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هاي نفتی بر همبستگی پویاي بین رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام در اثرات منشأ شوكتفکیک 
 ایران

 
 3حسن حیدري، 2ترکی ، مهیار ابراهیمی1بالدرلو سحرناز بابائی

  
  چکیده

، با توجه به منشأ 1389:4تا  1367:1ي زمانی براي بازهدر ایران این مقاله همبستگی پویاي بین رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام را 
ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی با رویکرد همبستگی شرطی پویا  بدین منظور، از مدلدهد.مورد بررسی قرار میخام هاي قیمت نفت شوك
هاي نفتی طرف تقاضا اثرات افزایشی بر شوكاین مطالعه حاکی از آن است که نتایج شود. برآورد همبستگی پویاي بین دو متغیر استفاده میبراي 

 سپتامبر، ضمن اثر مثبت بر نرخ رشد صنعت و معدن، 11هاي تقاضاي احتیاطی، به جز حمله تروریستی شوك همچنیناند. همبستگی بین دو متغیر داشته
هاي طرف عرضه نیز شود. شوكهاي نفتی میجهت همبستگی بین دو متغیر رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام با شوكمنجر به تغییرات هم

 اند.اثرات مثبت بر نرخ رشد صنعت و معدن و اثرات همسو با تغییرات قیمت نفت بر همبستگی بین دو متغیر داشته
 
 

 بخش صنعت و معدن، همبستگی پویاتقاضاي احتیاطی، نفتی طرف عرضه، شوك نفتی طرف تقاضاي کل، شوك نفتی شوكه: کلید واژ

  JEL :C32, E32, O41, Q4, Q32طبقه بندي 
  

 مقدمه .1

ترین منبع انرژي حال به عنوان اصلی نیز فت خامنانرژي همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادي و رفاه جامعه داشته است. 
متغیرهاي مالی و اقتصادي فراوانی بر تأثیر  کند وحیات صنایع نقش زیربنایی ایفا میتحولات اقتصاد جهانی و در  ،حاضر
هاي اساسی تولید گذارد. نفت خام یکی از نهادهاین منبع مهم انرژي در دنیا می کنندهمختلف تولیدکننده و مصرف هايکشور
حجم بر متغیرهاي کلان اقتصادي اثر بگذارد.  هاي انتقالی عرضه و تقاضانیسممکاطریق تواند از نوسانات قیمت آن می و است

  .استنوسانات قیمت نفت خام بر متغیرهاي اقتصادي  ملاحظهتأثیرگذاري قابل  حاکی ازوسیع مطالعات موجود در این زمینه 
 مروربا وابستگی کشورها به نفت بستگی دارد.بر متغیرهاي کلان اقتصادي به ساختار اقتصادي و شدت تأثیر تغییرات قیمت نفت 

تعلق اقتصاد ایران به شدت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته است. توان اظهار داشت که ساختار اقتصادي ایران، می
صادر سازمان کشورهاي اعضایبزرگ  گانتولیدکنند دارا بودن رتبه دوم بینو  به ایران ذخایر نفت جهان از درصد 11 حدود
به طوري المللی نفت نیز اثرگذار باشد.شود که ایران علاوه بر تأثیرپذیري از بازار نفت، بر بازارهاي بینمنجر می، 4نفت کننده

درصد از بودجه سالانه دولت از محل درآمدهاي  50الی  40درصد از مجموع درآمدهاي صادراتی و  90الی  80در حدود  که
(فرزانگان و  دهدالص داخلی ایران را تشکیل میدرصد تولید ناخ 20باشد. حتی فروش نفت به تنهایی در حدود نفتی می

 ؛باشداصلی تأمین ارز کشور و منبع تأمین کننده بودجه و درآمد دولت میبدین ترتیب نفت یکی از منابع . )2009، 5مارکوارت
لذا اي بر ساختار اقتصاد داشته باشد. تواند اثر قابل ملاحظهدر چنین حالتی، هر شوك وارده بر بازارهاي جهانی نفت می

                                                             
 Email: st_s.babaeibalderlou@urmia.ac.irکارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه ارومیه، 1
 Email: mahyar_ebrahimi_torki@yahoo.comکارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، 2
 Email: h.heidari@urmia.ac.irدانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه،  3

4Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
5Farzanegan & Markwardt 



٢ 
 

اد کشور از قیمت نفت و نوسانات آن آمیز بودن هر نوع تصمیم و سیاست کلان اقتصادي مستلزم لحاظ تأثیرپذیري اقتصموفقیت
  باشد.می

. تغییرات شدید قیمت نفت است پذیرفتهبر متغیرهاي کلان اقتصادي صورت  خام مطالعات وسیعی در زمینه اثرات قیمت نفت
و متغیرهاي  خام با این وجود، همبستگی پویا بین قیمت نفت .شده استاین مطالعات منجر به توسعه بیشتر نیز هاي اخیر در سال

به بررسی هاي نویسندگان مقاله، در این مطالعه براي اولین بار، طبق بررسیکلان اقتصادي کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. 
هاي شوكو علت وقوع  منشأتأکید بر صنعت و معدن براي ایران، با بخش قیمت نفت خام و ارزش افزوده  بین همبستگی پویاي

تواند شوك هاي قیمت نفت میمنشأ شوكمعتقدند ) a,b - 2009(2) و همیلتون2009( 1یلیان. کشودپرداخته میقیمت نفت 
شوك طرف تقاضاي کل ناشی از نوسانات اي احتیاطی و شوك طرف عرضه باشد. طرف تقاضاي کل، شوك تقاض

که بر مبناي انتظارات تقاضاي هاي تجاري و شوك تقاضاي احتیاطی ناشی از عدم اطمینان از عرضه نفت در آینده است چرخه
 دهدي کاهش دسترسی به نفت خام رخ میزاست و در نتیجهدهد. شوك طرف عرضه نیز شوکی بروننفت در آینده رخ می

جهت بررسی همبستگی پویا بین قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن و تفکیک  در مطالعه حاضر. )2009(کیلیان، 
DCC-از یک روش مقداري قوي تحت عنوان  رف تقاضا و تقاضاي احتیاطی،هاي طرف عرضه، طكاثرات شو

3MGARCH مقاله حاضر نوآوري داشته و بخشی از سهم نویسندگان در دانش این حوزه  نیزاز این جهت شود که استفاده می
  .باشدمی

هاي از بانک اطلاعات سري 1367:1 - 1389:4 زمانی حاضر، به صورت سري زمانی فصلی، براي دورهمطالعه آمار و اطلاعات 
با استفاده از لگاریتم  هاي ملی بانک مرکزي استخراج شده است. رشد ارزش افزوده گروه صنعت و معدنزمانی و حساب

یمت از متوسط فصلی ق نیز و براي متغیر قیمت نفت خام همحاسبه شد t-1به مقدار آن در زمان  tنسبتمقدار متغیر در زمان  طبیعی
ه به حوادث اصلی رخ داده طی با توج هاي قیمت نفتو سنگین ایران استفاده شده است. منشأ شوك نفت خام سبک ماهانه
  است.هاي طرف تقاضا، طرف عرضه و تقاضاي احتیاطی تفکیک شده مورد بررسی تعیین و به سه دسته شوكدوره 

هاي نفتی و منشأ تکانهشامل مروري بر تحولات تاریخی بازار نفت،  موضوعادبیات دوم  بخشبر اساس سازماندهی مقاله، در 
هاي رفع ضعفتکمیل و  رویکردهاي مطرح در این پژوهش جهتنیز و پیشینه تحقیق، اثرات آن بر متغیرهاي کلان اقتصادي

 ، به ارائهچهارمبخش .شودمیمعرفی  روش برآوردمدل تحقیق و  سومبخشدر  .گرددارائه میموجود در مطالعات صورت گرفته
گیري مباحث ارائه در خاتمه نتیجه. اختصاص یافته است 4حاصل از برآورد مدل همبستگی شرطی پویانتایج تجربی  ها وداده

  شده است. 

  ادبیات موضوع .2
منشأ مورد بررسی در این پژوهش داریم، سپس  حولات تاریخی بازار نفت در دورهدر این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به ت

گیرند و رویکردهاي تجربی موضوع مورد بررسی قرار میمطالعات و  هاي نفتی و اثرات آن بر متغیرهاي کلان اقتصاديتکانه
  گردد.هاي مطالعات قبلی داخلی ارائه میمطرح در این مطالعه براي رفع کاستی

                                                             
1Kilian 
2Hamilton 
3Dynamic Conditional Correlation- Multivariate Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity 
4Dynamic Conditional Correlation (DCC) 
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 مروري بر تحولات تاریخی بازار نفت.   1. 2

دهد. نشان می 1367:1 - 1389:4ي زمانی فت خام سبک و سنگین ایران را به دلار، براي دوره) متوسط فصلی قیمت ن1نمودار (
در  کند.اشاره می نفت)نسبی د (حداکثر و حداقل قیمت تغییرات قیمت نفت در دوره مورد بررسی به برخی نقاط اوج و فرو

نفت، بهاي متوسط نفت در بازارهاي جهانی کاهش کاهش شدید تقاضاي ، در نتیجه)1985-86( 1365و  1364هاي اواخر سال
رهاي پیشرفته در جهت کاهش وابستگی به نفت وکش قاضا، در پی موفقیت نسبی برنامهرسد این کاهش تیافت. به نظر می

از افت  کنترل قیمت نفت و جلوگیرينفت براي شورهاي صادر کننده )، ک1988( 1367در اوایل سال .ه باشدصورت گرفت
ها توسط اوپک از سیاست کنترل قیمت نفت خود را افزایش دادند.نیاز شدید به ارز خارجی، عرضه  و به دلیل آنشدیدتر 

بندي براي اعضا ادامه یافت تا آنجا که در پی روند کاهشی بهاي نفت، این سیاست با شکست مواجه شد.در طریق ایجاد سهمیه
نفت کویت و صادرات که منجر به قطع تولید عراق به کویت  و حمله خلیج فارس اول به دلیل وقوع جنگ، )1990( 1369:3

ها خ داده است که قیمت) ر1999( 1377سال در هاحداقلترین مهمیکی از .قیمت نفت در طی یک سال تقریباً دو برابر شدشد، 
نفت ناشی از کاهش تولید نفت اوپک،  شوك طرف عرضهشوك طرف تقاضاي مربوط به بحران اقتصادي آسیا و در نتیجه
 1379:2مربوط به ) 1(نقطه اوج دیگر قابل مشاهده در نمودار  افت داشته است. درصد 40در حدود  1376 سال نسبت به

که بعد از کاهش  است، در پیافزایش تولید توسط اعضاي اوپک 1378ها از سال دامه افزایش قیمتباشد که در امی) 2000(
در قیمت و روندي صعودي  افزایشی متوالی 1387تا اواسط  1372. از سال رخ داده استهانی و رکود بازار مسکن نرخ بهره ج

 40) بیش از 2000( 1379، قیمت نفت نسبت به سال سپتامبر 11) با حمله تروریستی 2001( 1380.در سال شودمشاهده مینفت 
بروز  در این سال به واسطه نقطه اوج دیگري هستیم.روند صعودي و شاهد )،  2002- 3( 1381در سال. داشتکاهش  درصد

 1381آمریکا به عراق در اواخر سال  کاهش یافت. بعد از آن نیز حمله مشکلات در ونزوئلا، تولید در این کشور به شدت
در تولید نفت شکه هزار ب 600بیش از  کاهشهاي نیجریه و ناآرامی) روند صعودي قیمت نفت را شدت بخشید. 2003(مارس 

)، بار دیگر افزایش قیمت نفت را به 2006( 1385و اوایل  1384اي ایران در اواخر سال هسته ها بر سر پروندهوز و تشدید تنشر
کاهش نشان  1385ها نسبت به اوایل نیز قیمت 1385در اواخر سال دلار به ازاي هر بشکه، در پی داشت. 68رقمی معادل 

همچنان روند  رسد افزایش تقاضاي نفت از سوي چینمتعدد، به نظر می با وجود نوسانات )2007( 1385- 86در سال  دهد.می
در اوایل دلاري را تجربه نمود.  100براي نخستین بار قیمت  بازار نفت در این دوره و داشتهرا در پی صعودي در بازار نفت 

دلار در هر  147در حدود  به نقطه اوج دیگريهاي نیجریه و پاکستان و وجود مازاد تقاضا، در پی ناآرامیها نیز قیمت 1387
هستیم.  1387درصدي نسبت به نقطه اوج اوایل  60نیز با تشدید بحران مالی جهانی شاهد کاهش  1387در اواخر رسید. بشکه 

سازي ه است که یکی از دلایل عمده این کاهش، افزایش ذخیره) قیمت نفت خام به یکباره کاهش یافت2009( 1387در سال 
 درصد 20باشد که بیش از می) 2010(1389سال  توان به آن اشاره نمود درآخرین نقطه اوجی که مینفت خام بوده است. 
هاي موجود در کشور یکی از دلایل این افزایش بهاي نفت، ناآرامی هاي فصل قبل افزایش داشته است.نسبت به سطح قیمت

ثباتی در بازار نفت شد. همچنین احتمال گسترش این تحولات به سایر کشورهاي مصر بوده است که منجر به بروز نوعی بی
 توان بهمی ش بهاي نفت خام،تولیدکننده نفت نیز باعث شد که روند رو به افزایش قیمت نفت ادامه یابد. از دیگر دلایل افزای

گذاري کاهش ارزش دلار در مقابل سایر ارزهاي معتبر و در نتیجه تأثیرگذاري آن بر قیمت موادي که بر اساس نرخ دلار ارزش
  .)1389، ایران (ترازنامه انرژي شوند، اشاره نمودمی
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  متوسط قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران (دلار) - 1نمودار

این حقیقت است که اغلب تغییرات قیمت نفت، ناشی از  ،توان گرفتمی از تحولات تاریخی بازار نفت خامنتیجه با ارزشی که 
، جنگ اول و دوم در عراقشوك ناشی از  ، شاملمورد از این تغییرات 6باشد. به طوریکه نفت می احتیاطیتغییرات تقاضاي 
اي ایران، ناآرامی در نیجریه و پاکستان، ناآرامی در مصر و کشورهاي پرونده هستهسپتامبر، تنش بر سر  11حمله تروریستی 

  .هاي تقاضاي احتیاطی نفت استمربوط به شوك هاي اخیرمنطقه خاورمیانه در سال
  

  هاي نفتی و اثرات آن بر متغیرهاي کلان اقتصاديمنشأ تکانه.   2. 2
اند. به بخشی اي و حتی جهانی را به همراه داشتهها تبعات منطقهایم که اغلب آنهاي متعددي بودهاخیر شاهد بحران در دو دهه

ها بر بازارهاي مختلف به ویژه در کشورهاي در حال توسعه تأثیرگذار اشاره گردید. اغلب این بحران 1- 2ها در قسمت از آن
اند. ویژگی ها حساسیت بیشتري داشتهنسبت به شوك ،اند که به دلیل بازارهاي مالی عقب افتاده و کسري عمومی بزرگشانبوده

هاي مختلف و ساختارهاي متفاوت در رایج این حوادث آن است که شوك خاص کشوري به سرعت به سایر بازارها در اندازه
اد با عنوان داند، از این رویها فعالیت داشتهالمللی شوكگسترش بین ابد. بیشتر محققانی که در زمینهیسراسر جهان گسترش می

  ).2005، 2کنند (بیلیو و کاپورین(سرایتی) یاد می 1انتقالی پدیده
عدم وجود نظام رقابتی در تولید، توزیع و قیمت گذاري، تغییرات غیر متعارف قیمت، تأثیرپذیري آن از عوامل غیر اقتصادي و 

که کالاي نفت به خود  هستندمنحصر به فردي  تر تجدیدناپذیري خصوصیاتارتباط تنگاتنگ با بازارهاي دیگر و از همه مهم
هاي ي انرژي، بحرانالمللی در زمینههاي بینها و سازماناختصاص داده است. بر این اساس اتخاذ هر نوع سیاست توسط دولت

ی بر روي تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمتغییرات شدید جوي میطبیعی از جمله هاي سیاسی و حتی بازارهاي مالی، بحران
از این رو، از جمله عوامل بنیادي وجود ). 1387عرضه و تقاضاي نفت خام و در نتیجه قیمت این کالا بگذارد (بهرادمهر، 

هاي سیاسی و اقتصادي، تغییرات آب و هاي سیاسی، بحرانها، تغییر در رژیمتوان به جنگنااطمینانی در بازار نفت خام می

                                                             
1Contagion 
2 Billio & Caporin 
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هاي تجاري، تغییر در عرضه از سوي تولیدکنندگان، تغییرات تقاضا از سوي نامهافقتهوایی غیرمنتظره، ساختار مو
شود، با توجه به تحولات تاریخی بازار نفت خام، کنندگان و تغییرات فصلی تقاضا اشاره نمود. همانگونه که مشاهده میمصرف

موضوع ضرورت بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت خام بر توان انتظار بازار باثباتی را براي نفت خام داشت و همین گاه نمیهیچ
  کند.متغیرهاي کلان اقتصادي (به ویژه به صورت پویا) را بیان می

شود که افزایش نااطمینانی قیمت نفت خام منجر به کاهش بحث می چنین در خصوص اثر نااطمینانی قیمت نفت خام
نیز کاهش  این امردلیل  ،یابداي انرژي توسط عاملان اقتصادي کاهش میدر نتیجه آن، تقاض کهگردد هاي اقتصادي میفعالیت

نیز دهد و این این موضوع نااطمینانی در خصوص سطح قیمت آینده را افزایش می کهباشد بینی قیمت نفت خام میقدرت پیش
ها به تأخیر انداختن اریم که براي بنگاهدهد. بنابراین، انتظار دگیري عاملان اقتصادي را تحت تأثیر قرار میتصمیم به نوبه خود

  ).1389ي افزایش نااطمینانی قیمت نفت خام، بهینه باشد (دهمرده و پورشهابی، گذاري هنگام تجربههاي سرمایههزینه
که  هاي نفتی و متغیرهاي کلان اقتصادي درگرفتي بین شوكهایی پیرامون وجود رابطههاي نفتی بحثاز زمان رخداد شوك

هاي بر اساس تئوريهاي اقتصادي را تأیید کرده است. ارتباط بین تغییرات قیمت نفت و فعالیت ،مطالعات نتیجه اکثر این
افزایش در قیمت  ؛ به طوري کهگذاردمتغیرهاي کلان اقتصادي اثر می هاي مختلفی براقتصادي، تغییرات قیمت نفت از کانال

رود گذاران را در پی دارد. بنابراین انتظار مییاس بزرگتر کاهش سود تولیدکنندگان و سرمایهها و در مقنفت، افزایش در هزینه
  .)2011، 3(فیلیس که افزایش در قیمت نفت با کاهش تولید همراه باشد

واقعی و توان بر اساس آن اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهاي اقتصادي را توضیح داد، کانال تراز هایی که مییکی از کانال
شود و این ها میفزایش سطح عمومی قیمتشود که افزایش قیمت نفت منجر به افرض می در این رهیافتسیاست پولی است. 

(الدر و شودها و نهایتاً تقاضاي کل میباعث کاهش تراز پولی واقعی نگهداري شده توسط خانوارها و بنگاه نیز به نوبه خود
هاي واردکننده نفت به کشورهاي ال درآمد از کشورنال انتقال درآمد است. این کانال بر انتقکانال دیگر کا .)2010، 4سرلتیس

که افزایش قیمت نفت و درآمدهاي  شوددر این رهیافت نیز عنوان مینفت مرتبط با افزایش قیمت نفت تأکید دارد.  صادرکننده
ها را به دنبال افزایش سطح عمومی قیمتشده و منجر به افزایش میزان تقاضاي کل  ،اقتصاد بهنفتی و سرازیر کردن این درآمد 

هاي اقتصاد است که موجب حرکت سرمایه و نیروي برخی از بخش در تولیددارد. این امر در واقع به مفهوم افزایش سوددهی 
شود که از آن مبادله مانند کشاورزي میهاي قابل هاي غیرقابل مبادله نظیر ساختمان و خدمات و تضعیف بخشکار به بخش

انجامد و از این رو واردات افزایش پذیري اقتصاد میشود. این واقعیت به کاهش رقابتیاد می 5عنوان بیماري هلندي تحت
(که قسمت زیادي از آن کالاهاي  نیز ). افزایش سطح واردات1390جهادي و علمی، و  2010الدر و سرلتیس، یابد (می

  ).1390افزوده بخش صنعت و معدن شود (قنبري و همکاران، تواند منجر به افزایش ارزشاي باشد)، میاي و واسطهسرمایه
هاي ترین کانالشود، لذا یکی از مهمکشورهاي عضو اوپک شمرده می ترین منابع تأمین مالی بودجهمنفت به عنوان یکی از مه

که نوسانات بازار نفت به واسطه بودجه  رودهاست. بنابراین، انتظار میدولتخود نوسانات نفتی بر اقتصاد، بودجه اثرگذاري
  ).1392و حیدري و بابائی،  1390ی، را تحت تأثیر قرار دهد (جهادي و علم و تولید دولت، تقاضاي کل اقتصاد

کشورهاي  ي و سیاسیهاي مختلف، حیات اقتصاداز آنجایی که انرژي به عنوان یک متغیر کلیدي در اقتصاد به گونه
شود، نااطمینانی در دهد و عامل مهمی در رشد و توسعه محسوب مینفت را تحت تأثیر قرار می صادرکننده و واردکننده

                                                             
3Filis 
4 Elder & Serletis 
5Dutch disease 
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هاي اقتصادي در مسائل مربوط به قیمت نفت را منجر ریزيگذاري و برنامهبازارهاي جهانی نفت، نه تنها نااطمینانی در سیاست
هاي آتی نفت گردد؛ به طوري که نااطمینانی از قیمتهاي اقتصادي از اهداف تعیین شده میانحراف برنامهشود، حتی باعث می

گردد دولت در کشوري همچون ایران که ساختار اقتصادي آن بر اساس قیمت و درآمدهاي نفتی شکل گرفته است، باعث می
مدتاً با کسري و یا مازاد درآمدهاي نفتی مواجه باشد. مسلماً این بودجه دقیق نباشد و ع بینی درآمدهاي نفتی در برنامهشدر پی

شود تا اقتصاد کشور سازد و همین امر منجر میریزي شده خارج میهاي دولت را از روند برنامهکسري یا مازاد تمامی برنامه
رساند. هر چند میزان تیجه اشتغال آسیب میدائماً در حال نوسان باشد. این نوسانات نیز در اقتصاد داخلی به شدت به تولید و در ن

باشد (مهرگان و همکاران، هاي مختلف اقتصادي، بسته به شرایط اقتصادي کشور متفاوت میاین صدمه و آسیب در وضعیت
1391.(  
تر فبسیار ضعی 1973) معتقد است که روابط خطی تخمین زده شده بین قیمت نفت و فعالیت اقتصاد بعد از سال 1996( 6هوکر

دانند و معتقدند که رابطه صحیح بین قیمت کننده میهاي خطی را گمراهشده است. نویسندگان متعددي این ضعف در تخمین
دهد که پاسخ تولید نامتقارن ) نشان می1989( 7هاست. براي مثال، موركنفت و فعالیت اقتصاد تصریح غیر خطی این مدل

و  8مت نفت و تولید با همبستگی بین کاهش قیمت نفت و تولید متفاوت است. لیاست؛ به عبارتی همبستگی بین افزایش قی
بینی تولید حقیقی بیشتري در مقایسه ) معتقدند که افزایش مداوم در قیمت نفت قابلیت پیش1996( 9) و همیلتون1995همکاران (
  هاي ناپایدار دارد. با افزایش

هاي شود کانالکشورها قابل توجه و مهم است. همانگونه که مشاهده میثباتی قیمت کالاها در اقتصاد به طور کلی بی
هاي ها و واکنشي برآیند کنشاثرگذاري قیمت نفت بر متغیرهاي کلان اقتصادي متفاوت بوده و مستلزم مطالعه بیشتر در زمینه

هاي اقتصادسنجی مناسب، اثرات ز روشگیري اي حاضر، با بهرهباشد. لذا در مطالعهاقتصاد در برابر تغییرات قیمت نفت می
ترین مطالعات گیرد.  در ادامه به برخی از مهمنوسانات قیمت نفت بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران مورد بررسی قرار می

  شود.هاي نفتی بر متغیرهاي اقتصادي اشاره میتجربی پیرامون اثرات نوسانات و شوك
  

 تحقیق پیشینه.   3. 2

هاي متعددي پیرامون اثرات قیمت نفت و نوسانات آن بر متغیرهاي اقتصادي مشاهده پژوهش و خارجی داخلیدر مطالعات 
هاي نفتی بر متغیرهاي در ادامهبه طور اجمالی، در چارچوب مباحث تحقیق حاضر و پیرامون اثرات نوسانات و شوك شود.می

) ارائه 2) و (1ي مطالعات داخلی و خارجی به ترتیب در جدول (اقتصادي، مطالعات انجام گرفته در این زمینه در دو دسته
  شود.می

   

                                                             
6Hooker 
7Mork 
8Lee 
9Hamilton 
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  خلاصه مطالعات تجربی داخلی - 1جدول 
محقق 

  نتایج تحقیق  مدل تحقیق  موضوع مورد بررسی  (محققان)

متوسلی و 
  )1385فولادي(

اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر 
نفت، افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که ناشی  افزایش قیمت  مدل تعادل عمومی  تولید و اشتغال در ایران

  از افزایش تمامی اجزاي تولید ناخالص داخلی است.

مهرآرا و نیکی 
  )1385اسکوئی (

هاي ساختاري براي بررسی تکانه
  چهار کشور مورد مطالعه

هاي بلانچارد محدودیت
  و کاه

ناخالص داخلی در ایران و ترین عامل نوسانات تولید هاي نفتی مهمتکانه
عربستان ؛ واردات عامل اصلی نوسانات تولید در اندونزي و کویت؛ اثر مثبت 

شوك مثبت قیمت نفت بر روي واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص 
  ي کشورهاها در همهقیمت

هادیان و پارسا 
)1385(  

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت 
  انبر متغیرهاي کلان اقتصادي ایر

1VAR  
هاي قیمتی نفت یکی از منابع اصلی نوسانات متغیرهاي کلان اقتصادي در تکانه

  ایران است.

ختایی و همکاران 
)1386(  

تأثیر تغییرات درآمدهاي نفتی بر 
  نزخ ارز حقیقی ایران

23SLS 

مدت و بلندمدت موجب افزایش تولید افزایش درآمدهاي نفتی در کوتاه
هاي داخلی، حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمتناخالص داخلی، افزایش 

کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی، افزایش واردات حقیقی و کاهش نرخ 
  شود.ارز حقیقی می

ابریشمی و 
  )1387همکاران (

اثرات نامتقارن نوسانات قیمت 
نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي 

  صادر کننده نفت OECDعضو 

GARCH3  و
4VECM  

داري بر تولید ندارد، ولی شوك مثبت فت تأثیر معنیشوك کاهش قیمت ن
هاي نفتی و پولی دار در تولید مؤثر است؛ شوكقیمت نفت به طور معنی
  ثباتی رشد تولیدترین منبع بیمهم

بهبودي و 
  )1388همکاران (

ثباتی قیمت نفت بررسی تأثیر بی
 VARوGARCH  بر تولید ناخالص داخلی در ایران

تأثیر منفی بر تولید؛ در بلندمدت متغیر قیمت نفت تأثیر مثبت تکانه قیمت نفت 
  ثباتی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلیو بی

جهادي و علمی 
)1390(  

هاي قیمت نفت بررسی اثر تکانه
بر رشد اقتصادي کشورهاي 

  منتخب عضو اوپک

 - فیلتر هودریک
 VARو 5پرسکات

را به نفت دارند؛ در حالی که اندونزي و  امارات و ایران بیشترین وابستگی
  باشند.اکوادور کمترین وابستگی را دارا می

قنبري و همکاران 
)1390(  

هاي بررسی اثرات نامتقارن شوك
  نفتی در اقتصاد ایران

6VECM-MS 

رفتار نامتقارن متغیرهاي مدل به نوسانات قیمت نفت: با حرکت از فاز رکود به 
هاي اثرگذاري منفی افزایش قیمت صنعت، مکانیسمفاز رونق شدید بخش 

  یابد.نفت بر روي اقتصاد ایران افزایش می

حیدري و بابائی 
)1392(  

ي نوسانات عوامل انتقال دهنده
قیمت نفت خام به رشد بخش 

  صنعت و معدن

DCC  و مدل تبدیل
  مارکف

شد برآیند اثرگذاري قیمت نفت خام از طریق متغیرهاي مورد مطالعه بر ر
بخش صنعت و معدن مثبت و تفسیر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به بخش 

صنعت ومعدن با متغیرهاي واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، 
  تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت

حیدري و بابائی 
)1393(  

بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت 
  خام بر رشد بخش صنعت و معدن

GARCH ل و مد
در صورت عدم اطمینان از قیمت نفت خام، رشد بخش صنعت و معدن بیشتر   تبدیل مارکف

                                                             
1 Vector Autoregressive Model 
2Three Steps Least Square Models 
3Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
4Vector Error Correction Model 
5 Hodrick-Perescott Filtering (HP) 
6 Markov Switching- Vector Error Correction Model 
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  به رشد متوسط و تداوم این وضعیت متمایل است.

  
  خلاصه مطالعات تجربی خارجی - 2جدول 

محقق 
  نتایج تحقیق  مدل تحقیق  موضوع مورد بررسی  (محققان)

 1داربی
)1982(  

اثر افزایش قیمت نفت بر 
واقعی در امریکا و درآمد 

  کشورهاي در حال توسعه

معادله درآمد واقعی 
  لوکاس-بارو

هاي ارز و اگر آثار غیرمستقیم برخاسته از متغیرهایی مانند صادرات، نرخ
داري از تغییرات قیمت نفت بر هاي پول در نظر گرفته شود، اثر معنیعرضه

  توان کشف کرد.روي درآمد واقعی را می
جیمنز و 

 2سانچز
)2005(  

هاي نفتی بر بررسی اثر شوك
رشد تولید ناخالص داخلی در 

  کشورهاي منتخب 
VAR  

ي در همهتولید ناخالص داخلی  برتغییرات قیمت نفت اثر غیرمستقیم 
  کشورهاي مورد مطالعه و از طریق سایر متغیرهاي اقتصادي

فرزانگان و 
 3مارکوارت

)2009(  

بررسی رابطه پویا بین 
نامتقارن قیمت هاي شوك

نفت و متغیرهاي کلان 
  اقتصادي ایران

VAR  
شوند؛ داري منجر به افزایش تورم میهاي مثبت و منفی به طور معنیشوك

دار بین تغییرات مثبت قیمت نفت و رشد ي مثبت و معنیوجود رابطه
  تولیدات صنعتی

الدر و 
سرلتیس 

)2010(  

اثر نوسانات قیمت بررسی 
  نفت بر اقتصاد

MGARCH-
in-Mean  و
VAR  

  داري بر بخش حقیقی اقتصاد دارد.نوسانات قیمت نفت اثر منفی و معنی

 4دماچی
)2012(  

بررسی اثر تغییرات در قیمت 
هاي المللی نفت و تکانهبین

  نفتی بر اقتصاد کلان نیجریه
5SVAR 

المللی نفت، از نوسانات نفت نیز تأثیر نرخ ارز نیجریه علاوه بر قیمت بین
پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین عرضه پول و قیمت نفت برقرار می

  است.

 6رَن و وون
)2012(  

هاي قیمت اثرگذاري شوك
نفت بر کشورهاي هنگ 

کنگ، سنگاپور، کره جنوبی 
  و تایوان

VAR/VECM 
  هاي تابلوییو داده

داري بر تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها هاي نفتی اثر معنیشوك
شاخص قیمت مصرف دار مثبتی بر بیکاري و ندارد. در حالی که اثر معنی

  دارد. کننده

 7وانگ و وو
)2012(  

بررسی رابطه بین قیمت نفت 
  خام و بازار محصول

GARCH  تک
و چند  8متغیره

  9متغیره

تواند با استفاده از همبستگی خام و بازار محصول میرابطه بین قیمت نفت 
هاي چند متغیره عملکرد بهتري نسبت به توصیف شود؛ مدل 10زمان متغیر

  هاي تک متغیره دارند.مدل
دار و متقارن ؛ وابستگی معنیرم و قیمت نفترخ توبین ننامتقارن وابستگی مدل تغییر رژیمی ي غیرخطی بین قیمت رابطهنیفار و 

                                                             
1Darby 
2Jimenez&Sanchez 
3 Farzanegan and Markwardt 
4Demachi 
5 Structural VAR 
6Ran & Voon 
7Wang & Wu 
8Univariate 
9Multivariate 
10time-varying correlation 
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 1الدوهیمن
)2013(  

  مدتبین قیمت نفت و نرخ بهره کوتاه مارکف  نفت، نرخ بهره و نرخ تورم

  هاي موجود در مطالعات داخلیبندي مطالعات تجربی: رویکردهایی جهت رفع ضعفجمع.   4. 2
کلان اقتصادي، چند  هاي نفتی بر متغیرهايبا توجه به مطالعات داخلی صورت پذیرفته در زمینه بررسی تأثیر نوسانات و شوك

در  در پژوهش حاضر سعی بر آن است که علاوه بر رفع این نواقص و. بنابراین، شوده در این مطالعات مشاهده میضعف عمد
به تفکیک مورد  نیز هاي نفتیهاي اقتصادسنجی متفاوت اثرات شوك، با استفاده از روشتکمیل مطالعات داخلی قبلی جهت

  بررسی قرار گیرد.
هاي نفتی در قالب و تأثیر نوسانات و شوك خطیبین قیمت نفت و رشد اقتصادي به بررسی و تحلیل رابطه داخلی مطالعاتاغلب 

مدلسازي و بررسی تأثیر مستقیم نااطمینانی قیمت نفت بر رشد داخلی،  در میان مطالعاتاند. پرداخته هاي خطیهمین مدل
دهند که )، در مطالعه خود نشان می2005( 2جیمنز و سانچز ) و1982داربی (اقتصادي کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. 

در  از این رودهد.اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار نمی هايفعالیتتغییرات قیمت نفت، به طور مستقیم 
با شود که ی شرطی پویا استفاده میاز مدل اقتصادسنجی ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره با رویکرد همبستگ مطالعه حاضر

در جهت تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیرهاي اقتصادي امکان بررسی علاوه بر مدلسازي غیرخطی رابطه، استفاده از آن 
  .آمده استفراهم هاي نفتی با سایر متغیرهاتصریح بهتر روابط شوك

 رکل و نه ب دیگر قابل مشاهده در مطالعات داخلی، بررسی تأثیر نوسانات به صورت جمعی بر روي رشد اقتصادي ضعف عمده
از جمله متوسلی و فولادي شود. نمی ساییو در نتیجه روابط بین متغیرها به طور صحیحی شناباشدمی هاي مختلف اقتصادبخش

به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد  )1390) و جهادي و علمی (1385هادیان و پارسا ( ،)1385)، مهرآرا و نیکی اسکوئی (1385(
مورد هاي خطی به کار رفته در این مطالعات هاي قیمت نفت را در قالب مدلنوسانات و شوكهمچنین پردازند و اقتصادي می

  یم نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادي است. دهند. آنچه در این مطالعات مشهود است عدم بررسی تأثیر مستقبررسی قرار می
توان به مطالعه بهبودي و پردازد، میبر تولید ناخالص داخلی میاز جمله مطالعاتی که به بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت 

مورد اخالص داخلی ) اشاره نمود. با این وجود در این مطالعه نیز تأثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر تولید ن1388همکاران (
  گیرد.بررسی قرار می
هاي ساختاري در متغیرهاي اقتصادي است. اغلب هاي عمده در مطالعات داخلی، عدم توجه به وجود شکستاز دیگر ضعف

هاي هاي مالی، سیاسی، تصمیمات اقتصادي و غیره، دچار شکستمتغیرهاي اقتصادي تحت تأثیر مسائلی همچون بحران
  تواند ناشی از این موضوع باشد.شوند که عدم مانایی متغیرها میمیساختاري متعددي 

هاي طرف تقاضا، طرف عرضه و تقاضاي هاي نفتی به سه نوع شوكآنچه در این مطالعه مورد تأکید است، تفکیک شوك
دن مورد بررسی ها بر رشد بخش صنعت و معاحتیاطی است. همچنین در قالب مدل اقتصادسنجی به کار رفته اثرات این شوك

  گیرد که تاکنون در مطالعات داخلی در نظر گرفته نشده است.قرار می
هاي کشاورزي و خدمات صورت براي بخش مقالهمتعددي در رابطه با زمینه مورد مطالعه در این  هايپژوهش،علاوه بر این
همچنین  اند.در حالی که مطالعات معدودي به بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر بخش صنعت و معدن پرداخته گرفته است.

                                                             
1 Naifar & Al Dohaiman 
2Jimenez-Rodriguez & Sanchez 
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در سال  درصد 8/20سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی  گزارش وزارت امور اقتصادي و دارایی، با توجه به
رشد و توسعه صادرات داراي فناوري بالا ،در این بخشیمی و محصولات پتروش صادرات نفتیضمن افزایش بوده است و 1386

به عنوان بخش در  و معدن با دارا بودن سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعتاز یک سو را نیز شاهد هستیم. بنابراین 
تغییرات و  ي این بخش ازتواند بر رشد اقتصادي کشور بسیار تأثیر گذار باشد. از سوي دیگر تأثیرپذیرمیحال رشد و توسعه 

بر رشد اقتصادي کشور تأثیر منفی داشته باشد. از این  تواندمیبه ویژه قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژي، نوسانات جهانی
هاي هاي قیمت نفت خام بر بخش صنعت و معدن به منظور کنترل اثرات شوكرو بررسی نحوه اثرگذاري نوسانات و شوك

  مفید خواهد بود.  ذاريو سیاستگ نفتی
کند (نوفرستی، گیري میهمچنین، از آنجایی که ضریب همبستگی فقط شدت همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را اندازه

مزیت روش مورد استفاده در این پژوهش  گیرد.)، در مطالعه حاضر همبستگی پویاي بین دو متغیر مورد مطالعه قرار می1383
و بررسی رابطه متقابل بین  به صورت غیرخطی براي محاسبه همبستگی پویا آن است که علاوه بر مدلسازي نوسانات قیمت نفت

  هاي نفتی بر همبستگی بین دو متغیر نیز قابل بررسی خواهد بود.متغیرها، چگونگی اثرگذاري شوك
هاي یاد شده، در این مطالعه، بعد از بررسی مانایی متغیرها با استفاده از مشکلات و ضعف، در جهت رفع به طور کلی

گیرند، به مدلسازي نااطمینانی قیمت نفت خام و هاي ساختاري متغیرهاي مورد بررسی را در نظر میهایی که شکستآزمون
و  شودناهمسان واریانس چند متغیره پرداخته می هايدر ایران با رویکردي از مدل اثرگذاري آن بر رشد بخش صنعت و معدن

هاي نفتی در طول تفکیک شوك. در نهایت با گیردمتغیر بین متغیرهاي مورد مطالعه، مورد بررسی قرار می -همبستگی زمان
مقاله به توان گفت این لذا میگیرد.قرار می مطالعهها بر رشد بخش صنعت و معدن مورد مورد بررسی، اثرات این شوك دوره

  افزاید. داري به پیشینه و ادبیات این زمینه میطور معنی
  

 مدل تحقیق و روش برآورد  .3

در این متغیر بین رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام تمرکز دارد. بنابراین،  -این پژوهش به کشف همبستگی زمان
مورد استفاده در این پژوهش و علت استفاده از این ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی چند متغیرهقسمتبه تصریح مدل 

  سپس مدل تحقیق تصریح خواهد شد.شود. مدل پرداخته می
  

  )DCCهاي همبستگی شرطی پویا (مدل.   1. 3
هاي زمانی، به منظور بررسی همبستگی بین متغیرهاي اقتصادي و مشاهده چگونگی اثرگذاري در ادبیات اقتصادسنجی سري

-DCCپویا ( شرطی ناهمسان واریانس هاي چند متغیرهدر طی زمان، مدلهایشان روي همدیگر غیرها و نااطمینانیمتقابل این مت

MGARCHها، تخمین پویاي ماتریس واریانسهاي قابل توجه این مدلگیرد. یکی از ویژگی) مورد استفاده قرار می - 
) و 2001(شپارد و انگلها توسط کوواریانس شرطی بین متغیرها و متعاقباً تخمین همبستگی پویاي بین آنهاست. این مدل

  گردد:یح میبه صورت زیر تصر DCCمدل) معرفی شدند.2002(انگل همچنین، 

)1(   ,     i=1,2,…,N  , ,i t t i ty     
, 1( ) 0i t tE     
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)2(   t t t tH D R D  

)3(   1/2 1/2
11( ,..., )t t NNtD diag h h  

)4(   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1
11 11( ,..., ) ( ,..., )t t NNt t t NNtR diag q q Q diag q q   

i,ام، tي ام در لحظه iنشان دهنده متغیر  i,tyمتغیره بودن سیستم است.  N) معادله میانگین با فرض 1( به طوري که رابطه t نشان
است. در صورت وجود  t-1يبیانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در دوره 1tو  tامین متغیر در زمان  iپسماندهاي  دهنده
ها با استفاده از سازي واریانس متغیرها و کوواریانس دو به وي آنمیانگین، مدل نی واریانس در پسماندهاي معادلهناهمسا

(که در آن هر  tDاز حاصلضرب ماتریس قطري که  است DCCي واریانس مدل گیرد که بیانگر معادله) صورت می2ي (رابطه
iithو ماتریس همبستگی برآورد می 1هاي ناهمسان واریانس شرطی تک متغیرهبا استفاده از مدل (پویاي شوندtR  که از رابطه)
شود) قابل محاسبه است. در کوواریانس بین متغیرهاي مورد مطالعه حاصل می - استفاده از ماتریس پویاي واریانس) و با 3(

است که به صورت زیر تصریح  N×Nمثبت معین از مرتبه  کوواریانس - واریانس ماتریس متقارن ijt=(qtQ()4رابطه (
  گردد:می

)5(   1 1 1(1 )t t t tQ Q u u Q           

it/)، 5در رابطه ( it iitu h  و وقابل تخمین مدل  غیرمنفی هايمتراپارDCC 1که بایستی هستند   و  باشد
Q  ماتریس واریانس غیر شرطیtu  از مرتبهN×N در این مدل برابر  یتعداد پارامترهاي تخمین باشد.می(N+4)/2×(N+1) 

اي انجام گیرد هاي دو مرحلهتواند به روشبرآورد مدل می ،Nاست. با افزایش  بسیار کمتر2BEKKهاي است که نسبت به مدل
هاي ناهمسان واریانس به طور خلاصه، ابتدا واریانس شرطی براي هر متغیر با استفاده از مدلکاهد. که از پیچیدگی مدل می

تواند ماتریس ن میاي از زمادر هر نقطه DCCگردد. مدل شرطی تک متغیره و سپس، پارامترهاي همبستگی شرطیبرآورد می
از روش حداکثر راستنمایی با استفاده از تابع لگاریتم راستنمایی زیر تخمین زده هااین مدلکوواریانس را مثبت معین کند.

  شوند.می

)6(   1

1

1 ( log(2 ) 2 log log )
2

T

t t t t t
t

L N D R R  



      

 

  مدل تحقیق.   2. 3
ي پویاي بین نرخ رشد بخش صنعت و معدن با متوسط قیمت نفت گردد رابطهسعی می DCCدر این پژوهش با استفاده از مدل 

مورد تحلیل قرار گیرد. مدل  هاهاي نفتی به تفکیک منشأ وقوع شوكاثرگذاري شوك و سپس نحوه خام سبک و سنگین ایران
  گردد:مورد تخمین این تحقیق به صورت زیر تبیین می

                                                             
1univariate GARCH model 
2Baba, Engle, Kraft & Kroner 



١٢ 
 

)7(   1 1

2 2

t

t

GVA
POil

 
 


   

  

مقدار مورد  2و 1به ترتیب نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام و  POilو  GVAکه در آن 
، نشان هاي مختلف خود متغیرها است و در واقع داراي شکلی خودرگرسیونی استانتظار متغیرها (میانگین) را که تابعی از وقفه

) معادله واریانس و ماتریس پویاي همبستگی بین 5) و (4و بر اساس روابط ( 2tو  1tدهند. با استانداردسازي پسماندهاي می
  گردد:به صورت زیر تصریح می خام ي صنعت و معدن با قیمت نفترشد ارزش افزوده

)8(   11 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 22
(1 )t t

t t t t
t t

Q Q
Q Q u u Q

Q Q
     

 
      

 
  

11که  12
1

21 22

t t
t

t t

Q Q
Q

Q Q
 

  
 

صنعت و معدن با قیمت  بین متغیر نرخ رشد ارزش افزوده کوواریانس -ماتریس پویاي واریانس 

هاي زمانی همبستگی پویاي بین نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن با قیمت نفت در دهد. همچنین سرينفت را نشان می
  قالب معادله زیر قابل تبیین است:

)9(   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1
1 11 1 11( ,..., ) ( ,..., )t t NNt t t NNtR diag q q Q diag q q   

، حداکثرسازي تابع خام بین نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن و قیمت نفت DCCهاي دو متغیره روش برآورد مدل
  باشد.) می6لگاریتم راستنمایی رابطه (

  

 تجربی نتایجها و داده .4

هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییرات مطلق قیمت نفت خام بر تغییرات نسبی در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و 
باشد. از این رو براي بررسی تغییرات قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن در ایران می بررسی همبستگی پویاي بین

نسبی در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، رشد ارزش افزوده گروه صنعت و معدن محاسبه شد و براي متغیر قیمت نفت خام 
نرخ رشد ارزش افزوده ابتدا  ،بدین منظوراست. نفت خام سبک و سنگین ایران استفاده شده از متوسط فصلی قیمت ماهانه نیز

  است.گردیده) محاسبه 10( بخش صنعت و معدن از رابطه
)10(   1ln( ) [ln( ) ln( )]* 400industry t tGVA VA VA VA     

از بانک اطلاعات  1367:1 - 1389:4ي زمانی ي حاضر، به صورت سري زمانی فصلی، براي دورهآمار و اطلاعات مطالعه
) و رشد بخش POilآمار توصیفی براي قیمت نفت خام (مرکزي استخراج شده است. هاي ملی بانکهاي زمانی و حسابسري

نتایج ارائه شده در این جدول حاکی از بالا بودن انحراف معیار براي ) گزارش شده است. 3) در جدول (GVAصنعت و معدن (
باشد. مؤید این موضوع می نیز )3جدول (دامنه تغییرات بزرگ ارائه شده در ها است. هر دو متغیر و نوسانات موجود در آن

دهنده اثرپذیري این علت بزرگتر بودن انحراف معیار و به عبارت دیگر نوسانات بیشتر متغیر رشد بخش صنعت و معدن نشان
ات علاوه بر تأثیرپذیري از نوسانهاي مالیاتی و ... هاي پولی و مالی داخلی، سیاستمتغیر از عوامل دیگري از جمله سیاست

برا براي آزمون فرضیه صفر نرمال بودن حاکی از رد فرض صفر براي متغیر قیمت نفت  -است. آماره جاركقیمت نفت خام 
نیز بیانگر غیر صفر و ضریب کشیدگی مثبت باشد. چولگی خام و پذیرش فرض صفر براي متغیر رشد بخش صنعت و معدن می
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 أیید کننده نتیجه آزمون نرمال بودن است.براي متغیرها و ت 3بالاترهاي توزیع با دنباله

براي  5، آزمون ریشه واحد زیوت و اندروز4یافتهفولر تعمیم - مانایی متغیرهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون مانایی دیکی
ي با لحاظ دو شکست ساختار 6زا و آزمون ریشه واحد لامزدین و پاپلبررسی مانایی با لحاظ یک شکست ساختاري درون

با توجه به نتایج این شود.) گزارش می4ها در جدول (نتایج حاصل از این آزمون زا، مورد بررسی قرار گرفته است.درون
با لحاظ یک زا و متغیر قیمت نفت خام ها، متغیر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، با لحاظ دو شکست ساختاري درونآزمون

گیري از این متغیرها در برآوردها توان بدون تفاضلمانا است. لذا می درصد 90زا در سطح اطمینان شکست ساختاري درون
اطلاعات شود. مدل خودرگرسیونی بهینه بر اساس معیار تخمین زده می ARمدل بهینه ،سپس، براي هر متغیراستفاده کرد. 

فرضیه همسانی  درگرسیونی،خو هاي مدل بهینهدر باقیمانده همچنین. گرددآکائیک و توابع خودهمبستگی استخراج می
پس از در نهایت،  .رد کرد تواننمیرا رد و فرضیه عدم وجود خودهمبستگی را   )ARCH(عدم وجود اثر  واریانس

هاي خودرگرسیونی بهینه، هاي مدلهبراساس باقیماندهاي بررسی همبستگی شرطی ثابت بین متغیرهاي مورد مطالعه، آزمون
  شود.برآورد می DCCمدل 

  

  POilو  GVAهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي آماره - 3جدول 
رنام متغی برا -جارك Std. dev. Skewness Kurtosis کمینه بیشینه میانه میانگین   احتمال 
POIL 04/34  26/23  09/116  55/10  49/25  41/1  11/4  74/33  00/0  

GVA 78/8  88/12  96/93  70/102 -  93/49  43/0-  46/2  84/3  14/0  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

  
  در سطح LPو  ADF ،ZAهاي ریشه واحد ي محاسباتی در آزمونمقدار آماره - 4جدول 

رمتغی  
مقدار آماره محاسباتی 

ZAبا عرض از مبدأ و روند  
مقدار آماره 

  LPمحاسباتی 
 نتیجه ADFمقدار آماره محاسباتی 

 در سطح با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ
GVA  -4/75***  -19/12*  -4/48*  -4/51* مانا 

POil  -4/12*** 26/6-  13/0-  87/1-  مانا 
  دهند.را نشان می %10و  %5، %1داري در سطح احتمال تذکر: *، ** و *** به ترتیب معنی

  مأخذ: محاسبات تحقیق

  
شود. از جمله ها اعمال میهایی بر این مدلمحدودیت MGARCHهاي معمولاً، براي کاهش تعداد پارامترها در برآورد مدل

شود که ماتریس همبستگی شرطی در طی زمان ثابت است. در ) فرض می1990معرفی شده توسط بولرسلو (CCC7در مدل 
) و 0200( 8هاي معرفی شده توسط تسهحالی که این فرض با واقعیت سازگار نیست. از این رو، در این قسمت با توجه به آزمون

                                                             
3Fat-tail distribution 
4Augmented Dicky-Fuller (ADF) 
5Zivot & Andrews Unit-Root test (ZA) 
6Lumsdaine-Papell Unit-Root test (LP) 
7Constant Conditional Correlation 
8 Tse 
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) در 2001(شپارد  -) و انگل2000هاي تسه (شود. نتایج حاصل از آزمون) به بررسی این فرض پرداخته می2001انگل و شپارد (
صفر شپارد، فرضیه  - آزمون تسه و انگل ، با توجه به هر دو5گزارش شده است. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  5جدول 

شود. لذا، همبستگی پویا بین دو دو متغیر قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن رد میمبنی بر همبستگی شرطی ثابت بین 
  شود.) استفاده میDCCسازي ناهمسانی واریانس شرطی از مدل همبستگی شرطی پویا (متغیر مورد نظر وجود دارد. براي مدل

  

  POilو  GVAنتایج آزمون همبستگی شرطی ثابت بین متغیرهاي  - 5جدول 
  مقدار آماره  ن آزمونعنوا

  1592/19***  )2000براي همبستگی ثابت تسه ( LMآزمون 
  5lag=(  ***1053/30شپارد براي همبستگی پویا ( -آزمون انگل
  10lag=(  ***1762/34شپارد براي همبستگی پویا ( -آزمون انگل

  دهند.نشان میرا  %10و  %5، %1داري در سطح احتمال : ***، ** و * به ترتیب معنی1تذکر 
   مأخذ: محاسبات تحقیق

  
،بعد در مطالعه حاضرگردند. با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد می MGARCHهاي همانگونه که مطرح شد، مدل

همبستگی پویاي بین قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن ایران با استفاده از مدل  بهینه، نیاز برآورد مدل خودرگرسیو
DCCنتایج تخمین مدل دو متغیره گیرد. مورد برآورد قرار میDCC  براي دو متغیر رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت

  بیان شده است. 6در جدول 
  

  خام براي رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت DCC-MGARCHي مدل دو متغیره برآورد نتایج - 6جدول 
Prob.  t-Statistic  Std. Error  پارامترها  ضرایب  

٠٠  ٠١٢٢/٧  ٠٠٠٠/٠۴١٨۶/٠٢٩٣* **  ٠۵٣/٠  α 
٠٠٠٠/٠  ۵١١٠  ٣٧/٧۵۶/٨٣٣٣٠٩/٠* **  ٠  β 
  067/15  SBC  54237/688-  Log likelihood  
  034/15  HQC  012/15  AIC  

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

) β) و ضرایب نوسانات (αها (ضرایب مربعات شوك - 1گیرد: برقراري سه شرط مورد توجه قرار می DCCدر برآورد مدل 
 -3) داراي علامت مثبت باشند، 8این ضرایب باید در رابطه ( - 2دار باشند، ) باید از نظر آماري معنی8برآورد شده در رابطه (

شود، فرض صفر مبنی مشاهده می 6ید کمتر از یک باشد. همانگونه که در جدول مجموع ضرایب برآورد شده در این مدل با
=  8628/0ها (شود. همچنین هر دو ضریب مثبت بوده و مجموع آنرد می %99در سطح اطمینان  βو  αبر صفر بودن ضرایب 

برقراري تمامی شرایط لازم براي مدل حاکی از  6باشد. بنابراین نتایج ارائه شده در جدول ) کمتر از یک می8333/0+  0293/0
DCC باشد.می  
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هاي ناهمسان واریانس شرطی و عدم وجود خودهمبستگی در مدل ARCHجهت بررسی عدم وجود خطاي تصریح، وجود اثر 
 ها براي بررسیشود. در این آزموناستفاده می 10لئودمک -و لی 9هاي تشخیصی پورتمن هاسکینگچند متغیره، اغلب از آزمون

شود. ها استفاده میها و مربع باقیماندهخطاي تصریح در میانگین شرطی و واریانس شرطی برآورد شده به ترتیب از باقیمانده
  گزارش شده است.  7هاي مربوط به این دو آزمون در جدول آماره

ي صفر را هاي مورد نظر فرضیهبه ازاي تمامی وقفه 7لیود گزارش شده در جدول مک -بر اساس نتایج دو آزمون پورتمن و لی
ان رد کرد. تودرصد نمی 99) در سطح اطمینان ARCHمبنی بر عدم وجود خودهمبستگی و همسانی واریانس (عدم وجود اثر 

زمانی مورد بررسی تحقیق، در مدل همبستگی پویاي برآورد شده بین متغیرهاي مورد مطالعه، خطاي  بدین ترتیب، در بازه
افزوده صنعت و معدن با دهد که به دلیل معناداري همبستگی پویاي رشد ارزشود. نتایج حاصله نشان میشتصریح دیده نمی

دهد و بنابراین عاملی براي نوسانات رشد الشعاع قرار میقیمت نفت، نوسانات قیمت نفت رشد بخش صنعت و معدن را تحت
  باشد.بخش صنعت و معدن می

  
  براي رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام DCC-MGARCHهاي تشخیصی مدل آزمون - 7جدول 

 2مقدار آماره   

  lag(  5  10  20  50تعداد وقفه (  

  075/221  276/77  979/40  556/25  آزمون پورتمن  میانگین شرطی
  681/215  799/77  201/41  372/25  لیودمک -آزمون لی

  255/155  932/65  254/33  144/22  آزمون پورتمن  واریانس شرطی
  576/168  019/68  031/34  156/22  لیودمک -آزمون لی

   مأخذ: محاسبات تحقیق     

  
دهد. این نمودار اثرات سرایتی معناداري از نااطمینانی نااطمینانی مشترك پویاي دو متغیر مورد بررسی را نشان می ،2نمودار 

شود؛ به ویژه در هاي همزمانی در نااطمینانی این دو متغیر دیده میگذارد. همچنین، واکنشمشترك دو متغیر را به نمایش می
 - 1376آسیا (اواخر  1997) و بحران اقتصادي 1369چون جنگ عراق و کویت ( هاي نفتیهاي مربوط به وقوع شوكدوره

  .2009 - 2007) و بحران مالی اخیر 1377
  

                                                             
9Hosking's Portmanteau Test 
10Li and McLeod Test 
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  نااطمینانی مشترك پویاي رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام - 2نمودار 

  
صنعت و معدن و قیمت نفت خام افزوده ) بین رشد ارزش9نمودار مربوط به ضرایب همبستگی پویاي به دست آمده از رابطه (

در  25/0تا  - 06/0يشود، همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه در بازهگزارش شده است. همانگونه که مشاهده می 3در نمودار 
  همواره مثبت بوده است. 1368- 70حال تغییر بوده و به جز در دوره 

شود. این دوره با ، همبستگی مثبت بین رشد بخش صنعت و معدن با قیمت نفت مشاهده می1369 -70ي زمانی طی دوره
دهد که باشد که بعد از حمله عراق به کویت و سپس امریکا به عراق رخ میتغییرات تقاضاي احتیاطی نفت خام همراه می

داري در بازارهاي جهانی ایجاد کرد. همانگونه که مشاهده معنی جنگ اول در عراق و سقوط شوروي سابق تلاطم و نوسان
ي زمانی شود شوك تقاضاي احتیاطی در این دوره منجر به افزایش همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه شده است.در دورهمی
شود، بین صاد شناخته میي بحران اقتصادي آسیا است و به عنوان عاملی براي شوك نفتی طرف تقاضاي اقتکه دوره 1376 - 77

شود. بحران اقتصادي آسیا، شوك نفتی طرف تقاضاي قیمت نفت و رشد صنعت و معدن همبستگی مثبت و شدیدي دیده می
دار در تقاضاي نفت و قیمت نفت شد. در این دوره بخش صنعت و معدن نیز کاهش منفی ایجاد نمود که منجر به کاهش معنی

  . شوك طرف تقاضا در این دوره، افزایش همبستگی را در پی داشته است. در رشد را تجربه نموده است
که شاهد چندین نوع شوك نفتی هستیم، همبستگی رشد صنعت و معدن با قیمت نفت دچار  1383تا  1377ي زمانی در دوره

دهد. طی این نشان مینوسانات متعددي است. در کل رشد بخش صنعت و معدن در این دوره همبستگی مثبتی را با قیمت نفت 
، تصمیم براي افزایش 1377دهد؛ ازجمله کاهش تولید به ویژه در سال دوره، اوپک به دفعات متعدد تولید نفت را تغییر می

. به 1381در ونزوئلا در  PdVSAبه دلیل رشد سریع بازار مسکن و اعتصاب کارگران کمپانی نفتی  1378تولید به ویژه اواخر 
  ) نیز در این دوره رخ داده است.1380( 2001سپتامبر  11یستی علاوه حمله ترور

ناشی از کاهش تولید نفت اوپک هستیم، در اوایل این سال که شاهد شوك طرف عرضه نفت  1377زمانی سال  در دوره
ي زمانی بازهشود. در این دوره نیز همبستگی مثبت و نسبتًا بالا است.در قبل از آن دیده می تگی نسبت به دورههمبس کاهش
شود که به دلیل تقاضاي بالاي نفت در پی نیز شوك دیگر نفتی طرف تقاضا ناشی از رونق بازار مسکن دیده می 1379تا  1378

جهانی رخ داد. در این دوره همبستگی مثبت  باشد که در نتیجه کاهش نرخ بهرهرونق سریع بازار مسکن و صنعت ساختمان می
ه رشود. شوك تقاضا در این دوهاي قبل بین قیمت نفت و رشد بخش صنعت و معدن مشاهده میهتري نسبت به دورو پایین
سپتامبر، عامل  11، عملیات تروریستی 1380در سال همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه شده است. افزایش اندکی درباعث 
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وقوع شوك نفتی دیگر از نوع تقاضاي احتیاطی است. در این سال مرور روند همبستگی پویاي رشد بخش صنعت و معدن و 
اي نسبت به دوره قبل با قیمت نفت داشته است. دهد که رشد صنعت و معدن همبستگی مثبت ولی کاهندهقیمت نفت نشان می

 PdVSAبا شوك نفتی دیگري همراه است. در این دوره به سبب اعتصاب کارگران کمپانی نفتی  1381تا  1380ي زمانی دوره
شود. در این دوره نیز همبستگی مثبتی بین قیمت نفت و رشد صنعت و معدن مشاهده ونزوئلا شوك طرف عرضه نفت دیده می

  ته است.یاف اندکی شود که نسبت به دوره قبل افزایشمی
عامل وقوع شوك نفتی دیگري از نوع شوك تقاضاي احتیاطی است. در این دوره همبستگی  1382جنگ دوم عراق در سال 

همبستگی نسبت به دوره قبل مشاهده  اندك شود. در این دوره نیز افزایشمثبت بین قیمت نفت و رشد صنعت و معدن دیده می
  شود.می

، شاهد شوك تقاضاي 1385و اوایل  1384اي ایران در اواخر ین تنش بر سر پرونده هستهدر پی ناآرامی در نیجریه و همچن
ي زمانی احتیاطی دیگري هستیم. در این دوره همبستگی در عین مثبت بودن، نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در دوره

. در این بازه زمانی همبستگی معنادار شودي نفتی دیده میبه دلیل رشد اقتصادي چین شوك طرف تقاضا 1386تا  1385
ي مذکور مثبت و شود. گفتنی است که مقدار همبستگی در دورهاي بین رشد صنعت و معدن با قیمت نفت دیده میهوفزایند

، ناآرامی در نیجریه و پاکستان، شوك تقاضاي احتیاطی دیگري را در پی داشته که منجر به 1387نسبتاً پایین است. در اوایل 
مازاد تقاضاي نفت و افزایش قیمت نفت شده است. در این دوره نیز علاوه بر مثبت بودن جهت همبستگی بین رشد بخش 

، ذخیره سازي 1387دهد. در سال صنعت و معدن و قیمت نفت خام، شدت همبستگی نیز نسبت به دوره قبل افزایش نشان می
است که باعث افزایش همبستگی بین دو متغیر در این دوره نسبت نفت خام عامل وقوع شوك نفتی طرف عرضه در این دوره 

  باشد.به دوره قبل شده است. لازم به ذکر است که جهت همبستگی بین دو متغیر در این دوره نیز همسو و مثبت می
  

  
  DCC-GARCHهمبستگی پویا بین رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام محاسبه شده از مدل  - 3نمودار 

باشد. در این دوره عامل وقوع شوك نفتی طرف تقاضا می 1389تا  1387هاي ي زمانی سالبحران مالی جهانی اخیر در دوره
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، شوك تقاضاي 1389همچنین در سال را با قیمت نفت تجربه نموده است. فزایندهرشد صنعت و معدن، همبستگی مثبت و 
منجر به افزایش همبستگی بین دو متغیر  کاهش ارزش دلار در مقابل سایر ارزهاي معتبراحتیاطی ناشی از ناآرامی در مصر و 

  شده است. در این دوره نیز همبستگی بین دو متغیر مثبت بوده است.
هاي شوك نفتی به تفکیک هاي همبستگی پویاي بین قیمت نفت و رشد بخش صنعت و معدن مربوط به دوره، یافته8در جدول 

شود. در این جدول مقدار متوسط و تغییرات همبستگی رشد بخش صنعت و عرضه و تقاضاي نفت دیده می هاي طرفشوك
هاي مختلف نفتی از نوع هاي زمانی وقوع شوكها، به تفکیک دورهمعدن با قیمت نفت در طی زمان و در اثر شوك

  ده است.هاي تقاضاي احتیاطی گزارش شهاي طرف عرضه، طرف تقاضا و همچنین شوكشوك
و با مشاهده روند همبستگی پویاي بین نرخ رشد صنعت و معدن با قیمت نفت چند واقعیت در روند این  8بر اساس جدول 
صرفنظر از جهت هاي نفتی طرف تقاضا اثرات مثبت بر روي نرخ رشد صنعت و معدن و شود: اولاً، شوكنمودار دیده می

هاي تقاضاي احتیاطی، به جز حمله ثانیاً، شوك اند.دو متغیر گذاشتهگی بین همبستتغییرات قیمت نفت اثرات افزایشی بر 
توان گفت، همبستگی بین اند. همچنین میاي بر روي نرخ رشد صنعت و معدن داشتهسپتامبر، اثر مثبت و فزاینده 11تروریستی 

هاي نفتی داشته است. جهت با شوكدو متغیر رشد بخش صنعت و معدن و قیمت نفت خام در عین مثبت بودن، تغییرات هم
بر همبستگی بین  همسو با تغییرات قیمت نفتهاي طرف عرضه نیز اثرات مثبت بر نرخ رشد صنعت و معدن و اثرات ثالثاً، شوك

ناشی از افزایش ذخیره سازي نفت خام  1387تغییر همبستگی غیر همسو با تغییرات قیمت نفت در سال  اند.دو متغیر داشته
شود شوك نفتی باشد. همانگونه که در نمودار نیز مشاهده می 1387- 89واند ناشی از تشدید بحران مالی جهانی دوره تمی

 شود. طرف عرضه رخ داده طی این دوره منجر به کاهش سرعت افزایش همبستگی پویا ناشی از بحران مالی جهانی می
آید. عت و معدن ایران به دست نمیهاي نفتی بر نرخ رشد صنگیري واحدي مبنی بر چگونگی اثرگذاري شوكبنابراین، نتیجه

توان اظهار داشت که با وجود نوسانات متعدد همبستگی بین دو متغیر در طی البته در رابطه با جهت همبستگی بین دو متغیر می
هاي نفتی طی این دوره فقط رضه و تقاضاي احتیاطی، همواره مثبت بوده است و شوكهاي طرف تقاضا، عزمان در اثر شوك

  منجر به تغییر مقدار همبستگی بین دو متغیر شده است. 
  

  ي زمانی مورد بررسیمقدار متوسط همبستگی و نوع همبستگی رشد صنعت و معدن با قیمت نفت در دوره - 8جدول 

  نفتیدوره زمانی وقوع شوك   علت شوك نفتی
تغییرات 
قیمت 

  نفت

تغییرات 
  همبستگی

مقدار 
متوسط 
  همبستگی

منشأ شوك 
  قیمت نفت

  تقاضاي احتیاطی  03/0  افزایش  افزایش  )1990-1991(1369 -1370  حمله عراق به کویت و جنگ اول در عراق

  طرف تقاضا  13/0  افزایش  کاهش  )1997-1998(1376 -1377  بحران اقتصادي آسیا

  طرف عرضه  20/0  کاهش  کاهش  )1998 -1999(1377  اوپککاهش تولید نفت 

  طرف تقاضا  15/0  افزایش  افزایش  )1999 -2000(1378 -1379  رونق بازار مسکن

  تقاضاي احتیاطی  13/0  کاهش  کاهش  )2001(1380  سپتامبر امریکا 11عملیات تروریستی 

  طرف عرضه  11/0  افزایش  افزایش  )2001 -2(1380-1381  ونزوئلا PDVSAاعتصاب کارگران کمپانی نفتی 
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  تقاضاي احتیاطی  10/0  افزایش  افزایش  )2003(1382  جنگ دوم عراق

اي ناآرامی در نیجریه و تنش بر سر پرونده هسته
  تقاضاي احتیاطی  12/0  افزایش  افزایش  )2006(1384 -1385  ایران

  طرف تقاضا  05/0  افزایش  افزایش  )2006 - 7(1385- 1386  رشد اقتصادي چین

  تقاضاي احتیاطی  06/0  افزایش  افزایش  )2008(1387اوایل   ناآرامی در نیجریه و پاکستان

  طرف عرضه  07/0  افزایش  کاهش  )2008(1387  سازي نفت خامافزایش ذخیره

  طرف تقاضا  10/0  افزایش  کاهش  )2007-9(1389 -1387  تشدید بحران مالی جهانی

  تقاضاي احتیاطی  12/0  افزایش  افزایش  )2010(1389  ناآرامی در مصر و کاهش ارزش دلار

  مأخذ: محاسبات تحقیق
  

ها یا هاي جهانی همچون جنگها، تا زمانی که از حوادث بزرگ مربوط به آشفتگیرسد منشأ شوكبه طور کلی به نظر می
براي همبستگی بین هاي تجاري جهانی و یا تغییر در عرضه نفت خام نشأت بگیرند، تعیین کننده مهمی هاي چرخهتغییر دوره

  د.نباشقیمت نفت و رشد بخش صنعت و معدن می
  

 گیرينتیجه .5

، با توجه به 1389:4تا  1367:1زمانی  را براي بازهخام صنعت و معدن و قیمت نفت بخش این مقاله همبستگی پویاي بین رشد 
پویا دهد. همبستگی شرطی هاي قیمت نفت (طرف تقاضا، طرف عرضه، یا تقاضاي احتیاطی) مورد بررسی قرار میمنشأ شوك

هاي هاي قیمت نفت در دورهتخمین زده شد. همبستگی در پاسخ به منشأ شوك DCC-MGARCHمدل  با استفاده از
ها هاي تقاضاي احتیاطی که در اثر جنگشوكکند. به ویژه هاي تجاري جهان تغییر میهاي چرخهدورهآشفتگی جهانی یا در 

در مقایسه با ها و ... است، هاي طرف عرضه که ناشی از کاهش تولید اوپک، طوفاندهد و شوكو حملات تروریستی رخ می
ن (مانند بحران اقتصادي آسیا، رونق بازار مسکن، رشد هاي تجاري جهاي نوسانات چرخههاي طرف تقاضا که در نتیجهشوك

تري وسیع نسبتاً بر همبستگی بین قیمت نفت و رشد صنعت و معدن اثرگذاري  شود،اقتصادي چین، بحران مالی جهان) ایجاد می
صنعت و معدن و هاي نفتی طرف تقاضا اثرات مثبت بر روي نرخ رشد اولاً، شوكدهد کهنتایج پژوهش حاضر نشان می دارد.

سپتامبر، اثر  11هاي تقاضاي احتیاطی، به جز حمله تروریستی اند. ثانیاً، شوكاثرات افزایشی بر همبستگی بین دو متغیر گذاشته
هاي طرف عرضه نیز اثرات مثبت بر نرخ رشد صنعت اند. ثالثاً، شوكاي بر روي نرخ رشد صنعت و معدن داشتهمثبت و فزاینده

  اند.ات همسو با تغییرات قیمت نفت بر همبستگی بین دو متغیر داشتهو معدن و اثر
هاي متفاوت اثرگذاري قیمت نفت بر رشد بخش تواند ناشی از کانالاین تغییر در همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه می

د کننده نفت، در صورت صنعت و معدن باشد. همانگونه که بیان شد با انتقال درآمدهاي حاصل از نفت به کشورهاي تولی
توان توجیه نمود. اي، همبستگی مثبت بین قیمت نفت و رشد بخش صنعت و معدن را میافزایش واردات کالاهاي واسطه

یابد و یها افزایش مهمچنین، با افزایش عرضه ناشی از افزایش واردات، نسبت قیمت کالاهاي صنعتی به سطح عمومی قیمت
  شود.لید در بخش صنعت و معدن میتو منجر به افزایش انگیزه

هاي خود گذاريها و سیاستدر بررسیهاي قیمت نفت منشأ متفاوتی دارند، سیاستگذاران بهتر است با توجه به اینکه شوك
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یر ثباتی قیمت نفت همانند یک متغرا نیز در نظر داشته باشند. همچنین با توجه به اینکه بی هاها، منشأ شوكجهت مقابله با شوك
شود سیاستگذاران و متولیان امر با استفاده از تجارب توان آن را کاهش داد، لذا پیشنهاد میبرونزا در اقتصاد ایران است و نمی

به  اساسنامه و سازوکار صندوق توسعهملیدر ي ارزي، ي کسب شده از حساب ذخیرهموفق سایر کشورهاي نفتی و نیز تجربه
ي مندي از تجارب حاصل از صندوق ذخیرهو بهره 1389ي ملی از سال ه به تشکیل صندوق توسعهبا توج. آن توجه داشته باشند

هاي آتی، با توجه به اعمال و اجراي قوانین و مقررات متناسب جهت برداشت و هزینه از صندوق رود در سالارزي، انتظار می
گذاري در صنایع مختلف بهره برده و ندوق براي سرمایهي درآمدهاي نفتی و مدیریت مناسب بر این صندوق از منابع صذخیره

هاي مختلف و به ویژه بخش صنعت گردد. همچنین، پیشنهاد نوسانات قیمت نفت تثبیت شود و منجر به رشد هرچه بیشتر بخش
به ترتیب هاي تولیدي مختلف (کشاورزي و صنایع مختلف) و هاي نسبی در بخششود منابع صندوق با در نظر گرفتن مزیتمی

اهمیت در رشد کشور تخصیص یابد و یا با رشد ظرفیت اقتصاد داخلی، این منابع به اقتصاد کشور تزریق شود. همچنین، از 
توان ي دولت و یا مخارج جاري جلوگیري به عمل آید. بدین ترتیب، میتخصیص منابع این صندوق جهت رفع کسري بودجه

وري درآمدهاي حاصل از زا بر متغیرهاي کلان اقتصادي جلوگیري کرد و بهرهبرون ها و نوساناتاز اثرگذاري مستقیم شوك
تواند پوشش صدور نفت را در جهت رشد بیشتر اقتصادي افزایش داد. استفاده از قراردادهاي آتی و حق اختیار معامله نیز می

  ي ریسک باشد.دهنده
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Abstract 

This paper evaluates dynamic correlation between growth of Industry and 
Mine sector and crude oil price in Iran over the period of 1367:1 to 1389:4, 
with emphasis on the origin of oil price shocks. We apply Dynamic 
Conditional Correlation (DCC) model to estimate dynamic correlation. Our 
results show that demand-side shocks have increasing effects on the 
correlation between two variables. Also, precautionary demand shocks, 
except September 11 terrorist attack, have positive effect on the growth of 
Industry and Mine sector and effecton the correlation between growth of 
Industry and Mine sectorin the same direction with oil price shocks. Supply-
side shocks have positive effect on growth of Industry and Mine sector and 
the same direction with oil price changes on correlation between two 
variables. 
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