار  ، احتماالت انتقال در سه رژیم مـورد نظـر  ، بدین منظور. شود پرداخته می
  . ارائه شده است

  

  MSIA(3)-AR(4) احتمال انتقال رژیم در مدل -1نمودار 
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تـر   زمـانی بـه یـک نزدیـک    ي  ههر چه احتمال رژیم در یک دور، )1(بر اساس نمودار 
زمـانی  ي  هدر دور، ش صـنعت و معـدن در آن رژیـم   احتمال قرار گرفتن رشد بخـ ، باشد

-MSIA(3)بر اساس احتماالت صاف شده و فیلتـر شـده در مـدل    . است تر بیش مربوطه

ARX(4,2) ،فازهـاي رشـد   ، رژیـم دو ، فازهاي رکود در بخش صنعت و معدن، رژیم یک
  . کنند رونق در این بخش را تسخیر می، متوسط در این بخش و رژیم سه

بر مبناي برآیند معیارهاي مطـرح شـده    MSIA(3)-ARX(4,2)خاب مدل پس از انت
توانـد   نااطمینانی قیمت نفت با دو وقفه می، )ارائه شده است) 4(که نتایج آن در جدول (

اول نااطمینـانی قیمـت نفـت بـا      ي وقفه، به طوري که ،در سه رژیم موجود اثرگذار باشد
داراي اثـر منفـی بـر     -2407/0با ضـریب   دوم ي داراي اثر مثبت و وقفه 1611/0ضریب 

حاالت مختلف رشد بخش صنعت و معدن است کـه مجمـوع ایـن دو ضـریب بـه مقـدار       
بیانگر این موضوع است که متغیر نااطمینانی قیمت نفت بـه طـور کلـی داراي     -0796/0

نااطمینانی ، به عبارت دیگر. اثر منفی بر حاالت مختلف رشد بخش صنعت و معدن است
رشـد متوسـط و   ، رکـود (هاي مختلف رشد بخش صنعت و معدن  نفت در وضعیتقیمت 

هـاي   در وضـعیت  چنـین  هـم . از نظر کمی تأثیر منفی بـر رشـد ایـن بخـش دارد    ، )رونق
ي کـه در  روبـه طـ  . عدم اطمینان از قیمت نفت نتایج متفـاوتی بـه دنبـال دارد   ، مختلف

مینان از قیمت نفت مانع عدم اط، وضعیت رکود و رشد متوسط در بخش صنعت و معدن
در وضعیت رونـق در ایـن بخـش    . شود از بهبود وضعیت به حالت رونق در این بخش می

توانـد   مـی ، با تأثیر منفی بر رشـد بخـش مـورد مطالعـه    ، نیز عدم اطمینان از قیمت نفت
بـه رشـد    تـر  بـیش  هـاي رکـود و بـا احتمـال     منجر به انتقال از وضعیت رونق به وضعیت

، MSIA(3)-ARX(4,2)ر اساس نتایج تخمـین بـه دسـت آمـده از مـدل      ب. شودمتوسط 
) دهـد  که احتمال بقاء هر رژیم را نشان می(احتماالت انباشته ، تعداد مشاهدات انتظاري
و ماتریس احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم ) 5( در جدول، و مدت تداوم در هر رژیم

  . ارائه شده است) 6( دیگر در جدول
  

-MSIA(3)احتماالت انباشته و مدت تدوام هر رژیم در مدل ، تعداد مشاهدات انتظاري - 5جدول 
ARX(4,2)  

  مدت تدوام  احتماالت انباشته  تعداد مشاهدات انتظاري  
  60/2  1494/0  13  1رژیم 
  00/6  6207/0  54  2رژیم 
  22/2  2299/0  20  3رژیم 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  ل از یک رژیم به رژیم دیگرماتریس احتماالت انتقا -6جدول 
t  

t+1 
  3رژیم   2رژیم   1رژیم 

  1026/0  0627/0  5651/0  1رژیم 
  3573/0  7862/0  2576/0  2رژیم 
  5400/0  1509/0  1772/0  3رژیم 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

، اقتصادي در رشد بخـش صـنعت و معـدن    تر بیش رژیم، )5( با توجه به نتایج جدول
رشـد بخـش   ، 6207/0ي کـه بـه احتمـال    روبه ط. باشد می) طفاز رشد متوس(رژیم دوم 

فازهـاي رکـود و    چنـین  هـم . صنعت ومعدن در فازهاي رشد متوسط قرار خواهد داشـت 
دیگر فازهـاي اقتصـادي رشـد بخـش     ، 2299/0و  1494/0با احتماالت ، به ترتیب، رونق

، فصل 54مدت تداوم وضعیت رشد متوسط به مدت . دهند معدن را تشکیل می صنعت و
در رشـد بخـش صـنعت و معـدن را نشـان      ) وضـعیت رشـد متوسـط   (پایداري رژیم دوم 

فصـل ووضـعیت رونـق بـا      13هاي رکود با تـداوم   وضعیت، که در مقایسه با آن، دهد می
  . شوند زودگذر تلقی می، فصل 20تداوم 

 .Prob(st = 1|st-2 = 1) = 0احتمـاالت انتقـال   ، بر اساس ماتریس احتمـال انتقـاالت  

5651 ،Prob(st = 2|st-2 = 2) = 0.7862  وProb(st = 3|st-2 = 3) =0.5400   پایـایی
بـدین مفهـوم کـه در    . دهنـد  هاي مختلف رشد بخش صنعت و معدن را نشـان مـی   رژیم

و ) رژیـم دو (وضـعیت رشـد متوسـط    ، )رژیـم یـک  (صورتی که اقتصاد در وضعیت رکود 
 5400/0و  7862/0، 5651/0حتمـال  بـه ترتیـب بـه ا   ، باشـد ) رژیـم سـه  (وضعیت رونق 

بـا توجـه بـه    . ها باقی خواهد ماند در همان رژیم خام نفتاقتصاد بر اثر نااطمینانی قیمت 
بـه  ، پس از وضعیت رکود در رشد بخش صـنعت و معـدن  ، )6( نتایج ارائه شده در جدول

بـه  ، رشد این بخش وارد وضعیت رشد متوسط و پس از وضعیت رونـق ، 2576/0احتمال 
ایـن  . رشد بخش صنعت و معدن وارد وضعیت رشد متوسط خواهد شد، 3573/0احتمال 

هاي رکـود و رونـق بـه     نسبتاً بزرگ بودن احتمال انتقال از وضعیتي  هنتایج نشان دهند
معـدن   به طوري که به احتمال بسیار ضعیف رشد بخش صنعت و، باشد رشد متوسط می

و بـا  ، از رژیـم دو بـه یـک    0627/0با احتمـال  (خواهد شد ) رژیم یک(رکود ي  هوارد دور
ایـن  ، اما در صورت قرار گرفتن در وضـعیت رکـود  . )از رژیم سه به یک 1026/0احتمال 

بـه  (هاي دیگر پایین خواهد بود  رژیم نسبتاً پایا خواهد بود و احتمال انتقال از آن به رژیم
، بـر مبنـاي ایـن نتـایج    . )به رژیم سه 1772/0به رژیم دو و به احتمال  2576/0احتمال 

 شود که رشد بخـش صـنعت و معـدن    می سببتوان گفت که نااطمینانی قیمت نفت  می
نااطمینـانی قیمـت نفـت    ، به عبـارت دیگـر  . ددر وضعیت رشد متوسط ساکن شو تر بیش
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مقـدار  . کنـد  عنوان یک مانع از انتقال ایـن بخـش بـه وضـعیت رونـق جلـوگیري مـی        به
احتماالت انباشته فراوانی نسبی  حقیقتدر . ید این مطلب استاحتماالت انباشته نیز مؤ

احتمـال  ، دهد؛ به عبارتی زمانی مورد مطالعه نشان میي  هحادث شدن رژیم دو را در دور
گذشـته در چـه رژیمـی بـوده     ي  هدر دور کـه  ایـن  حادث شدن یک رژیم را صرف نظر از

بـه  . فصل طول خواهد کشـید  6دوام این وضعیت ي  هدور چنین هم. دهد نشان می، است
خارج شدن این بخش از وضعیت رشد متوسط و انتقال بـه  ، به طور متوسط، عبارت دیگر

بـه طـور متوسـط    ، در حالی که در وضـعیت رونـق   ،کشد فصل طول می 6، وضعیت رونق
در . تواند در مقابل نااطمینانی قیمت نفـت وضـعیت خـود را حفـظ کنـد      فصل می 22/2

توان رشـد بخـش صـنعت و معـدن را      و دقیق اقتصادي می درستزي ری حقیقت با برنامه
  . در وضعیت رونق قرار داد خام نفتحتی با وجود عدم اطمینان از قیمت 

  
 و پیشنهادات نتیجه گیري - 6

در ایـن  ، بر اقتصاد ایـران  خام نفتبا توجه به اهمیت بررسی دقیق نااطمینانی قیمت 
ي  هبـراي بـاز  ، بر رشد بخـش صـنعت و معـدن    مخا نفتپژوهش اثرات نااطمینانی قیمت 

ها به صورت فصـلی بـراي    داده. مورد مطالعه قرار گرفته است 1389:4تا  1367:1زمانی 
بخـش صـنعت و معـدن از بانـک اطالعـات      ي  هافـزود  و ارزش خـام  نفتمتغیرهاي قیمت 

 ،در ایـن مطالعـه  . نـد ا ههاي ملی بانـک مرکـزي اسـتخراج شـد     هاي زمانی و حساب سري
مورد  خام نفتبه عنوان شاخص نااطمینانی قیمت  خام نفتواریانس شرطی متغیر قیمت 

ي واریـانس شـرطی و ایجـاد شـاخص     سـاز  مـدل بـه منظـور   . ه اسـت استفاده قرار گرفتـ 
 بـه منظـور  . اسـتفاده شـده اسـت    EGARCH(1,1)از مـدل   خـام  نفتنااطمینانی قیمت 

ي هـا  ، مدلشد بخش صنعت و معدن نیزبر ر خام نفتي اثرات نااطمینانی قیمت ساز مدل
بـر  ، ي تبـدیل مـارکف  ها مدل پس از بررسی انواع. ه استتبدیل مارکف به کار گرفته شد

مـدل  ، مقـدار تـابع راسـتنمایی و ادبیـات تحقیـق     ، اساس معیارهـاي اطالعـات آکائیـک   
MSIA(3)-ARX(4,2)  بر اسـاس  ، به طوري که در این مدل شده است،انتخاب و برآورد

، وضعیت رکود در بخـش صـنعت و معـدن    ،رژیم یک، االت صاف شده و فیلتر شدهاحتم
وضعیت رشـد متوسـط و رژیـم سـه وضـعیت رونـق در ایـن بخـش را تسـخیر           ،رژیم دو

هـاي مختلـف    بیانگر پایـایی رژیـم  ، احتماالت انتقال محاسبه شده در این مدل. کنند می
رد این مدل حـاکی از آن اسـت   نتایج حاصل از برآو. باشد رشد بخش صنعت و معدن می

، رکـود (هاي مختلف رشد بخش صـنعت و معـدن    که نااطمینانی قیمت نفت در وضعیت
در  چنـین  هـم . از نظر کمی تأثیر منفی بـر رشـد ایـن بخـش دارد    ، )رشد متوسط و رونق

. عـدم اطمینـان از قیمـت نفـت نتـایج متفـاوتی بـه دنبـال دارد        ، هـاي مختلـف   وضعیت
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عـدم اطمینـان از   ، ت رکود و رشد متوسط در بخش صنعت و معدنکه در وضعی يروط به
در وضعیت رونق . شود قیمت نفت مانع از بهبود وضعیت به حالت رونق در این بخش می

، با تأثیر منفی بر رشد بخش مورد مطالعـه ، در این بخش نیز عدم اطمینان از قیمت نفت
بـه   تـر  بـیش  ي رکود و با احتمـال ها تواند منجر به انتقال از وضعیت رونق به وضعیت می

کـه   کردتوان بیان  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می چنین هم. دشورشد متوسط 
از  تـر  بـیش  تداوم وضعیت رشـد متوسـط  ي  هدورخام،  نفتتحت تأثیر نااطمینانی قیمت 

هـار  توان اظ به طور خالصه می. باشد از وضعیت رونق می تر بیش وضعیت رکودي و آن نیز
 تر بیش رشد بخش صنعت و معدنخام،  نفتداشت که در صورت عدم اطمینان از قیمت 

احتمـال   کـه  ایـن  با توجه به، سوییاز . به رشد متوسط و تداوم این وضعیت متمایل است
از انتقـال بـه وضـعیت رکـودي      تـر  بیش انتقال از وضعیت رشد متوسط به وضعیت رونق

هاي رشد متوسط و در صورت افزایش مـداوم قیمـت    شود که در دوره پیشنهاد می، است
از ورود ، هـاي ارزي و مـالی   هاي کالن اقتصادي اعم از سیاسـت  با تغییر سیاست خام نفت

بدین ترتیب افزایش قیمت . اثرات انبساطی افزایش قیمت نفت به اقتصاد جلوگیري شود
ـ      نفت به عنوان عامل تداوم رکود و رشـد پـایین    15ا احتمـال  تـر حـذف خواهـد شـد و ب

از وضعیت رشد متوسـط بـه   ، درصدي برآورد شده در این پژوهش؛ بخش صنعت ومعدن
  . وضعیت رونق انتقال خواهد یافت

جهـت  ، ارزيي  هشود با ایجاد صندوقی همانند صندوق ذخیـر  پیشنهاد می چنین هم
ورود  از، بینی شده است دولت پیشي  بودجهدر چه  آنانداز درآمدهاي نفتی مازاد بر  پس

در ایـن صـورت   . بـه اقتصـاد جلـوگیري بـه عمـل آیـد       خام نفتمستقیم نوسانات قیمت 
هـاي آتـی در اقتصـاد و     گـذاري  انداز شده نیز در جهت سرمایه توان از درآمدهاي پس می

هـاي متناسـب    توان با اعمال سیاست بدین ترتیب می. دکررشد تولیدات رقابتی استفاده 
پذیري آن از نوسانات شـدید   به نفت و در نتیجه آسیب در جهت کاهش وابستگی اقتصاد

دولت به شـدت  ي  بودجهکاهش این وابستگی در اقتصاد ایران که . قیمت نفت اقدام کرد
پیشـنهاد  ، لـذا . باشـد  به مفهوم کاهش درآمد دولت می، به درآمدهاي نفتی وابسته است

 تأمینکاهش درآمدي را  این، شود که دولت با جایگزینی تدریجی درآمدهاي مالیاتی می
. دکنـ اقـدام   خـام  نفـت در جهت کـاهش وابسـتگی بـه درآمـد صـادرات       تر بیش کرده و

ي  هاعمال قوانین و مقررات متناسب جهت برداشت و هزینـه از صـندوق ذخیـر    چنین هم
در  تـر  بـیش  درآمدهاي نفتی و مدیریت مناسب بر این صندوق در کنـار تـالش هـر چـه    

تواند در جهـت نیـل بـه اقتصـادي پویـا و       رآمدهاي نفتی میجهت کاهش وابستگی به د
  . فعال مفید واقع شود
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از جملـه واردات  ، با توجه بـه اثرگـذاري سـایر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي      ، به عالوه
هـاي پرداختـی    ها و یارانـه  سطح عمومی قیمت، نرخ ارز واقعی، هاي گمرکی تعرفه، کاالها

بر رشد بخش صـنعت  ، ها چون تحریم، یر عواملیتأث چنین همبه بخش صنعت و معدن و 
بین این متغیرها با رشـد بخـش صـنعت و معـدن در     ي  هشود رابط پیشنهاد می، و معدن

، بـدین ترتیـب  . مطالعات آتی و در جهت تکمیل مطالعه حاضر مورد بررسـی قـرار گیـرد   
تـر و   قمطالعات انجام پذیرفتـه در ایـن زمینـه، دقیـ    ي  هگذاري بر مبناي مجموع سیاست

 . اثرگذارتر خواهد بود
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