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 چکيده
های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی  ک هدف از این مطالعه بررسی اثر شو

های مثبت و منفی قیمت نفت باا   باشد. برای این منظور، ابتدا شوکمی 1353-1393های  سال
کاارییری رو    باا باه  . ساس   شاود ( استخراج مای HPبرسکات ) - استفاده از رویکرد هودریک
هاای   ( اثر شوکECMو استفاده از الگوی تصحیح خطا ) (DOLS)حداقل مربعات معمولی پویا 

مادت ماورد تیهیاه و تحدیال قارار       درآمدهای نفتی بر مصارف خانوارهاا در بدندمادت و کوتااه    
و منفای   هاای مثبات   دهاد کاه در بدندمادت شاوک     ییرد. نتایج تخمین بدندمدت نشان می می

که  حالی؛ دردار بر مصرف خانوارها داشته است معنی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی
دیگار مصارف    عبارت بهدار نیست.  های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی شوک مدت در کوتاه

خانوارها در ایران در بدندمدت متأثر از شوک مثبات و منفای درآمادهای نفتای اسات. سارریه       
فتی در جامعه منیر به افهایش نقدینگی و تقاضای کااب  بارای کااهاا و خادمات     درآمدهای ن

هاای  یاااری  های نفتی و تخصیص آن به سرمایهیردد. بنابراین، هدفمند کردن ههینه درآمدمی
 .تولیدی در کاهش نقدینگی و تورم و اجتنا  از تقاضای کاب  مصرفی مؤثر است

  JEL: C23،C32 ،C33 ،E21  بندي طبقه
 ، مصرف خانوارهامثبت و منفی  : اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، شوکي کليديها واژه

  

                                                           
 نویسنده مسئول، شماره تماس:  .*



 1398،  بهار 1ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   234

 مقدمه -1
های صادرکننده نفات را باه   درآمدهای نفتی بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور

باشاد. یکای   از آن می متأثرهای مختدف اقتصادی دهد و فعالیت بخشخود اختصاص می
ها باشد که درآمد و مصرف آن، بخش خصوصی )خانوارها( میهای مهم اقتصادیاز بخش
باشد. شوک مثبت و منفی درآمادهای نفتای   های ارزی و صادرات نفت میاز درآمد متأثر

تواند بر انتظارات مصرفی خانوارها اثر بگاارد و تقاضا برای کااها و خدمات آنها را نیه می
باازار   هاای حاصال از   درباره اثر شاوک  لعاتیمطا ،ی اخیرها سالقرار دهد. در  تأثیرتحت 

کننده نفت انیام شاده اسات.   توسعه صادر نفت بر مصرف خانوارها در کشورهای در حال
هاای   نظری و تیربی نشان داده اسات کاه شاوک    صورت بهنتایج حاصل از این مطالعات 

( 2005) 1مهرا و پترسایون عنوان مثال،  قیمت نفت اثر معکوس بر مصرف خانوار دارد. به
بر میهان مخارج مصرفی  داری کنند که افهایش قیمت نفت اثر منفی و معنیاستدال می

 2شاود. هاامیدتون  های واقعی اقتصاد مای خانوارها داشته و آن منیر به کاهش در فعالیت
که افهایش قیمت نفت از طریق کاهش درآمد قابال تصارف منیار      کند ( بیان می2009)

شاود.  تشادید رکاود اقتصاادی مای     سابب هد خانوارها شده و به کاهش میل به مصرف ن
ها در قیمت نفت ممکن اسات باعان نااطمیناانی     نشان دادند که شوک( 2008) 3کیدیان

طوری که خانوارها مخارج خاود را بارای    ی آتی نفت شود، بهها قیمتنهد خانوارها درباره 
کند کاه افاهایش    ( اشاره می2010) 4ادسامیاندازند.  مصرف کااهای بادوام به تعویق می

قارار دهاد.    تاأثیر تواند از طریق کانال مصرف خانوارها، تولید کل را تحت  قیمت نفت می
کشف کرد که افهایش قیمت نفات اثارات بیشاتری بار مخاارج مصارفی        (2013) 5وانگ

 خانوارها در مقایسه با کاهش آن دارند.
ای کشورهای صادرکننده نفات  های نفت بر مصرف خانوارها بر با این حال، اثر شوک

های اقتصااد وجاه مشاترک اکثار آنهاا       که در آن تصدیری بیش از حد دولت در فعالیت
مقالاه   ای از این کشاورها کاه در  است، کمتر مورد بررسی تیربی قرار یرفته است. نمونه

ییرد، ایران است که سهم بااایی در تولیاد و صاادرات نفات خاام       حاضر مدنظر قرار می
درآمدهای نفتی منبا  اصادی   که  اینبا توجه به  (.1394، ارد )بانک مرکهی ایراناوپک د

                                                           
1. Mehra and Petreson 

2. Hamliton 

3. Kilian 

4. Odsami 

5.Wang 
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باشاد، افاهایش درآمادهای نفات     ای کشور مای  ارز برای نیازهای مصرفی و سرمایه تأمین
سامت   انتظاارات خانوارهاا را باه   تواناد   حاصل از شوک مثبت قیمت نفت )اثر ثروت( می

اقتصادی و افهایش درآمد در آینده و به دنبال آن  یااری، رونق بینی افهایش سرمایه پیش
منفای   تاأثیر دیگر، کاهش درآمدهای نفتی  . از طرفدهد افهایش تقاضای مصرفی، سوق 

هاای دیگار اقتصاادی دارد و آن    بر درآمدهای دولت و به تب  آن درآمد خانوارها و بخش
تصاادی کشاور منیار    تواند به کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و در نهایات رکاود اق  می

های درآمدهای نفت به مقادیر مثبات و منفای، باه     این مطالعه با تفکیک شوکشود. در 
ی ها سالهای درآمدهای نفت بر مصرف خانوار در اقتصاد ایران طی سازی اثر شوک شفاف
پرساکات   -پردازیم. برای دستیابی به ایان هادف از رویکارد هودریاک     می 1353-1393

(HP)1 شود، ساس  باا باه کاارییری رو       های مهبور استفاده می شوک جهت استخراج
اثار   3(ECMو استفاده از الگوی تصاحیح خطاا )   2 (DOLSحداقل مربعات معمولی پویا )

   ییرد. های درآمدهای نفت بر مصرف خانوارها مورد تیهیه و تحدیل قرار می شوک
ادبیات تحقیق پ  از مقدمه، در بخش دوم  ساختار مقاله حاضر بدین صورت است:

)شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق(، در بخش سوم متدلوژی تحقیق، در بخش چهارم 
 یردد.ییری و پیشنهادات ارائه مینتایج تیربی و در بخش پنیم نتییه

 

 ادبيات تحقيق -2

 مبانی نظري -2-1
( شاش کاناال جهات    2002) 4از دیدیاه نظری، با توجه به مطالعه باروان و یوسال  

  نده نفت معرفی شدههای درآمدهای نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکن یااری شوکرتأثی
( اثار تاورم،   3( اثر ثروت، 2ای(،  )اثر فشار ههینه 5( اثر شوک طرف عرضه1: و عبارتند از

 ( اثر نااطمینانی.  6( اثر تعدیل ساختاری و 5 ( اثر تراز حقیقی، 4
د ایاران را باا توجاه باه ماوارد فاوق       توان اثر شوک درآمدهای نفتی برای اقتصا می

 تشریح کرد.

                                                           
1. Hodrick-Prescott filter 

2. Dynamic Ordinary Least Squares  

3. Error Correction Method 

4. Browen and Yucel 

5. Supply-side shock effect 
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هاای مثبات    در یک کشور صادرکننده نفت مانند ایران از لحاظ نظری با بروز شوک
  ین مؤلفاه تار  مهام  عناوان  بهدرآمدهای نفتی حاصل از افهایش قیمت نفت، مخارج دولت 

نظاام ارز   به دلیل شرایط خااص اقتصااد ایاران و    چنین همیابد.  تقاضای کل، افهایش می
مدیریت شده، بانک مرکهی به منظاور مادیریت نارر ارز اقادام باه خریاد ارز حاصال از        

کند که نتییاه آن افاهایش پایاه پاولی و در نتییاه افاهایش حیام         درآمدهای نفتی می
باشد. افهایش نقدینگی از کانال افهایش تقاضاا منیار باه افاهایش     نقدینگی در جامعه می

( به نقش مؤثر 1392زاده ) ( و محمدی و برات1393بهرامی )شود. حیدری و مال تورم می
های درآمدهای نفتی بر مخارج دولات و حیام نقادینگی در ایاران اشااره کردناد.        شوک

( باه ایان   2014) 2( و دیهاژی2013) 1(، اصفهانی و همکاران1388) بهبودی و همکاران
افهایش مخاارج دولات    نتییه رسیدند که در بدندمدت افهایش درآمدهای نفتی از طریق

شود و از این رو تولید ناخاالص داخدای    یااری مدی و اشتغال می منیر به افهایش سرمایه
یابد. شواهد تیربی زیادی بار نقاش مثبات افاهایش مخاارج      در اقتصاد ایران افهایش می

شاان   دولت و حیم نقدینگی بر افهایش درآمدهای خانوارها و به تب  آن، تقاضای مصرفی
پاور   اشارفی  (،1392) (، فاوادی و ساتایش  2012) 3پاور  کنند؛ اماامی و ادیاب   می تأکید

 ( از جمده این مطالعات هستند.1392) ( و خدیدی عراقی و یودرزی فراهانی1393)
ثباتی در فضای کسب و کار، پایین باودن   دلیل بیاز جهت دیگر، در اقتصاد ایران، به

ثبااتی و عادم قطعیات     تار تولیاد و بای  وری نیروی کاار و سارمایه، ضاعف در سااخ     بهره
های تقاضای داخدای   ی نسبی، بخش تولید داخدی قادر به پاسخ سری  به افهایشها قیمت

حاصل از تهریق درآمدهای نفتی در این کشور نیست؛ باه عباارت دیگار تقاضاا از تولیاد      
یط شاود اقتصااد هماواره در شارا     رود که این باعان مای   داخدی کشور به مراتب فراتر می

تقاضاای   تاأمین ی داخدای و  ها قیمتتورمی قرار ییرد. در این شرایط دولت برای کنترل 
 چناین  همنماید.  داخدی اقدام به افهایش واردات کااها و خدمات قابل مبادله از خارج می

هاای غیرقابال    یابد و عوامل تولید جا  بخش قابل مبادله افهایش میغیر قیمت کااهای
نفتای در  غیر تییه آن تشدید تورم و کاهش توانایی رقابات صاادرات  شود که ن مبادله می

نفتی، کااهش در عرضاه ارز   غیر (. کاهش صادرات2008، 4بازارهای خارجی است )مهرآرا
یاباد و موجاب بااا     در بازار ارز را به دنبال داشته و در نتییه نرر ارز اسمی افهایش مای 

                                                           
1. Esfahani et al. 

2. Dizaji 

3. Emami and Adibpour 

4. Mehrara 
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یربی موجاود در ایان زمیناه بار پدیاده      شود. ادبیات نظری و ت رفتن نرر ارز حقیقی می
 (.2015، 1دارد )تانو تأکیدبیماری هدندی در اقتصاد ایران 

زیااد   از سوی دیگر در کشورهای صادرکننده نفت افهایش ههینه تولید باه احتماال  
دای نیسات بدکاه    المد باین  ی داخدی با هدف سازیاری باا قیمات  ها قیمتناشی از تعدیل 

، 2کااهای وارداتی واسطه و نهائی است )کریمدی و همکاراننتییه افهایش جهانی قیمت 
(. در ایران با توجه به سهم نفت در تولید داخدی، شاواهد زیاادی وجاود دارد کاه     2016

کنناده را افاهایش    های تولید داخدی و شاخص قیمات مصارف   افهایش قیمت نفت ههینه
 تاأثیر تواناد   ای نفتی میافهایش درآمده چنین هم(. 2014دهد )ابونوری و همکاران،  می

ی داخدی پ  از شاوک مثبات قیمات نفات را جباران نمایاد،       ها بنگاهانقباضی تولید در 
چراکه عرضه نیروی کار نسبت به تغییرات دستمهد حقیقی کم کشاش هساتند و ساهم    

مدت محدود است. بنابراین اثر ثروت شوک نفت از جانب تقاضا بر اثر  نفت در تولید کوتاه
یردد )ربی  همادانی و   ای بیشتر است و در نهایت به افهایش مصرف ختم می فشار ههینه

های ( روند رشد مصرف خانوارها، تولید ناخالص داخدی و درآمد1(. نمودار )1393پدرام، 
 دهد.  نفتی در ایران را نشان می

 

 
ا در ایران و مخارج خانواره نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهاي نفت .1نمودار 

 1393- 1353ي ها سالطی 

 1393منب : بانک مرکهی ایران: 
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2. Karimli et al. 
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که به دلیل  1387و  1365، 1360ی ها سالشود، در همان طوری که مالحظه می 
هایی در رشد تولیاد ناخاالص   ها شاهد کاهش کاهش قیمت نفت و انقال  و وجود تحریم

روند رشد منحنی مصرف هنوز  داخدی هستیم، مصرف خانوارها نیهکاهش یافته است؛ اما
 ،1369، 1367ی هاا  سالبااتر از رشد منحنی تولید ناخالص داخدی قرار داشته است. در 

درآمادهای نفتای     که رشد تولید ناخالص داخدی به دلیل افهایش 1386و  1381، 1378
، 1357، 1354ی هاا  ساال افهایش یافته، مخارج خانوارهاا نیاه افاهایش یافتاه اسات. در      

ها  که افت شدید رشد تولید ناخالص داخدی به دلیل وض  تحریم 1391و  1377، 1363
وجود دارد، نرر رشد مخارج خانوارها رقم مثبت را تیربه کرده است. باه عباارت دیگار،    

تاوان   مصرف خانوارها در کاهش به سمت پایین همواره چسبنده بوده است و این را مای 
الت دولات جهات حمایات از مصارف خانوارهاا      به دلیل اثر عادت مصرفی و سیاست دخ

   توجیه کرد.
 

 پيشينه تحقيق -2-2

 مطالعات خارجی -2-2-1
( از G7در مطالعه خود برای کشورهای صانعتی وارد کنناده نفات )    (2013) 1وانگ

افهایش قیمت نفات بار مخاارج مصارف      تأثیربرای بررسی  2مدل لیستیک انتقال مالیم
استفاده کرده و به ایان نتییاه رساید کاه یاک       2005-2010شخصی طی دوره زمانی 

های مصرف شخصای وجاود    رابطه غیرخطی و نامتقارن بین تغییرات قیمت نفت و ههینه
که افهایش قیمت نفت اثرات بیشتر بر مخارج مصرفی خانوارها در مقایساه   طوری دارد، به

، آنگااه افاهایش   باشاد  3که قیمت نفت کمتر از مقدار آساتانه  با کاهش آن دارند. هنگامی
دیگر، در مواجهه با عدم قطعیت در  عبارت دهد. به قیمت نفت مصرف خانوار را کاهش می

هاای   مورد قیمت نفت در آینده، خانوارهاا در ابتادا تمایال باه تعویاق اناداختن ههیناه       
 شان، دارند. مصرفی

پترسایون  ( با اساتفاده از رو  شناسای مطالعاه مهارا و     2014)  4ژانگ و همکاران
)یکی از کشاورهای   های قیمت نفت بر مصرف خانوارها در کشور چین ( اثر شوک2005)

                                                           
1. Wang 

2. Logistic Smooth Transition Model 

3. Threshold 

4. Zhang et al. 
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و تکنیاک   2000-2012ی هاا  ساال هاای فصادی   وارد کننده نفت( را با اساتفاده از داده 
DOLS  بررساای کردنااد. آنهااا دریافتنااد کااه ایرچااه مصاارف خانوارهااای چیناای تحاات
واهدی برای تعدیل الگوهای مصرف خاانوار یاا   های قیمت نفت قرار دارد اما ش شوکتأثیر

که پ  از افهایش قیمت نفات،   طوری جایگهین میان اقالم مصرفی مختدفی وجود دارد به
ییرناد.   قارار مای   تاأثیر طور منفای تحات    شدت و به  و نقل به  های مصرفی حمل  ههینه
و   ماوز  هاای مصارفی دیگاری مانناد آ     های قیمت بر یروه کااا  شوک تأثیرکه  درحالی

و باا وقفاه    تار  کوچاک طورکدی بسیار  پرور ، سریرمی، مخارج پهشکی و مواد غاایی، به
 یاارد.زمانی حداقل دو تا سه ماه اثر خود را می

( اثر شوک قیمت نفت را بر درآمد و ههیناه خانوارهاای   2018) 1اینکریه و همکاران
، 2010ی هاا  ساال دیتا برای  نییریه )کشور صادر کننده نفت( با استفاده از تکنیک پانل

مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تخمین بیانگر آن است که شاوک قیمات    2015و  2012
مثاال   عنوان بهنفت بر مصرف مواد غاایی، درآمد و اشتغال مردم نییریه اثر معنادار دارد. 

ای  % درآماد خانوارهاای نییریاه    3/8شوک قیمت نفت منیر به کااهش   2015در سال 
در صاد ههیناه    507/0تغییر در درآمد خانوارها منیر به تغییر  % 1 چنین هماست. شده 

% در اشاتغال   9/6منفی  تأثیرمواد غاایی آنها یردیده است. شوک قیمت نفت نیه دارای 
 % شده است. 17کاریران بخش نفت و باعن کاهش رفاه ساکنین مناطق نفتی به میهان 

 مطالعات داخلی -2-2-2

ی هاا  ( اثر شوک قیمت نفت را بار رشاد اقتصاادی کشاور    1390کاران )امامی و هم
های منتخاب  منتخب صادر کننده نفت، اوپک )ایران، کویت، عربستان و ونهوئال( و کشور

-2008)کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا( در باازده زماانی    OECDوارد کننده نفت، 
قرار دادند. نتایج تخمین نشان داد کاه در  مورد مطالعه  ARDLبا استفاده از مدل  1976

های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشاورهای  کشورهای صادر کننده نفت اثر شوک
 وارد کننده نفت منفی است.
( با استفاده از مدل استاندارد نئوکینهی اثر ثروت و اثر 1393ربی  همدانی و پدرام )

باا   1391-1345ایاران بارای دوره    ای شوک قیمات نفات خاام در اقتصااد     فشار ههینه
استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تخماین  

دهد که تورم هم از محل افهایش ههینه و هم از افهایش درآمادهای نفتای    مدل نشان می

                                                           
1. Increase et al. 
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 هاا  تقیما درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضاا بار ساطح عماومی      تأثیرشود.  می متأثر
بیشتر است. اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصارف خاانوار از اثار فشاار     

ای آن بیشتر بوده و در نتییه پ  از شوک قیمت نفات، مصارف خاانوار افاهایش      ههینه
 یابد.   می

ی هاا  توان نتییه یرفت که شوکبندی پیشینه تحقیق خارجی و داخدی میاز جم 
تصادی از قبیل رشد اقتصادی، مصرف جامعه، اشتغال، حیام  های کالن اقنفتی بر متغیر

آن در کشورهای صادر کنناده و وارد کنناده نفات     تأثیریاار است و نقدینگی و تورم اثر
هاای  های کالن کشاور های مثبت نفتی بر متغیرمتفاوت است. به عبارت دیگر، اثر شوک

وارد کننده نفت منفی اسات و  صادر کننده نفت )از جمده ایران( مثبت و برای کشورهای 
 بر عک .
هاای کاالن   که مالحظه شد، در اکثر مطالعات اثر شوک قیمت نفت بر متغیار چنان

اقتصادی مورد بررسی قرار یرفته شده است. در ایان مقالاه، اثار شاوک مثبات و منفای       
بخشای از  کاه   ایان درآمد نفتی بر مصرف خانوارهای ایران مطالعه شده است. با توجه به 

های نفتای اسات و نوساانات قیمات نفات و      از درآمد متأثردجه جاری و عمرانی ایران بو
های نفتی و به تبا  آن درآماد حقیقای خانوارهاای     نرر ارز در نوسانات درآمد چنین هم

داری دارد؛ لااا انیاام ایان مطالعاه     ایرانی و تقاضای آنها برای کااها و خدمات اثر معنی
 رای مسئوان اقتصادی حائه اهمیت است.دارای نوآوری و نتایج آن ب

 

 متدلوژي تحقيق  -3

در این پژوهش با الهام از پیشینه تحقیق، و با توجه به شارایط ایاران، مادل زیار را     
برای مطالعه اثر شوک مثبت و منفی قیمت نفت بر مصرف خانوارها مورد اساتفاده قارار   

 دهیم:می

(10) 
LMON PSHOIL NSHOILLHIt t t tLHCt

SSANCt t

        

  

0 1 2 3 4

5
  

لگااریتم درآماد    : LHIt: لگااریتم مصارف واقعای خانوارهاا،     LHCt(، 10در رابطه )
نماادی از ثاروت    عناوان  باه لگااریتم حیام نقادینگی حقیقای      tLMON واقعی خانوار،
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هاای منفای    شاوک  tNSHOILهای مثبت درآمدهای نفات،  شوکtPSHOIL، 1جامعه
 .2: متغیر میازی شدت تحریم استtSSANCدرآمدهای نفت است و

میاهان   برای 3جایگهینی عنوان بههای مصرفی خانوارها  در این مطالعه از آمار ههینه 
هاای   های سری زماانی متوساط سااانه ههیناه     مصرف خانوارها استفاده شده است. داده

و درآمد یک خانوار مربوط به آمارییری ههینه و درآمد خانوارها که توسط مرکاه   مصرفی
آوری شاده جهات محاسابه درآماد و     ( جما  1353-1393) آمار ایاران در دوره زماانی  

های مصرفی خانوارهای کل کشور مورد استفاده قرار یرفته شده است. باه طاوری    ههینه
سط ساانه درآمد یک خاانوار در تعاداد   که درآمد خانوارهای کل کشور حاصل ضر  متو

کل خانوارها کشور است و همین امر برای مصرف خانوارهاا کال کشاور در نظار یرفتاه      
، از تقسیم تعاداد جمعیات   شود. تعداد خانوارها کل کشور برای دوره زمانی مورد نظر می

خانوارها های مصرفی و درآمد  های زمانی ههینه به بعد خانوارها محاسبه شده است. سری
های مربوط به نقدینگی و درآمدهای نفتی  اند. دادهبرحسب واحد ههار ریال محاسبه شده

سری زمانی از بانک مرکهی استخراج شده و نیه بر حسب واحد ههار ریال و باه   صورت به
 اند. محاسبه شده 1383قیمت ثابت سال 

( DOLSپویاا ) ( از تکنیاک حاداقل مربعاات معماولی     1برای برآورد مادل رابطاه )   
( باا تعادیل رو    1993) 4توساط اساتاک و واتساون    (DOLSشاود. رو  )  استفاده مای 

حداقل مربعات معمولی پیشنهاد شد تا بتاوان رابطاه میاان متغیرهاای دارای رونادهای      
 تصادفی را برآورد کرد.

  

                                                           
رای اثر مستقیم بر مصرف در جامعه است. حیم نقدینگی، بخشی از ثروت جامعه است و بنا بر نظر پیگو دا. 1

شود و بر عک . با توجه به عنوان مثال، افهایش ثروت حقیقی جامعه منیر به افهایش مصرف در جامعه می به

کند و نتییه اینکه بانک مرکهی ایران به منظور مدیریت نرر ارز، اقدام به خرید ارز حاصل از درآمدهای نفتی می

و حیم نقدینگی در جامعه می باشد، لاا آوردن متغیر فوق در مدل تحقیق منطقی به نظر  آن افهایش پایه پولی

عنوان جایگهینی  به ( از همین متغیر1387( و احمد و همکاران )1380رسد. ضمناً خشاورردیان و خیابانی )می

 اند.برای ثروت جامعه در مطالعات خود استفاده نموده

در دهه  ، یک؛60، صفر؛ در دهه 50ی، در این مدل به متغیر میازی در دهه برای خنثی کردن شکست ساختار. 2

 ، سه داده شده است.80، دو؛ و در دهه 70

3. Proxy 

4. Stock and Watson  
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 هاي مثبت و منفی درآمدهاي نفتی شوک -3-1
ی درآمدهای نفت بر مصرف خانوارهاا  های مثبت و منف به منظور دستیابی به شوک 

است که بر اساس آن مقادیر مثبات رشاد درآماد     ( استفاده شده1989) 1از رو  مورک
های منفی  شوک عنوان بههای مثبت و مقادیر منفی رشد درآمد نفت  شوک عنوان بهنفت 
( HPپرساکات )  -فیدتار هودریاک   باشند. بنابراین برای دساتیابی باه ایان مقاادیر از     می
 شود.   ستفاده میا

 

 نتایج تجربی -4
شاود و در مرحداه بعادی لاهوم      ( بررسی مای 1ابتدا مانایی متغیرهای مدل رابطه ) 

وجود رابطه بدندمدت میان متغیرهای مدل صاورت ییارد. بارای ایان منظاور از آزماون       
شاود. در نهایات ایار    جوسیدیوس برای تعیین روابط بدند مدت اساتفاده مای  -یوهانسون
انباشتگی در بین متغیرهای مدل وجود داشته باشد به تخماین مادل پرداختاه     بردار هم

 شود.   می

 

 بررسی مانایی متغيرها -4-1
زمانی باید مانا بودن متغیرها بررسی شاود، زیارا ناماناایی متغیرهاا       در رو  سری 

شود. برای این منظور ابتادا ماناایی متغیرهاای     ممکن است منیر به ریرسیون کاب  می
ییرد. فرضایه صافر    ( صورت میADFیافته ) فولر تعمیم -با استفاده از آزمون دیکی مدل

باشد. نتایج آزماون ماناایی متغیرهاا در     در این آزمون مبنی بر وجود یک ریشه واحد می
 ( نشان داده شده است.1جدول )

 

  

                                                           
1. Mork 
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 (ADF)یافته  فولر تعميم -نتایج آزمون دیکی .1 جدول

متغيرها سطح با یک بار تفاضل گيري  متغيرها 
وضعيت 
 ایستایی

کينون مقادیر بحرانی مک  آماره 
ADF 

کينون مقادیر بحرانی مک  آماره  
ADF 

   10% 5% 1%  10% 5% 1%  

I(1) 610/2- 943/2- 621/3- 428/3- 

[01/0] 

612/2- 948/2- 632/3- 978/1 

[999/0] 

LHC 

I(1) 610/2- 943/2- 621/3- 709/3- 

[008/0] 

610/2- 943/2- 621/3- 995/0 

[995/0] 

LHI 

I(1) 607/2- 938/2- 781/3- 781/3- 

[006/0] 

605/2- 936/2- 605/3- 022/2 

[999/0] 

LMON 

 I(1) 622/2- 945/2- 621/3- 587/6- 

[000/0] 

606/2- 936/2- 605/3- 855/1- 

[349/0] 

LOIL 

I(0) 610/2- 943/2- 621/3- 260/8- 

[000/0] 

609/2- 941/2- 615/3- 508/3- 

[01/0] 

PSLOIL 

I(0) 610/2- 943/2- 621/3- 01/15- 

[000/0] 

609/2- 941/2- 615/3- 127/5- 

[000/0] 

NSLOIL 

I(1) 610/2- 943/2- 621/3- 948/5- 

[000/0] 

609/2- 941/2- 615/3- 31/2- 

[171/0] 

SSANC 

 مأخا: محاسبات تحقیق 
 

ماناا نیساتند و    ی مورد بررسی در سطحمتغیرها بیشتر( 1با توجه به نتایج جدول )
شوند. در ادامه وجود رابطه بدندمدت بین متغیرهای مدل با یک بار تفاضل ییری مانا می

( ارائاه  2جوسایدیوس در جادول )  -آمده از آزمون یوهانساون  بررسی شود. نتایج به دست
 شده است.

 
 جوسيليوس-نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون . 2 جدول

فرضيه 
 فرص

 آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر

  .Prob احتمال مقدار آماره مقدار بحرانی .Prob  احتمال مقدار آماره مقدار بحرانی

r =0 753/95 378/118 000/0 077/40 916/47 005/0 

r≤1 818/96 461/70 004/0 876/33 342/30 124/0 

r≤2 856/47 119/40 218/0 584/27 742/19 359/0 

 مأخا: محاسبات تحقیق  



 1398،  بهار 1ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   244

های حاداکثر مقادار ویاژه و آزماون      مقادیر آماره و مقادیر بحرانی در آزمونمقایسه 
% فرض صافر مبنای بار    5توان به این نتییه رسید که در سطح اطمینان  ماتری  اثر می

های مورد تخمین در ایان پاژوهش    عدم وجود رابطه بدندمدت بین متغیرها در تمام مدل
 شود.   می تأییدود یک رابطه بدندمدت بین متغیرهای مدل ماکور رد شده و وج

 
 نتایج تخمين بلندمدت   -4-2

انباشتگی بین متغیرهای مادل باه تخماین مادل، باا       وجود رابطه هم تأییدپ  از  
( ارائه 3شود و نتایج حاصل از تخمین در جدول ) ( پرداخته میDOLSاستفاده از رو  )

 شده است. 
 

 DOLSبرآورد بلندمدت مدل با استفاده از  نتایج .3 جدول

 احتمال t آماره انحراف معيار ضرایب متغير

LHI 752/0 03/0 06/25 000/0 

LMON 174/0 02/0 7/8 000/0 

 PSLOIL 229/0 03/0 63/7 003/0 

 NSLOIL 113/0- 03/0 76/3- 004/0 

SSANC 080/0- 009/0 88/8- 000/0 

 C  696/1 286/0 93/5 001/0 

 مأخا: محاسبات تحقیق 
 

 دار درصد معنی 5دهد که تمام متغیرهای مدل در سطح  ( نشان می3نتایج جدول )

بر مصرف خانوارها مؤثر هستند. ضریب لگاریتم درآماد خانوارهاا و لگااریتم نقادینگی      و
بار مصارف    دار و دارای اثار مثبات و معنای    اسات  17/0و  75/0برابار   ترتیاب  بهحقیقی 
ست. این نتییه کامالُ با نظریات مصرف همخوانی دارد که بر اساس آن درآماد،  خانوارها ا

هاای   ثروت و مصرف خانوارها رابطه مستقیم و مثبت با هم دارند. عاالوه بار ایان شاوک    
داری دارد.  مثبات و معنای   تاأثیر های مصارفی خانوارهاا    مثبت درآمدهای نفت بر ههینه
ست. این نتییاه باا نتاایج مطالعاات )اصافهانی و      ا 22/0مقدار ضریب این متغیر برابر با 

 تااأثیر( مبناای باار 2009، 1و فرزانگااان و مااارکوارد 2008؛ مهاارآرا،  2013 همکاااران،
بدندمدت افهایش درآمدهای نفتی بر درآماد، مصارف و مخاارج دولات و از ایان طریاق       
                                                           
1. Farzaneghan & Marwardt 
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هاای منفای درآمادهای نفات )کااهش       افهایش اشتغال و تولیاد همخاوانی دارد. شاوک   
هاای منفای     رآمدهای نفت( اثرات منفی بار مصارف خانوارهاا را دارناد. ضاریب شاوک      د

دهاد کااهش قیمات     منفی و معنی دار است که نشان می -113/0درآمدهای نفت برابر 
های مصرفی خانوارها داشته است. ضریب متغیار میاازی شادت     نفت اثر مثبت بر ههینه

دارای رابطاه منفای و    و آن بیاانگر اسات   -08/0تحریم که در مادل تخماین زده برابار    
ها در کاهش مصارف خانوارهاا اثار    دار با مصرف خانوارها است، یعنی شدت تحریم معنی

مادت نیاه    تاوان آن را در کوتااه   داشته است. پ  از برآورد رابطه تعادلی بدندمادت، مای  
اساتفاده کارد کاه در بخاش      (ECM) تصحیح خطاا  برآورد نمود؛ بدین منظور از الگوی

 ییرد.   دی مورد بررسی قرار میبع
 

 مدت نتایج تخمين کوتاه -4-3

جمعی میان متغیرهای اقتصادی مبنای آماری اساتفاده از الگاو تصاحیح     وجود هم 
مادت   ( کوتاهECMکند. به باور انگل و یرنیر هر رابطه بدند مدت یک ) خطا را فراهم می

مقادیر تعادلی بدندمدت ارتبااط   مدت را به های کوتاه دارد. الگو تصحیح خطا عدم تعادل
مادل تصاحیح خطاا     کناد و بار عکا .    دهد و دستیابی به آن تعادل را تضمین مای می
 شود: زیر ارائه می صورت به

t DLHI DLMON DPSLOIL DNSLOIL

DSSANC ECM( )

DLHC        

  

 0 1 2 3 4
15

 (15)   

 ( ارائه شده است.5ضرایب مربوط به برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول )
 

 تصحيح خطا نتایج برآورد معادله مدل.  5 جدول

 احتمال  t آماره انحراف معيار ضرایب متغير

C 006/0 007/0 085/0 360/0 

DLHI 658/0 08/0 22/8 000/0 

DLMON 123/0 08/0 537/1 158/0 

DPSLOIL 011/0 04/0 275/0 786/0 

DNSLOIL 036/0 02/0 8/1 128/0 

DSSANC 03/0- 019/0 57/1- 08/0 

ECM(-1) 79/0- 242/0 26/3- 002/0 

 مأخا: محاسبات تحقیق  



 1398،  بهار 1ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   246

مدت ضاریب لگااریتم درآماد      حاصل از مدل برآورد شده، درکوتاه با توجه به نتایج
دار بر مصرف خاانوار دارد، متغیار نقادینگی     خانوارها همانند بدندمدت اثر مثبت و معنی

دار نیساتند.  مادت معنای   های مثبت و منفی درآمادهای نفات در کوتااه    حقیقی و شوک
دار  درصاد معنای   5ب متغیر شدت تحریم نیه همانند بدندمدت اثر منفی و در سطح ضری

 است. 
 ECM(-1)ضاریب تصاحیح خطاا     کند کاه  نتایج برآورد مدل تصحیح خطا بیان می

دهد که در صورت وارد شادن شاوک و    است و نشان می 79/0دار و حدود  منفی و معنی
عدم تعادل کوتااه مادت مخاارج مصارفی      ( درصد از79/0انحراف از تعادل، در هر دوره )

 شود.   خانوارها برای رسیدن به تعادل بدندمدت تعدیل می
ی ثباات در   کنناده  منعک  CUSUMSQو CUSUM های ثبات ساختاری  آزمون  

که نمودارهاای فاوق نشاان     طور همانضرایب تخمینی در طول دوره مورد بررسی است. 
داخل خطوط مستقیم قرار دارند که این خود باه  های فوق در  های آزمون دهند، آماره می

توان فرضیه صفر مبنی بار   % هستند؛ به عبارتی نمی5معنی ثبات ضرایب در سطح معنی 
 % رد کرد.  95ثبات ضرایب را در سطح اطمینان 

 
 

 
 

 

 

 

 براي مدل تحقيق CUSUMSآزمون  .3نمودار 

 
 

 

 

 

 

 براي مدل تحقيق CUSUMSQآزمون  .4نمودار
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 گيري  جهنتي -5
های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها بررسی شاد. در   در مطالعه حاضر اثر شوک

باه هماراه    1353-1393در بازه زمانی های سری زمانی درآمدهای نفت این راستا از داده
های سری زماانی متغیرهاای ماؤثر بار مصارف خانوارهاا مانناد درآماد خانوارهاا و           داده

پرساکات  -د. برای این منظاور در ابتادا از فیدتار هودریاک    نقدینگی واقعی استفاده یردی
(HPجهت استخراج مقادیر شوک ) منفی لگاریتم درآمدهای نفات اساتفاده    های مثبت و

سانیی  شد و برای تخمین رابطه بدندمدت باین متغیرهاای موجاود از تکنیاک اقتصااد     
یاک رابطاه    ( استفاده یردید. نتایج حاصال وجاود   DOLSحداقل مربعات معمولی پویا )

دهد. به عالوه عالمت ضرایب در مادل بارآورد    بدندمدت بین متغیرهای مدل را نشان می
شده بر بدندمدت با نظریه اقتصادی ساازیار اسات. باه طاوری کاه افاهایش درآمادهای        

های  انیامد. شوک در دست خانوارها به افهایش مصرف آنها می خانوارها و نقدینگی واقعی
دار بار مصارف خانوارهاا دارد و     ر بدندمدت نیه اثر مثبت و معنیمثبت درآمدهای نفت د

 های منفی درآمدهای نفت در بدندمدت اثرات کاهنده بر مصرف خانوارها دارد.   شوک
مدت و سرعت تعدیل مصرف خانوارها باه سامت    برای بررسی روابط کوتاه چنین هم

ت. مطابق با نتاایج باه   ( استفاده شده اسECMتعادل بدندمدت آن از الگو تصحیح خطا )
همانند بدندمدت دارای اثر مثبات و   آمده، متغیر درآمد خانوارها در کوتاه مدت نیه دست
هاای   دار بر مصرف خانوارها است. در حالی که اثر متغیرهای نقدینگی واقعی، شوک معنی

(، سارعت  ECMدار نیست. با توجه به مقدار ضریب ) مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی
ت مصرف خانوارها به مسیر تعادلی بدندمدت تا حدودی باا است، به طوری کاه در  حرک

 شود.   رود و به مقدار بدندمدت نهدیک می از عدم تعادل از بین می 79/0هر دوره 
شود که مصرف خانوارها در بدندمادت از  از نتایج به دست آمده چنین استنباط می 

فاراهم    ایش درآمدهای نفتی این امکان برای دولتپایرد. با افه  می تأثیردرآمدهای نفتی 
 زماان  هام یااری به طور  های خود را در هر دو بخش مصرف و سرمایه شود که ههینه می

افهایش دهند. در ایران سرریه عواید درآمادهای نفتای باعان افاهایش مصارف خانوارهاا       
از  متاأثر گای  یاااری و تولیاد هم  ، سارمایه شود. به عباارت دیگار، در ایاران مصارف     می

باشند. درآمدهای نفتی عاالوه بار دامان زدن باه ساطح مصارف در       درآمدهای نفتی می
جامعه، ممکن است به دلیل ضعف ساختاری اقتصااد، سااختار تولیاد و نظاام انگیهشای      
تولید را معیو  نماید. لاا مقتضای اسات کاه در ارتبااط باا مصارف درآمادهای نفتای،         
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ری صورت ییرد و این مناب  بیشتر در جهت در راساتای  ریهی کارآمد و دقت بیشت برنامه
هاای  رویاه درآماد  های تولید داخدی خرج شود. یکی از عوارض سر ریه بیتقویت ظرفیت

نفتی، افهایش نقدینگی و افهایش تقاضای کاب  برای کااها و خدمات اسات کاه نتییاه    
هاای  یاااری ایهآن تورم در جامعه است. بنابراین، تخصایص درآمادهای نفتای باه سارم     

ریه آن در جامعه(، در افهایش تولیدات و کاهش تاورم و ساوق دادن   )به جای سرتولیدی 
خانوارها به سمت مصرف واقعی مؤثر است. شوک منفی درآمدهای نفتای کاه در نتییاه    
کاهش قیمت نفت و یا تحریم خرید نفت در ایران ممکن است به وجود آیاد، در کااهش   

، افهایش قیمت کااهای وارداتی و به تب  آن افهایش ههیناه تماام   های ارزی دولتدرآمد
یاارد و آن منیر به افهایش قیمت کااهای شده کااهای تولیدی در داخل کشور اثر می

مصرفی خانوارها شده و قدرت خرید خانوارها را کاهش و در نهایت رفاه جامعه را پاایین  
هاای  ضروری خانوار با اعطای یارانه به واحد آورد. جدوییری از افهایش قیمت کااهایمی

درآمد جامعه از جمده تدابیری است که در حفظ ها به طبقات کمتولیدی و افهایش یارانه
 باشد.قدرت خرید خانوارها و جدوییری از شدت فقر در جامعه مؤثر می
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