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Abstract 
The extant study was conducted to examine the economic effects of an oil supply 

shock, assess the response of Iran's GDP
1
 to oil supply shocks specific to the main oil 

exporting countries, and oil-based Global Vector Autoregression Model (GVAR-Oil) 

throughout 1976Q2-2016Q4 covering 27 country-region cases. The consequences 

caused by the positive oil supply shock of the USA included an actual increase in the 

GDP of oil-importing countries in both developed and emerging markets, an inflation 

decline in most countries, and rising stock prices worldwide. In particular, Iran-

specific oil-supply shock had a minor impact on the global economy because of the 

increase in the oil production rate of Saudi Arabia. In contrast, a negative shock to the 

oil supply in Saudi Arabia led to an instant and permanent rise in oil prices. According 

to countries' vulnerability findings, the economies of Saudi Arabia and Iran were more 

influenced by negative oil supply shocks compared to Indonesia and Norway. The 

present study indicated that Saudi Arabia-specific negative oil supply shock had a 

different effect than other major oil-exporting countries. 
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و مقایسه  ینفت یها تکانه به پاسخ در اقتصاد کالن جهانی واکنش
 خودبازگشت برداری جهانی افتی: رهپذیری کشورهای منتخب آسیب

 رالهام غالمپو

 ،تهران، ایران7994-59391پ.  ص. گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور ، 

  

 گروه اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار تیمور محمدی

  

 ایران تهران، دانشگاه پیام نور، اقتصاد، گروه دانشیار اصغر ابولحسنی
  

 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران محسن مهرآرا

 چکیده
عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به  ی شوک جهان یاقتصاد راتیتأث یبررس به مقاله نیا در

پذیری کشورها در پاسخ به  و مقایسه آسیب های اصلی صادرکننده نفتکشور مختص نفت عرضه یها تکانه
( GVAR-Oil) ینفت یجهان یبردار خودبازگشت رهیافت کی حاضر پژوهشتکانه نفتی پرداخته شده است. 

 جینتا. شود یم شامل را منطقهیا  کشور 27 که کند یم برآورد 2019تا فصل چهارم  1979فصل دوم بازة  یبرا
 نفت ةواردکنند یاقتصادها در یداخل ناخالص دیتول یواقع شیافزا کا،یآمر نفت عرضه مثبت شوک از حاصل

 جهان سراسر در سهام متیق شیافزا و کشورها شتریب در تورم کاهش نوظهور، و شرفتهیپ بازار دو هر در
 امر نیا که است داشته یجهان اقتصاد بر یزیناچتأثیر  رانیطور خاص شوک عرضه نفت مختص ا به. باشد یم

عرضه نفت در عربستان  یشوک منف ،مقابل در. باشد یم ینفت عربستان سعود دیدر تول شیافزا لیبه دل عمدتاً
کشورها  یریپذ بیآس یبررس جی. نتااست شده نفت یها متیدر ق یو دائم یفور شیمنجر به افزا یسعود

 از شتریب رانیا و یسعود عربستان در یمنف ینفت عرضه تکانه به نسبت اقتصاد یریپذ بیآساست که  نیا انگریب
 ناخالص دیبرتول عربستان مختص نفت عرضه یمنف شوک که دهد یم نشان مطالعه. باشد یم نروژ و یاندونز

 .است داشته دنبال به را نفت عمده صادرکنندگان ریسا از متفاوت یریتأث رانیا یداخل

 ،یاقتصاد جهان ها، شوک ییعرضه نفت مختص کشورها، شناسا یها شوک ها: کلیدواژه
 یبازار مال ،یجهان یبردار یخودبازگشت

 JEL: E00 , E66 , F01 , C01 , C13 بندی طبقه
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 مقدمه .0
از اهمیت خاصی ( تأمین انرژی جهان )و از جمله ایرانترین منبع  نفت به عنوان اصلی

باشند، برای تداوم  است. کشورهای صنعتی،که عمدتاً واردکننده نفت می برخوردار
های نفتی  شوکجایی که به دنبال  تولیدات خود احتیاج مبرم به این ماده حیاتی دارند. تا

، انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم و رکود اقتصادی در غرب 1979 و 1973های  سال
ای برای شناخت عوامل و میزان  رشد اقتصادی اهمیت خاصی پیدا کرد و مطالعات گسترده

انرژی بر وضعیت اقتصادی کشورها صورت پذیرفت  قیمت تحوالت عرضه وتأثیر 
 ((.2012) ،3( و پیرسمن و ون روبایز2009، )2( و همیلتون2002) ،1)کیلیان

 6/7متوسط نرخ تورم آمریکا به  1970های نفتی دهه  ر به دنبال شوکز سوی دیگا
کلی  متفاوت است. به طور کامالً 1960 درصدی دهه 2/2سال رسید که با نرخ  درصد در
واقع در مورد کلیه کشورهای صنعتی نیز اعمال نه تنها در مورد آمریکا بلکه در این نتایج

رکننده نفت )کشورهای عضو اوپک( بخش شود. همچنین اکثر کشورهای عمده صاد می
رغم تجربه کشورهای صنعتی  علی آورند. دست میه بود را از راه فروش آن اعظم درآمد خ

سمت عرضه در کشورهای صادرکننده نفت، که ساختار اقتصادی آنها وابسته به های  تکان
اوت را به همراه تواند اثری کامالً متف گذاری دولتی از محل صادرات نفت بوده، می سرمایه

های  گذاری داشته باشد. چرا که افزایش قیمت نفت از طریق افزایش توان دولت در سرمایه
بنایی قادر است موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد. بنابراین هیچ تردیدی وجود زیر

 (.1-3)شکل  های عرضه دارای اهمیت بسیاری در اقتصاد هستند ندارد که تکان
اقتصاد  بازار نفت شود بر سبب بروز اختالل در طرف تقاضا یا عرضه درهر عاملی که 

قابل  غیرمدت  کوتاهو در بینی  پیشخواهد داشت. اگر این عامل، غیر قابل تأثیر جهان 
شود. عمده کشورهای  می تعدیل باشد، اختالل مربوطه به عنوان تکانه نفتی قلمداد

های سیاسی،  هستند و بروز آشوب ردارصادرکننده نفت از ریسک سیاسی باالیی برخو
 رو سازد. هخطر جدی روب تواند صادرات نفت به کشورهای واردکننده را با اجتماعی می

زا موجب کسری تولید نفت در کشورهای  سیاسی برون ها و رویدادهای دیگر جنگ
 عواقبزمان با انقالب ایران و  شود. به عنوان مثال در ایران، یک دوره هم می صادرکننده

                                                      
1. Kilian 
2. Hamilton 

3. Peersman and Van Robays 
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صنعت نفت صاب کارکنان این دوره اعت بعد از آن صادرات نفت به شدت کاهش یافت در
دولت موقت ایران به کاهش سطح تولید نفت به نهایتاً تصمیم  وتولید شد باعث توقف 

این حال، معلوم شد  با انجامید. 1971-1972 ةدرصد کمتر از سطح متوسط دور 30 حدود
تولید نفت ظرفیت تصفیه را به طور قابل توجهی کاهش  1920 که حمله عراق به ایران در

میلیون  2/1به متوسط  1927روز در سال  میلیون بشکه در 6داد وتولید واقعی از حدود 
 (. 2013 )محدث و پسران، رسید 1920سال  بشکه در روز در

ایران بود. ها علیه  زمان با افزایش تحریم شد که هم آغاز 2011دوره دوم از اواسط سال 
ة وسیله اتحادیه ب 2012، در سال توسط آمریکا آغاز گردید 2011سال  ها که از این تحریم

های باالدستی و  ها اعم از فعالیت اروپا دنبال شد که شامل بر نخست، مجازات شرکت
نهایتاً تحریم کامل  های ایران و . دوم، پایان دادن به خدمات مالی به بانکصنعت پتروشیمی

های گسترده نفتی و مالی کاهش در تولید نفت  این تحریمنتیجه اردات نفت ایران بود. بر و
ین ژون سال ایران و صادرات بود. براساس آمار سازمان انرژی آمریکا تولید نفت ایران ب

های اخیر  دنبال تحریمبه  هزار بشکه در روز کاهش یافت. 275، 2014تا ژون سال 2011
را افزایش داد تا بازارهای نفت جهانی را ثابت نگه  عودی تولید خودعلیه ایران، عربستان س

گیرد به  که در عرضه تولید نفت جهانی قرار می نقش کلیدی را هنگامیعربستان دارد. 
درصد 5/17کند، بلکه  از نفت جهانی را تولید می 6/12عهده دارد عربستان، نه تنها بیش از 

 درصد از صادرات کل جهان را بر 2/17ر حدود داراست. همچنین د از ذخایر نفتی را
تولیدات نفت جهانی با افزایش تولید  انتظار داشت که کاهشوان ت می بنابراین .عهده دارد

های قیمتی نفت  دهد که پیامدهای اقتصادی شوک نفت عربستان جبران شود. نتایج نشان می
های قیمتی تقاضامحور  وکمتفاوت از ش جهانی بسیار های اقتصاد بر فعالیت عرضه محور

 محور برتی نفت عرضه محور و تقاضاهای قیم باشد. همچنین پیامدهای اقتصادی شوک می
کننده و صادرکننده انرژی متفاوت است. در حالی که واردکنندگان نفت کشورهای وارد

های نفت  های اقتصادی در واکنش به افزایش در قیمت که به طور معمول با افت در فعالیت
های عرضه محور مواجه خواهند داشت. اثر این شوک برای  رت گرفته بر اثر شوکصو

 های باشند بر فعالیت نفت میـ  کشورهای صادرکننده نفت که دارای ذخایر عظیم گاز
 (. 2014، 1باشد )کاشین و همکاران اقتصادی مثبت می

                                                      
1. Cashin 
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ریزی تولید و  های جایگزین برای برنامه جهانی نفت و سایر سوخت بازار شرایطلذا 
سزایی برخوردار است. و یکی از مسائلی ه صادرات نفت کشورهای صادرکننده از اهمیت ب

و همچنین « یافته توسعه»کشورهای  که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در
 باشد. می های نفتی بر ساختار اقتصاد کالن بوده است، بررسی اثرات تکانه« حال توسعه در»

اند تا از این طریق بتوانند  های نفت پرداخته به بررسی سازوکار انتقال تکانه ادداناناقتص
 تواند عواقب اقتصادی و می اقتصاد کاهش دهند. بنابراین نتیجه های نفت را بر تکانهتأثیر 

 حتی امنیتی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مواجه با تحریم داشته باشد. سیاسی و
های اقتصادی، توجه به این اثرگذاری متفاوت متغیرها در کاهش  سیاست تنظیم لذا در

 . شرط اعمال سیاست مناسب دراست برخوردارای  نوسانات اقتصادی از اهمیت ویژه
مورد  در این امر وقوع آن است وة نحو اندازی صحیح از مواجهه با هر بحرانی، داشتن چشم

پیشرو همزمان و پسرو شده  متغیرهای شناختهه اینک مگرشود  های اقتصادی محقق نمی نوسان
رکود بر ة که نشانیر نامطلوب آنهر تغی های تجاری به دقت مطالعه گردد و چرخه
 .های مناسب تعدیل شود های اقتصادی باشد، با اعمال سیاست فعالیت
پذیری کشورهای  های متعددی در ارتباط با سنجش آسیب اقتصادی، پژوهش بیاتاد
کشورهای صادرکننده  فتصورت قطع و یا بروز نوسان در صادرات ن نفت درکننده وارد

به  دارد. های نفتی وجود ای نیز در زمینه اثرات تکانه ادبیات گستردهبه انجام رسیده است 
 مورد را خام نفت بازار در تقاضا و عرضه یها شوک کیتفک ،(2009) 1انیلیکعنوان مثال 

 نیتخم نفت یواقع متیق بر ها شوک نیا یایپو اثرات یو ةمطالع در. دهد یم قرار توجه
 به 1975 سال از نفت یمتیق عمده یها شوک لیدال یخیتار کیتفک نیا در شود یم زده
 یواقع متیق شیافزا راتیتأث که شود یم مشخص مطالعه نیا در سازد یم تر روشن را بعد

 شیافزا علت به کایآمر کننده مصرف یمتیق شاخص و یواقع یداخل ناخالص دیتول بر نفت
 . دارد یبستگ نفت متیق

صورت گرفته است، اما این « عرضه جهانی» های شناخت شوک مطالعات بر اکثر البته
دهد. برای  می مورد بررسی قرارعرضه کشور یا منطقه خاص را  های شوکلعه مطا

اختالالت های نفتی یا  کالن، تحریم خصوص اثرات اقتصادؤاالتی درپاسخگویی به س
تحلیل اثرات  تجزیه و»به  ها یا بالیای طبیعی(، نیاز عرضه مناطق خاص )به دلیل جنگ

                                                      
1. Kilian 
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باشد. به این منظور ابتدا یک مدل بازار جهانی نفت  می «شوک عرضه نفت مختص کشورها
 قیمت نفت )که مشتمل برتحوالت اقتصاد جهانی وة گردد و با استفاده از آن، معادل می ارائه

یک مدل  گردد. سپس این مدل را با می باشد( استخراج می عرضه نفت کم برشرایط حا
این مدل،  نماییم؛ )در می کشور منتخب است تلفیق 27 فصلی اقتصاد جهانی که مشتمل بر

گرفته شده است(. این مدل که ازیک چارچوب  نظر منطقه یورو به عنوان یک کشور در
ارائه شد که  2004ط پسران و همکاران در سال گیرد ابتدا توس بهره میکشوری  پویای چند
شود. روش به کار رفته در الگوسازی  شناخته می 1یجهان یبردار خودبازگشتبه عنوان 
شوک عرضه نفت مختص هر کشور در اقتصاد جهانی باشد. تأثیر تواند بیانگر  می بازار نفت

 کا،یآمر ینفت عرضه شوک به یجهان اقتصاد واکنش یبررسهدف اساسی مطالعه  له وئمس
 رانیا یداخل ناخالص دیتول بر نفت صادرکننده اصلی یمختص کشورها ینفت یها تکانه اثر
خودبازگشت  افتیرهبا  نفت عرضه تکانه به نسبت کشورها یریپذ بیآس زانیم سهیمقا و

ابزارهای  در مقایسه با سایر خودبازگشت برداری جهانیرهیافت  .باشد یمبرداری جهانی 
بسیار ابزاری  (2011، 3، چدیک و فراتزشر1992، 2)هانسن استفاده در مطالعاتی از قبیل مورد

های برجسته این رهیافت، لحاظ وابستگی متقابل متغیرهای  باشد. از ویژگی می قدرتمند
، لحاظ رفتن ارتباط تجاری و مالی کشورهانظر گ ، درسطح جهانی داخلی و خارجی در

ها در سطح ملی، فراهم  های جهانی عالوه بر تکانه نسبت به تکانهوابستگی متغیرهای داخلی 
نمودن امکان یافتن پاسخ نسبت به شوک عرضه نفتی مختص کشور یا منطقه خاص است. 

  باشد. می نسبت به سایر مطالعات برجسته پژوهش حاضر موارد مذکور از جمله علل تمایز
 از پس. است شده یسازمانده ریز صورت به مطالعه نیا پژوهش، هدف یراستا در
 یبازارها یبرا یمدل بعد، بخش در. شود یم انیب پژوهش، نهیشیپادبیات موضوع  مقدمه،

 بخش در. دهد یم ارائه یجهان اقتصاد یبرا فشرده یفصل مدل با آنها ادغام و یجهان نفت
 با مدل چهارم، دربخش و شده نییتب ،4نفتی خودبازگشت برداری جهانی مدل نیتخم سوم،

 نفت عرضه یها شوک جینتا یبررس به نفتی خودبازگشت برداری جهانی از استفاده
 پیشنهادات و جینتا تاًینها. پردازد یم رانیا اقتصاد بر نفت صادرکننده یکشورها مختص

 . گردد یم ارائه

                                                      
1. Global Vector AutoReegression (GVAR)  

2. Hansen 

3. Chudik and Fratzscher 

4. Global Vector Autoregression  Oil 
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 ونیلیم 0981-8108 یزمان دوره در نفت صادرکننده عمده کشورهای و رانیا نفت دیتول .0 شکل
 درروز بشکه

 

 منبع: اداره اطالعات انرژی آمریکا
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 روز در بشکه ونیلیم )فصل چهارم( 8109تا  )فصل دوم( 0999 یزمان دوره در نفت قیمت .8 شکل

 
 منبع: اداره اطالعات انرژی آمریکا

 
 0999 یزمان دوره در نفت صادرکننده عمده کشورهای ایران و ناخالص داخلی . تولید3 شکل

 روز در بشکه ونیلیم )فصل چهارم( 8109تا  )فصل دوم(

 
 منبع:بانک جهانی
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 . ادبیات موضوع8
های واقعی و ملی کشورها در اقتصاد جهانی و توجه به  های متقابل بخش وابستگی افزایش
های متغیرهای کالن اقتصادی هر کشور از جمله ایران عالوه بر  له که تکانهئاین مس

ای و از آنجا بر  شرکای مالی و تجاری منطقه های مختلف بر تأثیرات ملی از طریق کانال
گذاری در سطح جهانی  گذارد. از دالیل لزوم سیاست میتأثیر سایر کشورهای جهان 

 باشد. می
متفاوت دارد. به تأثیر قیمتی نفت بر کشورهای صادرکننده و واردکننده  های شوک

دکننده و افزایش تجارت دنبال شوک مثبت قیمت نفت، کاهش تجارت کشورهای وار
کشورهای صادرکننده نفت و تغییر توزیع درآمد به نفع کشورهای صادرکننده نفت اتفاق 

)گالسی و  که شوک منفی قیمت نفت اثری کامالً معکوس دارد صورتی افتد. در می
  (.2013 ،1المبورد

و کنش  ها شود. سایر کانال قیمت نفت به طور مستقیم موجب افزایش تورم می افزایش
شوک بر تورم تأثیر  ها و پایداری اثرات شوک ةکنند ، تعیینهای بعد از شوک و واکنش

 (.2013 گالسی و المبوردی، ؛2002، 2)دوما است
های مالی و نرخ ارز را به همراه دارد. کاهش   قیمت نفت، افزایش قیمت دارایی افزایش

 ؛2009 ،3)چیونگ شود های مالی و نرخ ارز می قیمت نفت موجب کاهش قیمت دارایی
  .(2013، گالسی والمبورد

قابل توجهی دارند. تأثیر ی در حال توسعه  های قیمتی خارجی بر تورم در کشورها تکانه
چشمگیری مشاهده نشده است. علت این تأثیر یافته  که در کشورهای توسعه صورتی در

  (.2013، )گالسی ولومباردی تفاوت تأثیرگذاری، نوع واکنش مقامات پولی است
، ابزاری قدرتمند و مناسب جهت تجزیه و تحلیل 4خودبازگشتی برداری جهانی رهیافت

های  چگونگی اعمال سیاست کشورها و های خارجی در میان   ها و شوک مسیر انتقال تکانه
 ای است.   منطقه
 

                                                      
1. Galesi and Lombardi 

2. Duma 

3. Cheung 

4. GVAR 
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 ایران و جهان . اثرات تکانه عرضه نفت بر اقتصاد0شکل 

 
 منبع: طبقه بندی پژوهش

 خودبازگشت برداری جهانی. مبانی نظری رهیافت 0-8

نتوانستند نتایج  1970و  1960های  های کالن به کار گرفته شده در دهه  از آنکه مدل پس
( 1920) 1ارائه دهند، برخی اقتصاددانان مانند سیمزبینی  پیشخوبی به خصوص در زمینه 

ها نوعاً غیر  سازی اقتصاد کالن ارائه دادند. این روش های نوین دیگری برای مدل روش
استفاده های شناخته شده اقتصادی  روابط ساختاری متکی بر نظریه نظری بوده و از

های شناخته شده  کردند. در این دیدگاه، کشف روابط ساختاری متکی بر نظریه نمی
 کردند. در این دیدگاه، کشف روابط اقتصادی از طریق جستجو در اقتصادی استفاده نمی

های اقتصادی  اساس نظریهبت به بررسی روابط شناخته شده برها اهمیت بیشتری نس داده
طریق کشف  های زمانی که تغییرات متغیرها را از های آماری سری داشت. استفاده از مدل

( اهمیت زیادی در 1922) 2دهند، با مقاله نلسون و پالسر می ها توضیح خواص آماری آن
 اقتصاد کالن پیدا کردند. 

های چند متغیره، مدل خود توضیح  های سری زمانی از نوع مدل نوع کامل ترمدل
یکدیگر  زا بوده و با شود که کلیه متغیرها درون می ا فرضه است. در این مدل 3برداری

زا  دهد که کلیه تعامالت بین متغیرها درون می ها اجازه تعامل دارند. ساختار پویای این مدل

                                                      
1.  Sims 

2. Nelson and Plosser 

3. VAR 
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کلیه تعامالت که دهد  می ها اجازه بوده وبا یکدیگر تعامل دارند. ساختار پویای این مدل
مناسبی از وضعیت آینده بینی  پیشنظر گرفته شده و قدرت  بین متغیرها در طول زمان در

متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین، بینی  پیشها،  ها ارائه شود. کاربرد اصلی این مدل آن
راه به دست  طول زمان از های گوناگون بر متغیرهای مدل در تجزیه و تحلیل آثار شوک

صورت  ها این است که در ن مدلها است. اشکال مهم ای آوردن توابع واکنش به شوک
بزرگ و از لحاظ درجه آزادی غیر قابل مدیریت  ها بسیار اضافه کردن یک متغیر، ابعاد آن

اقتصادی نیستند، های  شوند. همچنین، با توجه به اینکه این مدل ها متکی به نظریه می
ستفاده قرار ها مورد ا های ساختاری در تجزیه و تحلیل سیاست توانند به عنوان مدل نمی

خود توضیح برداری های  هایی مانند مدل گیرند. البته این اشکال نظری، بعدها توسط مدل
( ارائه 1929)2ها را بالنچارد و کوا ها، که اولین آن تا حدی حل شد. در این مدل 1ساختاری

شده  های خالصه های اقتصادی و از طریق فرم دادند، ضرایب ساختاری متکی بر نظریه
 و پسران توسط اصل در ،3بردار جهانی شوند. رویکرد می ه معادالت برآورددستگا

  .است شده پیشنهاد 4چادیک
 سیستم یک در تعامالت سازی مدل برای ثرؤم حال عین در و ساده نسبتاً روش یک

رهیافت خودبازگشت  گرچه .کند می فراهم جهانی اقتصاد مانند 5ابعاد گسترده پیچیده با
 متدولوژیکی مشارکت نیست، جهان اقتصاد جهانی کالن اقتصاد مدل اولینبرداری جهانی 

 دیگر. است سازگار ای شیوه به ها مدل گیری اندازه پارامترهای ترویج با برخورد در آن
 تحلیل و تجزیه برای که بسته سیستم یک و هستند ناقص اغلب موجود بزرگ های مدل
رهیافت خودبازگشت برداری جهانی  مدل دهند، نمی ارائه است را نیاز مورد سازی شبیه
 و ضرر بر کالن اقتصاد تحوالت اثرات گیری اندازه منظور به 1997 آسیا مالی بحران از پس
 عمده های بانک تمام که شد روشن آن از یافت. پس توسعه عمده آن مالی سساتؤم زیان

این . گیرند می قرار ای منطقه یا جهانی سطح در ناخوشایند های شوک خطر معرض در
 رویکرد. دارند سازی شبیه برای ساده و یکپارچه کالن اقتصاد مدل یک به نیاز اثرات

 و کند می ایفا مدلی چنین ساخت برای عملی و مفید راه یکخودبازگشت برداری جهانی 

                                                      
1. Structural Vector Auto Regression 

2. Blanchard and Quah 

3. GVAR 

4. Chudik & Pesaran 

5. High-dimensional 
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 به یافت، توسعه اعتباری ریسک تحلیل و تجزیه برای ابزار یک عنوان به ابتدا در اگرچه
خودبازگشت برداری  رویکرد. دارد متعددی کاربردی های برنامه که شد معلوم زودی
 های مدل اول، مرحله در. شود خالصه ای مرحله دو روش یک عنوان به تواند می جهانی

 این. شود می محاسبه جهان دیگر برآوردهای براساس کوچک کشورهای در کوچک
 وزنی مقادیر مقادیر میانگین و داخلی متغیرهای و شده نامگذاری *VARX ها مدل

 ارائه شوند، می نامیده «ای ستاره متغیرهای» عنوان به نیز معموالً که خارجی، متغیرهای
 طور به و شوند می انباشته *VARX کشور فردی های مدل دوم، مرحله در شوند می
 حل راه این .شوند می حلخودبازگشت برداری جهانی  بزرگ مدل یک عنوان به زمان هم
 (.5)شکل  داد قرار استفاده مورد شوک سناریو بینی پیش و تحلیل و تجزیه برای توان می را

 

 رهیافت خودبازگشت برداری جهانینمودار . 5 شکل

 
 

 بندی پژوهش منبع: طبقه

  پژوهش نهیشیپ. 8-8
 کند یم یبررس کالن اقتصاد بر را نفت یها شوک اثرات یا گسترده اتیادب نکهیا وجود با

 یهمکار سازمان عضو یصنعت یاز کشورها یشمار تعداد انگشت مطالعات بر نیاما اکثر ا
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 ریجدا از سا مطالعات عمدتاً نیا در لیتحل و دارند تمرکز( OECD) یاقتصاد ةتوسع و
صورت  یعرضه جهان یها شوک شناخت بر مطالعات اکثرشود.  ینقاط جهان انجام م

با استفاده از رهیافت  را خاص منطقه ای کشور عرضه یها شوکمطالعه  نیگرفته است، اما ا
 .دهد  یم قرار یبررس موردخودبازگشت برداری جهانی 

 نفت دیتول بر زا برون نفت عرضه یها شوک اثرات سهیمقا مطالعه در(، 2002) انیلیک
 زا برون نفت عرضه اختالل کی که دهد یم شنهادیپ بزرگ یصنعت اقتصاد 7 بر یجهان خام

 شوک از پس دوم سال در که یواقع یداخل ناخالص دیتول رشد در یموقت کاهش موجب
 که دارد وجود یقو یآمار شواهد یفیک یها شباهت یاریبس رغم یعل. شود یم متمرکز
 است متفاوت بزرگ یصنعت اقتصاد 7 انیم در زا   برون نفت عرضه نوسانات به واکنش

 .(2002 ،کیلیان)
 مورد متحده التیا اقتصاد بر نفت عرضه یها شوک اثرات ،(2013) 1رسمنیپ و ستریبام

 حجم از نفت دیتول کاهش کی چرا نکهیا حیتوض به ها افتهی نیا است داده قرار یبررس
 مربوط زمان طول در کالن اقتصاد ریذخا یامدهایپ و نفت یها متیق تر یقو کنش با مشابه

 و نفت دیتول در یکمتر کاهش با مشابه حجم از نفت متیق شیافزا که یحال در شود یم
 نیا. کند یم کمک شود یم مربوط ریاخ یها سال شتریب در متحده التیا دیتول در کمتر انیز

 یتر کوچک( شکاف) یکسر یبرا نفت عرضه یها شوک که دهد یم نشان نیهمچن مطالعه
 یها شوک از یبزرگتر نقش ةکنند انیب که ندیآ یم شمار به نفت یواقع متیق یریرپذییتغ از

 در نفت عرضه نوسان یکل انباشته اثر زمان نیا یریرپذییتغ رغم یعل. باشد یم نفت یتقاضا
 .(2013 ،رسمنیپو  ستریبام ) است بوده کم نبستاً متحده التیا اقتصاد
 را یجهان اقتصاد بر نفت یتقاضا و عرضه یها شوک متفاوت اثرات ،(2014) 2نیشاک

ی زمان دوره در منطقه ای کشور 32 یبراخودبازگشتی برداری جهانی  مدل از استفاده با
 دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا. داد قرار یبررس مورد 2011تا فصل دوم  1979فصل دوم 

 یجهان اقتصاد یها تیفعال بر محور عرضه نفت یمتیق یها شوک یاقتصاد یامدهایپ که
 و. باشد یم یجهان اقتصاد یها تیفعال بر محور تقاضا یمتیق یها شوک از متفاوت اریبس

 بر محور تقاضا و ورحم عرضه نفت یمتیق یها شوک یاقتصاد یامدهایپ نیهمچن
 .(2014 ،کاشین و همکاران) است متفاوت یانرژ صادرکننده و نفت واردکننده یکشورها

                                                      
1. Baumeister and Peersman 

2. Cashin 
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 یتجرب رشد مدل کی عنوان با یا مطالعه در ،(2014) همکاران و یاصفهان صالحی
 صادرکنندگان اقتصاد یبرا بلندمدت رشد مدل کی نفت، یاصل صادرکنندگان یبرا

 کی احتماالً ینفت یدرآمدها که کند یم جادیا را یطیشرا و دهد یم بسط را نفت عمده
 6 و نفت عمده اقتصاد 9 بر یفصل یها داده از استفاده با بلندمدت هینظر .دارند داریپاتأثیر 
 که یاندونز عالوه به( ونزوئال و یسعود عربستان ه،یجرین ،یبیل ت،یکو ران،یا) اوپک عضو

 جینتا یکل طور به. هستند OECD یاعضا که نروژ و کیمکز و است سابق عضو کی
 دیتول ،یواقع دیتول نیب بلندمدت روابط. کنند یم یبانیپشت بلندمدت یها هینظر از آزمون
 گرفته قرار یبررس مورد دارد وجود اقتصاد 9 از تا 6 نیب که یواقع ینفت درآمد و یخارج
 یکاف ینفت ریذخا اقتصادشان بر داریپا یاثرگذار یبرا که نروژ و کیمکز یاستثنا به. است

 انتظار نروژ و کیمکز ینفت ریذخا به رشانیاخ دیتول یها نرخ در. ندارند ینفت درآمد یبرا
 در که اوپک یاعضا دیتول ر،یذخا نسبت با سهیمقا در گذشته سال 10 و 9 بیترت به رود یم

 در ینفت درآمد سهم که یاندونز یبرا. بکشد درازا به دارد قرار سال 125 تا 45 محدوده
صالحی ) است افتهی کاهش گذشته دهه سه در مداوم طور به یداخل ناخالص دیتول

  (. 2014، 1اصفهانی

های قیمت نفت در  شوکتأثیر ای با عنوان  (، در مطالعه2020و همکاران ) 2دلپاچیترا
های  مستقیم شوکتأثیر اقتصاد کانادا: بررسی ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت، 

قیمت نفت بر فعالیت اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت و اثر غیرمستقیم از طریق پاسخ 
زای سیاست داخلی کانادا و سیاست پولی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج  درون

درصد نوسان طی چهار سال  40های داخلی کشور کانادا  آن است که سیاست حاکی از
که سیاست پولی آمریکا اهمیت کمتری در  حالی آینده را به خود اختصاص داده است. در

دلپاچیترا  ) المللی دارد های بین تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور صادرکننده نفت از طریق کانال
  .(2020 و همکاران،

بازار جهانی نفت پس از ین مطالعه به بیان این موضوع که (، در ا2020) و همکاران 3دوتا
رکود قابل توجهی را تجربه کرده است پرداخته  2019شیوع ویروس جدید کرونا در دسامبر 

گذاری در  ین رکود همه بازارهای اصلی نفت به شدت بی ثبات شده و سرمایهاست. به دنبال ا
های قابل توجهی شود. دراین مقاله به طور تجربی همبستگی  تواند منجر به زیان می این بازارها

                                                      
1. Salehi Esfahani 

2. Delpachitra 

3. Dutta 
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المللی  بین بازارهای طال و نفت برای بررسی اینکه آیا طال یک دارایی امن برای بازارهای بین
مورد  1همبستگی شرطی پویا خیر از طریق مدل هست یا 19- کوئید نفت خام در دوره

دهد که طال یک دارایی امن برای بازارهای جهانی نفت  می بررسی قرار گرفت. نتایج نشان
کند. نتایج همچنین  دهنده عمل می خام است از سوی دیگر بیت کوین تنها به عنوان یک تنوع

گذاری در بازار  های نفت و طال در قیاس با سرمایهبازار گذاری در دهد که سرمایه می نشان
 .(2020 دوتا و همکاران،) نفت و بیت کوین دارای ریسک پرتفو کمتری است

 که کشورهای وابسته به نفت عالوه برمسئله  با بیان این(، 2021و همکاران ) 2آزوماهو
این شوک دوگانه بر رشد تأثیر ، با شوک قیمت نفت نیز مواجه هستند. 19-شیوع کوئید

های این مطالعه  شده تولید ناخالص داخلی در آفریقا مورد مطالعه قرار دادند. یافته بینی پیش
درصد رشد تولید  75/2به کاهش  منجر 19-های ناشی از کوئید دهد که شوک  نشان می

 6/7که وابستگی نفت باعث کاهش  حالی شده است. دربینی  پیشناخالص داخلی 
شده  بینی درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و شوک مشترک منجر به کاهش رشد پیش

 .(2021 ،و همکاران آزوماهو) درصدی در اقتصادهای وابسته به نفت است 75/10باالتر 

 اثرات و ینفت یها تکانه عنوان با یا مطالعه در ،(1325) و نیکویی اسکویی مهرآرا
 ینفت یها تکانه یایپو اثرات یبررس به مطالعه نیا در یاقتصاد کالن یرهایمتغ بر آن یایپو
 شده پرداخته یساختار یبردار حیتوض خود مدل از استفاده با یاقتصاد یرهایمتغ یرو بر

 ،یاندونز) نفت صادرکننده کشور سه با رانیا یبرا مدل برآورد از حاصل جینتا. است
 ساالنه یها داده از استفاده با دارند یمشابه یاقتصاد طیشرا که( یسعود عربستان و تیکو

 که دهند یم نشان قیتحق نیا از حاصل جینتا. است دهیگرد سهیمقا 1960-2003 دوره یط
 تر نییپا یاندونز و رانیا به نسبت تیکو و یسعود عربستان در نفت متیق ییزا برون درجه
 در واردات و یداخل ناخالص دیتول نوسانات منبع نیتر مهم نفت متیق تکانه نیهمچن. است

 منبع نیتر یاصل واردات تکانه تیکو و یاندونز در که یحال در است، رانیا و عربستان
 به ینفت یدرآمدها به نسبت اقتصاد یریپذ بیآس و یوابستگ. است ریمتغ دو نیا راتییتغ

 بر نفت متیق تکانه اثر. باشد یم گرید کشور ازدو شتریب رانیا و یسعود عربستان در بیترت
 باعث و بوده مثبت کشورها همه در ها متیق شاخص و یداخل ناخالص دیتول واردات، یرو
 .(1325، ییاسکو یکین و آرا مهر) گردد یم آنها شیافزا

                                                      
1. GARCH Dynamic Conditional Correlation 

2. Azomahou 
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 یرهایمتغ بر ینفت یها تکانه اثر عنوان با یپژوهش در ،(1322)و میرکاظمی  نسب ینیحس
 یبررس به پژوهش نیا در نفت واردکننده و صادرکننده یکشورها منتخب یاقتصاد کالن
 گروه دو در تورم نرخ و دیتول رشد یاقتصاد کالن ریمتغ دو بر ینفت یها تکانه نامتقارن آثار

 یریکارگ هب با ایپو ییتابلو یها داده روش از نفت واردکننده و صادرکننده یکشورها از
 نشان جینتا. است شده پرداخته 1970-2005 دوره در افتهی میتعم یگشتاورها برآوردکننده

 ناخالص دیتول رشد نوسان بر یثرؤم و توجه قابلتأثیر  نفت متیق نوسانات که دهد    یم
 ن،یهمچن. دارد واردکننده و صادرکننده یکشورها گروه دو هر در تورم نرخ و یداخل

 دارد ینامتقارن آثار تورم نرخ و یداخل ناخالص دیتول رشد بر نفت متیق نوسانات
 .(1322، مود یکاظم ریم و نسب ینیحس)

 کالن اثرات یا سهیمقا یبررس عنوان با یپژوهش در ،(1391)و همکاران  یبخش
 یبررس به ینفت صادرکننده یکشورها مورد 20 دهه مهین از بعد و قبل ینفت یها شوک

 ونزوئال، ران،یا نفت صادرکننده یکشورها در ینفت یها شوک کالن اثرات راتییتغ نحوه
 که شد مشخص آمده دسته ب جینتا به توجه با. است پرداخته کانادا و هلند نروژ، ه،یجرین

 بر ینفت یها شوک اثرات کانادا و نروژ کشور دو در فقط یبررس مورد یکشورها انیم در
 افتهی کاهش 1974 از بعد یها     سال در یواقع ارز نرخ و تورم د،یتول رشد ریمتغ سه هر یرو

 .(1391، یموسو، یبهرام ی،بخش) است
 مدل کی رانیا اقتصاد عملکرد بر ینفت یها تکانه اثر ،(1393)ی و همکاران شمیابر
 انگریب جینتا. داد قرار یبررس مورد را 1تعادل عمومی تصادفی پویا کردیرو با ییجو رانت

 و کل یتقاضا شیافزا کانال ازمدت  کوتاه در اگرچه ینفت مثبت ةتکان کی که است نیا
 بلندمدت در اما شود، یم ینفت ریغ دیتول شیافزا موجب یعموم یکاال ةعرض شیافزا زین

 کند یم فراهم را ینفت ریغ دیتول کاهش موجبات ،ینهاد فیتضع و ییجو رانت ریمس از
 .(1327 بهار، همکاران و یشمیابر)

 شاخص محاسبه و ینظر یمبان عنوان با یپژوهش در ،(1395)ی و همکاران شاکر
 یمبان یمعرف به( رانیا یمورد مطالعه) نفت صادرکننده یکشورها یبرا نفت یریپذ بیآس
 نفت صادرکننده یکشورها اقتصاد یبرا نفت یریپذ بیآس شاخص محاسبه و ینظر

 یساز متنوع با 1322 تا 1320 یها سال یط دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا. پردازد یم
 شاخص...  و یارز منابع تنوع ،یارز رهیذخ حساب سیتأس ران،یا نفت یصادرات یرهایمس

                                                      
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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 در تنوع کاهش با 1390 سال از پس و کرده دایپ یا مالحظه قابل کاهش نفت یریپذ بیآس
 خاص، یکشورها به نفت فروش شدن متمرکز و ها میتحر اعمال نفت، صادرات مقاصد

 .(همکاران و یشاکر) رسد یم ممکن وضع نیبدتر به شاخص تیوضع
انتقال تکانه و سرریز نوسان میان  های مالی بر (، اثر بحران1392امام وردی و جعفری )

ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره مورد بررسی قرار  یافته و بازارهای مالی توسعه
یافته در قالب تصریح  دادند. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم

ها و سرریز نوسانات  طرفه بودن انتقال تکانه قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر بیانگر یک
کنگ و  ی انگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، هنگمیان بازارهای بورس در کشورها

 .(1399، یجعفر و یورد امام) سهام ایران است

های قیمت نفت بر نرخ ارز  شوکتأثیر ( در پژوهشی به بررسی 1399امانی و همکاران )
کشورهای منتخب عضو اوپک با رویکرد رگرسیون چندک پرداخته است. نتایج بیانگر 

بر نرخ ارز حقیقی کشورهای منتخب به های قیمت نفت  این است که اثرگذاری شوک
 متفاوت و نامتقارن است )مثبت یا منفی( دلیل وضعیت بازار ارز و نوع شوک قیمت نفت

 .(1399، همکاران و یامان)
های قیمتی انرژی بر اقتصاد نفت ایران با  شوکتأثیر (، به بررسی 1400) پور محمدی

سازی نئوکینزی پرداخته  تعادل عمومی پویای تصادفیدر قالب متد مدلاستفاده از معادالت 
های  نتیجه تکانه قیمتی مثبت در حاملاین پژوهش بیانگر این است که در های است. یافته

ها، تولید غیرنفتی و تولید  گذاری بنگاه انرژی آثار تخریبی در میزان مصرف خانوار، سرمایه
 قرار دهدتأثیر اقتصاد ایران را به صورت منفی تحت تواند  دوره می 30کل حداقل تا 

 .(1400، همکاران و پور یمحمد)

 روش پژوهش .3
 دیتول ازدرصد  90 از شیب هم، کنار در اقتصاد 34 نیا که است اقتصاد 34 شامل مدل

 .دهند یم پوشش را جهان ناخالص

 براساس که اند؛ شده یبند طبقه نفت عمده دکنندگانیتول عنوان به کشور 10 تعداد نیا از
 کنند یم دیتول را جهان نفت عرضه کل از درصد کی از شیب 2004-2013 یها سال نیانگیم
 نیا یسعود عربستان و نروژ ک،یمکز ران،یا کانادا، نفت عمده صادرکنندگان(. 1 جدول)

 صادرکننده 2006 سال تا که سیانگل مورد در امر نیا طور نیهم. کنند یم برآورده را شرط
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 صادق زین بود اوپک یاعضا از یکی 2009 هیژانو تا که یاندونز و است بوده نفت خالص
 وجود پژوهش حاضر نمونه در زین متحده التیا و نیچ ل،یبرز کشور 3 ن،یا بر عالوه. است
 عنوان به اگرچه. کنند یم دیتول روز در بشکه ونیلیم 4/2 از شیب یتوجه قابل طور به که دارد

 دکنندگانیتول نیدوم چهارم، ازدهم،ی بیترت به کشورها نیا نفت خالص واردکنندگان
برای  یکاف بلندمدت یزمان یسر یها داده وجود عدم لیدل به. باشند یم جهان در بزرگ
 در قادر نیستیم (داراست را جهان در شده تیتثب نفت ریذخا پنجم رتبه نکهیا وجود با) عراق
 در نفت بزرگ دکنندهیتول نیسوم عنوان به ه،یروس یبرا طور نیهم. میده قرار خود نمونه

(. با توجه به 2)جدول  نیست دسترس در نمونه یزمان دوره یبرا یفصل مشاهدات جهان،
شوند و درصد  کشور انتخاب شده در مدل شرکای تجاری یکدیگر محسوب می 34اینکه 

باشند. پس با  ای از واردات و صادرات را دارا می قابل توجهی از تولید جهانی و سهم عمده
و باشد  می انتخابی مدلی قدرتمند رهیافت خودبازگشت برداری جهانیتوان گفت  می اطمینان

 ها و سرریز مربوطه در سطح جهانی برخوردار است. از کفایت الزم جهت بیان آثار تکانه
 

 کشورها و مناطق مدل خودبازگشت برداری جهانی. 0 جدول

 نفت یاصل دکنندگانیتول

 

 خالص کنندگان وارد  خالص صادرکنندگان

 هیانوسیاق و ایآس

 ایاسترال

 هند

 ژاپن

 کره

 یمالز

 وزلندین

 نیپیلیف

 سنگاپور

 لندیتا

 نیالت یکایآمر

 نیآرژانت

 یلیش

 پرو

 اروپا

 شیاتر

 کیبلژ

 فنالند

 فرانسه

 آلمان

 ایتالیا

 هلند

 ایاسپان

 سوئد

 سیسوئ

 جهان رنقاطیسا

 یجنوب یقایآفر

 هیترک

 کانادا

 یاندونز

 رانیا

 کیمکز

 نروژ

 یسعود عربستان

 لیبرز 

 نیچ

 انگلستان

 کایآمر

 منبع: محاسبات محقق



 718 |همکاران  غالمپور و |... پذیری های نفتی و مقایسه آسیب واکنش اقتصاد کالن جهانی درپاسخ به تکانه

 8110-8109 نیانگیم نفت، یاصل دکنندگانیتول صادرات و دیتول نفت، ریذخا. 8 جدول
  نفت ریذخا نفت صادرات نفت دیتول

 بشکه ونیلیم
 روز در

 درصد
 یجهان

 بشکه ونیلیم
 روز در

 درصد
 یجهان

 اردیلیم
 بشکه

 درصد
 یجهان

 کشور

 خالص صادرکنندگان      

 کانادا 9/42 5/474 8/4 20/0 4/4 9/3

 یاندونز 03/2 7/3 7/2 3/2 4/4 99/1

 رانیا 3/9 9/448 6/4 97/4 5/4 0

 کیمکز 65/2 4/42 5/3 5/4 3/3 9/8

 نروژ 49/2 9/7 8/3 6/4 5/0 8/8

 یسعود عربستان 47 4/074 7/46 4/7 9/40 0/00

 خالص واردکنندگان      

 لیبرز 84/2 4/43 5/4 60/2 3 9/8

 نیچ 45/4 0/03 0/2 27/2 8/4 3/0

 انگلستان 49/2 3 8/4 77/2 4/4 3/0

 کایآمر 73/0 6/43 0/4 5/2 3/40 95/01

 جهان 422 3/4595 422 5/40 422 9/88

های  های ذخایر نفت از بریتیش پترولیوم، داده های تولید نفت از اداره اطالعات انرژی آمریکا، داده منبع: داده
 صادرات نفت از بولتن آماری اوپک

 

(1)     ∑        
 
   

(2)    ∑       
 
     

  ∑   
  

      
  

 

pt یها وزن براساس را 2 و 1 معادله قیطر از آمده دسته ب     و PPP-GDP گردد  یم محاسبه. 
∑=ept خاص طور به     

   

     
  

∑ و                 
    yt = که Eit دالر ارز نرخ 

 یواقع محصول ناخالص داخلی ،GDPit و کننده مصرف متیق شاخص CPIit کا،یآمر
 با PPP-GDP ام i کشور وزن Wi و t = 1، 2،…،N یزمان دوره در ام i کشور( یقیحق)

∑=  1 به توجه    
   . 

 ساله سه نیانگیم براساس را Wi ما ها، وزن یرو بر یانفراد راتییتغ اثر کاهش یبرا
. باشد یم وروی منطقه و کشور 26 یها وزن انگریب( 3 جدول). شد محاسبه 2009-2007

∑      رابطه از یجهان نفت عرضه یبرا     
   =   

 یبرا     = 0 که دیگرد استفاده  
 فهرست انگریب 1 جدول) ستندین نفت عمده دکنندگانیتول که یکشور 16 و وروی منطقه

 (.باشد یم نفت یاصل دکنندگانیتول
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 تیرضا جینتا اما میگرفت نظر در     درباره یریگ میتصم در را نفت دیتول و صادرات
 ریمقاد ةیپا بر وزن براساس مثال عنوان به. نشد حاصل نفت دیتول و صادرات از یبخش

   = 0 نفت صادرات
 . 

 از. باشد یم جهان دیتول درصد 11 حدود متحده التیا دیتول درواقع نکهیا رغم یعل
 یها متیق به نفت صادرات در یینها راتییتغ تیاهم نفت، دیتول براساس افتنی گرید یسو

 .کند ینم اظهار را نفت
 یویسنار اتخاذ به میتصم ما نفت، در الملل نیب تجارت از یا گسترده تیماه به توجه با
 انیم در نفت دیتول ینسب راتییتغ یرو یبرابر وزن و،یسنار نیا که میگرفت برابر وزن

           تاًینها. دهد یم قرار نفت یاصل دکنندگانیتول سراسر
 

   که  
 خام نفت متیق ، 

 (.3)جدول  است شده محاسبه کایآمر دالر براساس کایآمر برنت
 

 8119-8119 دوره نیانگیم براساس ،(ppp) یداخل ناخالص دیتول وزن .3 جدول
 ناخالص دیتول وزن
 (wi) (ppp)یداخل

 کشور
 ناخالص دیتول وزن
 (wi) (ppp)یداخل

 کشور
 ناخالص دیتول وزن
 (wi) (ppp)یداخل

 کشور

94/2 
82/4 
48/2 
62/2 
60/2 
08/4 
74/4 
47/3 
48/03 

 یجنوب یقایآفر

 یسعود عربستان
 سنگاپور
 سوئد

 سییسو

 لندیتا

 هیترک

 انگلستان

 کایآمر

47/4 

77/6 
04/0 
85/2 
56/0 
44/2 
02/2 
42/2 
73/2 

 رانیا

 ژاپن

 کره

 یمالز

 کیمکز

 نروژ

 وزلندین
 پرو

 نیپیلیف

42/4 
09/4 
2/4 
2/0 
28/46 
44/2 
7/46 

20/7 
82/0 

 نیآرژانت

 ایاسترال

 لیبرز
 کانادا

 نیچ

 یلیش

 وروی منطقه

 هند

 یاندونز

 که یکشور 44 از( ایاسپان هلندو ا،یتالیا آلمان، فرانسه، فنالند، ک،یبلژ ش،یاتر)  کشور 8 شامل بلوک کی :حیتوض
 .وستندیپ وروی منطقه به 4999 هیژانو در ابتدا در

 یجهان بانک: منبع

 یجهان یخودبازگشت بردار افتیرهل مد. 0-3
 . میکن  یم یمعرف چندگانه یکشورها مدل در را ایپو و متداول یفاکتورها ،یجبر روابط ابتدا

 دسته ب ریز رابطه با نفت یبرا یعموم یایپو کل یتقاضا تابع نفت، متیق معادله یبرا
 :دآی یم

 

(3)  
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  که
O

tdq: نفت یجهان یتقاضا تمیلگار 

yt  :یجهان یواقع درآمد تمیلگار 
O

tp :نفت یواقع یها متیق تمیلگار 
α d :ثابت بیضر 

α y (L)  وα p (L)  :وقفه عملگر در ییها یا جمله چند 
L : کنند یم اریاخت را کی مقدار حداکثر که هستند یبیضرا دسته آن. 

0 1 2

2( ) ...y y y y
L L L       

0 1 2

2( ) ...p p p p
L L L       

(1)     با (1) 1y pa a  
  بلندمدت نفت یتقاضا یدرآمد کشش:  0y نیبنابرا

0op
  :مدت.بلند نفت یتقاضا یمتیق شکش 

 ازین کشورها مختص نفت عرضه یها شوک یالملل نیب کالن اقتصاد انتقال لیتحل یبرا
. میدار یجهان اقتصاد فشرده یفصل مدل از استفاده با نفت متیق معادله انتگرال به
 چند چارچوب کی که شد گرفته کار به خودبازگشت برداری جهانی رویکرد منظور نیبد

 و زید توسط و شد شنهادیپ( 2004) همکاران و پسران توسط ابتدا در که ایپو یکشور
 معادله و کی را وقفه مراتب همه ،یساز هساد یبرا. افتی توسعه 2007 سال در همکاران

 .میریگ یم نظر در را ساده یایپو نفت متیق
 

(4)  

o که

tP رابطه با که است کشورها مختص نفت یواقع یها متیق تمیلگار یوزن نیانگیم 
 

(5)  
 

 که شود یم فیتعر
 

(6)   
 

o

tp: کایآمر دالر با نفت یاسم متیق  

itE: کشور در  شده یریگ اندازه ارز نرخ i(هیپا دالر) ام 

itp: کشور در ها متیق یعموم سطح i باشند یم ام. 
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 برقرار ارتباط نفت یها متیق و یجهان اقتصاد نیب قیطر دو از که را یبیترک مدل
 طیشرا در راتییتغ. شود یم شناختهنفتی  خودبازگشت برداری جهانی عنوان تحت کند یم

 مختص یرهایمتغ تمام بر بالقوهتأثیر  قیطر از که ینفت یها عرضه و یجهان اقتصاد
 رییتغ دچار وقفه کی با را ینفت یها متیق کشورها،نفتی  خودبازگشت برداری جهانی

 شده، نییتع یکشور مدل در نفت یاصل یها دکنندهیتول یبرا مشابه طور به. کنند یم
 از باشد یم نفت متیق چرخه کی در نفت یها متیق از متأثر ینفت یها عرضه راتییتغ

 :دیآ یم دسته ب ریز رابطه کشور مختص یها مدل با فوق نفت متیق معادله بیترک
 

 

(7)   
 

 :شود   یم نوشته ریز فشرده کامالً صورت به که
G0 zt = bt + G1 z t–1 + vt 

 

نفتی  برداری جهانیخودبازگشت  مدل است ریپذ معکوس Ik – H0 که یاتیفرض براساس
 :است ریز ةشد خالصه فرم به جواب یاراد
(2) zt = at + Fzt–1 + ζ t 

  که

tttt vGξGGFbGa 1
01

1
0

1
0 ,,   

 

 (2016و پسران،  3و محدث2000و همکاران،  2، پسران2007و همکاران،  1)دیس

 . برآورد و سنجش مدل8-3
 کشور مختص *VARX مدل نیتخم. 0-8-3

 کی نفتی خودبازگشت برداری جهانی مدل ساختار در. دهد یم پوشش را کشور 34 لیتحل
 11 از( ایاسپان هلندو ا،یتالیا آلمان، فرانسه، فنالند، ک،یبلژ ش،یاتر) کشور 2 شامل بلوک
 صورت به یزمان یسر یها داده. وستندیپ وروی منطقه به 1999 هیژانو در ابتدا در که یکشور
ناخالص  تولید یها وزن براساس و وروی منطقه عضو کشور 2 یرهایمتغ یوزن نیانگیم یمقطع

 (.3 جدول) است شده ساخته 2007-2009 یزمان دوره نیانگیم 4دیخر قدرت یبرابرداخلی 
                                                      
1. Dees 

2. Pesaran 

3. Mohaddes 

4. Gross Domestic Product based on Purchasing Power Parity 
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 نفتی خودبازگشت برداری جهانی مدل است شده داده نشان 1 جدول در که طور همان نیبنابرا
 یشواهد اختصار به نیهمچن باشد؛ یم 2019تا فصل  1979ی فصل دوم زمان دوره یبرا یفصل

 خودبازگشت برداری جهانی مدل نهیزم در یخارج یرهایمتغ فیضع ییزا برون اتیفرض از
، 2، نیبلون2010 ،1کینون مک، ،2007)دیس و همکاران،  است شده ارائه وستیپ درنفتی 

 (.1960، 4و کوانتد 1992، 3، پالبرگر و کرامر2000، پسران و همکاران، 1929

 ،I(2) یرهایمتغ از یبیترک نکهیا از نانیاطم یبرا نیهمچن و بلندمدت روابط ریتفس یبرا
I(1) یها مدل در رهایمتغ از واحد شهیر خواص گرفتن نظر در به ازین شود، استفاده نمی 

 فولر یکید واحد شهیر یها آزمونهمچنین (. دینیببرا  5 جدول) باشد می کشورها مختص
 توسط شده ارائه 6افتهی میتعم فولر یکید متقارن وزن یها آزمون نیهمچن و 5افتهی میتعم

 فولر یکید یها آزمون از تر یقو یها آزمون. برده شده است کار به پارک و فولر
 نجایا در جینتا اختصار یبرا. است یکاربرد یها برنامه یبرخ در استاندارد افتهی میتعم

 .هستند دسترس در درخواست براساس اما ،است نشده گزارش

 فیضع ییزا برون هیفرض آزمون. 3-8-3
 جدول) در جینتا که گرفت انجام یجهان و یخارج یرهایمتغ فیضع ییزا برون آزمون

 (.1992و همکاران،  2و هاربو 1992، 7)جوهانسون است شده داده نشان( 1پیوست 

 های شکست ساختاری آزمون. 0-8-3

 10سازی اقتصاد کالن است. جدول  شکست ساختاری، مشکل اساسی در مدل احتمال
های مختص کشورها  تعداد فرضیات صفر رد شده ثبات پارامتر برای هر متغیر در میان مدل

کند. برای اختصار، آماره آزمون و مقادیر بحرانی  درصد را ارائه می 5در سطح معناداری 
اما این نتایج در دسترس هستند.به طو کلی به نظر  بوت استرپ در اینجا گزارش نشده است

های  رسد که اکثر ضرایب رگرسیون باثبات هستند. اگرچه نتایج در میان آزمون می

                                                      
1. MacKinnon 

2. Nyblom 

3. Ploberger and Krämer 

4. Quandt 

5. Augmented Dickey-Fuller test  

6. Weighted Symmetric Augmented Dickey-Fuller test  

7. Johansen 

8. Harbo 
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درصد  -11درصد  10فرضیات صفر بین  pk، متفاوت هست. در مورد دو آزمون مختلف
نرخ با  از سوی دیگر NY،MW،QLR،APWهای  شود. برای آزمون در لحظه رد میموارد 

برای فرضیات  APWو  QLRشود.  موارد رد میدرصد  -49درصد  14بسیار بزرگتر بین 
شود. با این  مورد رد می -162مورد از  -79و  72صفر ثبات ضرایب و ثبات واریانس خطا، 

درصد، نرخ رد کاهش یافت.  20و درصد  12ها به  این آزمون 1حال به دنبال نسخه قوی
رسد تغییرات ممکن در  ساختاری دیده شد که به نظر میبنابراین شواهدی از عدم پایداری 

 (.2پیوست  جدول) واریانس خطا بیشتر از ضزایب پارامتر دلیل اصلی این باشد

 خودبازگشت برداری جهانی یالگو یها افتهی .0
 است. شده در تحقیق پرداخته شده های الگو مطرح در این بخش به بررسی یافته

 کالن جهانی اقتصاد . اثر شوک عرضه مثبت نفت آمریکا بر0-0
با شوک نفتی و تأثیرات غیرمستقیم آن مورد توجه  کشورها میمستق مواجهه بخش نیا در

( واکنش تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و 5است. شکل )  گرفته قرار
دهد. نتایج بیانگر این است  نشان میواردکننده نفت را به شوک مثبت عرضه نفت آمریکا 

های جهانی اقتصادی اخیر  که بحرانطور ، همانیجهان اقتصاد در کایآمر سلطه اثر برکه 
تواند سرریز  های اقتصادی این کشور می داده، هر افزایش )یا کاهشی( در فعالیت نشان

های  یخ بحرانتر، تار باشد. با نگاهی کلی مثبت یا منفی برای اقتصادهای دیگر داشته
است.  زمان بوده اقتصادی گذشته ایاالت متحده غالباً با کاهش چشمگیر رشد جهانی هم

این، ادامه تسلط بازار اوراق قرضه و سهام ایاالت متحده که با نقش جهانی  عالوه بر
 شود، نیز نقش مهمی دارد. در ابتدا افزایش تولید ملی به همچنان دالر آمریکا پشتیبانی می

های مالی و تجاری  مدت به دنبال سرریز از طریق کانال تر نفت و در میان قیمت پایین دلیل
حال، این سرریزها، از کشوری به کشور دیگر بسیار  هر شود. در به رشد اقتصادی تعبیر می

تغییر نموده و برای مثال به ارتباط تجاری کشوری خاص با آمریکا یا دیگر اقتصادهای 
دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که در تمام مناطق و کشورهای پیشرفته بستگی 

دنبال شوک مثبت عرضه نفت آمریکا رشد  واردکننده نفت، ارزش بازارهای مالی به
گذاری بازارهای مالی  در مدل ارزش( 1996) 2همکاران و هوانگ (.ل پیوستشک) کند می

                                                      
1. robust version 

2. Huang et al. 
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تنزیل انتظاری نقدینگی درگردش آینده دادند که ارزش بازار مالی برابر با نرخ  خود نشان
دهد، کاهش بهای نفت  تر نرخ تنزیل را کاهش می است. از آنجایی که تورم انتظاری پایین

مثبت کاهش بهای نفت بر بازار بورس بر تأثیر مثبتی بر بازار بورس دارد. تأثیر 
، 2002، 1های دیگری شامل )پارک و راتی واردکنندگان نفت نیز در پژوهش

  .است شده دأییت زین( 1992، 3و چونگ و ان جی 1999، 2دورسکیسا

  یبر اقتصاد جهان رانیعربستان و ا یاثر شوک عرضه منف. 0-8

و  عربستان یکشورها نفت یمنف عرضه شوک از حاصل یامدهایپ سهیمقا قسمت نیا در
 شوک اثرات انگریب( 1 وستیپ) شکل. ردیگ یم قرار یبررس مورد یجهان اقتصاد بر رانیا

 دیتول. است وروی منطقه و کشور 26 یواقع دیتول بر یسعود عربستان نفت دیتول یمنف
محصول ناخالص  گرید طرف از ابدی یم کاهش بلندمدت دردرصد  21/2 عربستان یواقع

 شیافزا درصد 2/0 بلندمدت در و شیافزاصد در 07/0مدت  کوتاه در رانیا یواقع داخلی
 انیم در نفت خالص واردکنندگان یداخل ناخالص دیتول اثرات همه باًیتقر. است داشته
 ،درصد( -4/0) نیآرژانت یکشورها یبرا فصل نیشانزدهم در متوسط اثرات و یمنف مدت
 ،درصد( 09/0)یمالز ،درصد( 39/0) کره ،درصد( -1/0)ی لیش ،درصد( -09/0) ایاسترال

 .است شده گزارش( -0005/0) درصد  کایآمر ،(درصد –01/0) انگلستان
 ران،یا نفت یمنف عرضه شوک دنبال به که دهد یم نشان واضح طور به( 2وستیپ)شکل

 کاهش به واکنش در .ابدی یم کاهش اول فصل دردرصد  9/4 حدود موقتاً رانیا دیتول
 به) اوپک یها دکنندهیتول گرید نفت، یبازارها در ثبات جادیا یبرا و رانیا نفت دیتول

 ابتدا یسعود عربستان دیتول دادند، شیافزا را دشانیتول( یسعود عربستان و یاندونز ژهیو
 جهیدرنت. افتی شیافزادرصد  14/2 بلندمدت در تینها در و افتی شیافزادرصد  04/1

 .افتی شیافزا درصد 15/0 بلندمدت در و رییتغ بدونمدت  کوتاه در نفت متیق
 نشان عربستان و رانیا کشور دو ینفت یمنف عرضه شوک از حاصل یامدهایپ سهیمقا

 بودن دارا نوسان، گر لیتعد دکنندهیتول عنوان به عربستان نقش به توجه با که دهد می
 شوک اثرات جهان در نفت صادرکننده و دکنندهیتول نیبزرگتر مازاد، تیظرف نیبزرگتر
 اما. است شده یخنث عربستان نفت دیتول شیافزا جبران با یجهان اقتصاد بر رانیا نفت عرضه

                                                      
1. Park and Ratti 

2. Sadorsky 

3. Cheung and Ng 
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 کینزد ای اندازه به یسعود عربستان یاستثنا به بزرگ دکنندگانیتول همه نکهیا به توجه با
 گرید لهیوسه ب یسعود عربستان عرضه در کاهش. کند یم دیتول خود تیظرف به

 . شود ینم جبران بلندمدت در دکنندگانیتول
 

 داخلیآمریکا بر تولید ناخالص  نفت عرضه افزایش شوک. 5 کلش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منبع: محاسبات محقق

 بر نفت صادرکننده عمده کشورهای مختص نفت عرضه کاهش شوک .3-0
 ایران یداخل ناخالص دیتول

 عرضه و تقاضا لیتحل در که است دیجدمسئله  کی کشورها مختص یها شوک با برخورد
 عمده یکشورها نفت عرضه یمنف شوک اثرات. است نشده گرفته نظر در یجهان نفت

 شوک دنبال به. شود می گرفته نظر در رانیا یداخل ناخالص دیتول بر نفت صادرکننده
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 به واکنش در. ابدی یم کاهش اول فصل دردرصد  9/4 حدود موقتاً رانیا دیتول عرضه،
 اوپک یها دکنندهیتول گرید نفت، یبازارها در ثبات جادیا یبرا و رانیا نفت دیتول کاهش

 یسعود عربستان دیتول دادند، شیافزا را دشانیتول( یسعود عربستان و یاندونز ژهیو به)
. افتی شیافزادرصد  14/2 بلندمدت در تینها در و افتی شیافزا درصد 04/1 ابتدا
 .افتی شیافزادرصد  15/0 بلندمدت در و رییتغ بدونمدت  کوتاه در نفت متیق جهیدرنت

 داده نشان 3 شکل در 1920-2019 ی دوره در یسعود عربستان و رانیدرا نفت دیتول
 کی .دید میخواه را رانیا نفت دیتول در بزرگ کاهش مجزا دوره دو وضوح به و است شده
 از دوم دوره. است معروف 1972 دوره به آنکه از بعد وعواقب رانیا انقالب با زمان هم دوره

 چند هر اول دوره در. است رانیا هیعل میتحر شیافزا با زمان هم شود؛ آغاز 2011 اواسط
 1972-1979 در رانیا نفت دیتول توقف باعث نفت کارگران اعتصاب و تحوالت انقالب،

 کمتردرصد  30حدود به نفت دیتول سطح کاهش رانیا موقت دولت آگاهانه میتصم اما. شد
 شد معلوم حال نیا با (.2013 ،1)محدث و پسران بود 1971-1972 ةدور متوسط سطح از

 کاهش یتوجه قابل طور به را هیتصف تیظرف و نفت دیتول 1920 در رانیا به عراق حمله که
 ونیلیم 1/2 متوسط به ،1972 سال در روز، در بشکه ونیلیم 6 حدود از یواقع دیتول و داد

 شکل) در که طور همان که است نیا است جالب آنچه.دیرس 1920 سال در روز، در بشکه
 در بشکه ونیلیم 6/1 شیافزا توسط یحدود تا ابتدا رانیا عرضه کاهش شده داده نشان (6

 رانیا عرضه بزرگ شوک نیدوم. شد جبران 1972-1921 از ،یسعود عربستان دیتول روز
 لهیوسه ب و دیگرد آغاز 2011 سال در کایآمر توسط که رانیا یها میتحر از یا پاره به

 :شامل که شد دنبال 2012 سال در اروپا هیاتحاد
  یمیپتروش صنعت و رانیا یباالدست یها تیفعال شامل ها شرکت مجازات. 1

 رانیا یمرکز بانک میتحر. 2

 رانیا یها بانک به( یمال معامالت به) یمال خدمات به دادن انیپا. 3

 یمال و ینفت گسترده یها میتحر نیا جهینت رانیا نفت واردات بر کامل میتحر تاًینها و
 نفت دیتول کایآمر یانرژ سازمان اطالعات براساس صادرات و رانیا نفت دیتول در کاهش

 .افتی کاهش روز در بشکه هزار 275 ،2014 ژوئن تا 2011 هیژانو نیب
 در بشکه هزار 265 یسعود عربستان دیتول دوره، نیا طول در که دهد یم نشان یبررس

 یادیز زانیم به یاسیس متعدد عوامل لیدل به رانیا نفت دیتول که یزمان. افتی شیافزا روز
                                                      
1 . Mohaddes and Pesaran 
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 تیموقع در که یسعود عربستان ةلیوس به تنها کاهش زانیم نیا جبران. افتی کاهش
 نیا از خارج که دیباش داشته توجه اما است، ریپذ امکان دارد قرار یجهان نوسان دکنندهیتول
 دیتول اما داریناپا اریبس یسعود عربستان نفت دیتول( بعد به 2011 و1972-1921) دوره دو

 شوک اثرات گفت توان یم یکل طور به(. 1،1992) هنسنماند یباق داریپا نسبتاً رانیا نفت
 دهد یم نشان یجهان نفت عرضه نیهمچن و نفت یها متیق بر یسعود عربستان عرضه یمنف
 در اما. است داشته کاهش بلندمدت در فصل هر دردرصد  9/9 یسعود عربستان دیتول که

. است داشته شیافزا فصل هر دردرصد  1 ودرصد  3/0 رانیا و نروژ نفت دیتولمدت  کوتاه
 ای اندازه به یسعود عربستان یاستثنا به بزرگ دکنندگانیتول همه نکهیا به توجه با اما

 گرید لهیوسه ب یسعود عربستان عرضه در کاهش کند، یم دیتول خود تیظرف به کینزد
 شیافزا درصد 32/0 نفت متیق جهیدرنت. شود ینم جبران بلندمدت در دکنندگانیتول

 رانیا ناخالص دیتول بر عربستان یمنف شوک اثر گفت توان یم یکل طور به پس. ابدی یم
 .است نفت عمده صادرکنندگان ریسا نفت عرضه یها شوک اثرات از متفاوت

 

  نفت صادرکننده عمده کشورهای مختص نفت عرضه کاهش شوک .9 شکل
 ایران یداخل ناخالص دیتول بر

 

 
 منبع: محاسبات محقق

 کشورها کالن اقتصاد یریپذ بیآس و نفت یمنف عرضه شوک. 0-0
ـ  یسعود عربستانـ  یاندونزـ  رانیا) نفت عرضه یمنف تکانه اثرات یبررس از حاصل جینتا

 و رانیا اقتصاد یوابستگ به توجه با که دهد یم نشان آنها یاقتصاد یرهایمتغ یرو بر( نروژ

                                                      
1. Hansen 
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 ناخالص دیتول یرو بر تکانه نیا اثر نیشتریب یکم لحاظ از ،ینفت یدرآمدها به عربستان
 تکانه که است نیا انگریب جینتا نیهمچن. دارد تعلق نروژ به نیکمتر و عربستان به یداخل

 .گردد یم یاندونز و رانیا و عربستان در ها متیق شاخص شیافزا موجب نفت عرضه
 به که است نیا انگریب یقیحق ارز نرخ بر نفت عرضه شوک از حاصل یامدهایپ سهیمقا

 کاهش) یقیحق ارز نرخ شیافزا کشور، هر جانب از متفاوت یارز یها استیس اتخاذ لیدل
 اثر که یحال در. دارد دنبال به را یاندونز یقیحق ارز نرخ تیتقو و رانیا در( یپول ارزش

 یها استیس به توجه با گرید طرف از. ندارد عربستان یقیحق ارز نرخ بر یا مالحظه قابل
 اثر نفت عرضه شوک نروژ، در یارز رهیذخ صندوق از نهیبه استفاده و حیصح یاقتصاد

 (7)شکل  .ندارد کشور نیا در ارز نرخ و ها متیق شاخص بر یتوجه قابل
 

 عرضه نفت و آسیب پذیری اقتصادکالن شوک: 9 شکل
 

 
 

 محاسبات محقق منبع:
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 یریگ جهینت. 5
های اوسوریو و یونسال شرایط کشورهای آسیایی در حال توسعه )مانند  اساس بررسیبر

تر نموده است. کشورهای در  ای و جهانی را بااهمیت های منطقه ایران( لزوم توجه به تکانه
ها به سایر  های خارجی و انتقال تکانه حال توسعه و نوظهور آسیا در ایجاد تکانه

، قابلیت خودبازگشت برداری جهانیتری دارند. رهیافت  هم برجستهکشورهای منطقه س
های داخلی و خارجی اقتصاد ملی در چارچوب  ها و شوک تجزیه و تحلیل آثار سیاست

 جهانی را دارد.
 یبازارها یبرانفتی  خودبازگشت برداری جهانی یفصل یبیترک مدل حاضر پژوهش

 یبرا یدیجد کردیرو و نفت یها متیق یساز مدل روش مطالعه نیا .دهد می ارائه نفت
بیان  چندگانه، یکشورها چارچوب در کشورها مختص نفت عرضه یها شوک نییتع

 یجهان یها شوک لیتحل و هیتجز در متمرکز قیتحق اتیادب با تضاد در که کند. می
 به) نفت عرضه اختالل کالن اقتصاد یکاربردها با رابطه در یمهم سؤاالت به که باشد یم

 پاسخ کشور به کشور هیپا بر یجهان اقتصاد یبرا( یعیطب یایبال و جنگ م،یتحر لیدل
 نفت عرضه یها شوک یجهان اقتصاد یکاربردها که دهد یم نشان پژوهش جینتا. دهد می
 جانب از شوک که دارد نیا به یبستگ تفاوت نیا که است متفاوت یا مالحظه قابل طور به

عرضه نفت  شیکه افزا دهد یم نشان جینتا ،یکل طور به .ردیپذ یم صورت کشور کدام
 به پاسخ در کشورها ةهم باًیتقر عالوه، به. استشده  یرشد جهان شیافزا باعث کا،یآمر

 .اند داشته سهام متیق شیافزا و تورم کاهش ،ینفت تکانه نیا

 دیتول عربستان، نفت عرضه یمنف شوک مقابل در که داد نشان ها افتهی ژهیو طور به
مدت  کوتاه در اما. است داشته کاهش بلندمدت در فصل هر دردرصد  9 یسعود عربستان

 توجه با اما. است داشته شیافزا فصل هر دردرصد  1 و درصد 4/0 رانیا و نروژ نفت دیتول
 تیظرف به کینزد ای اندازه به یسعود عربستان ءاستثنا به بزرگ دکنندگانیتول همه نکهیا به

 در دکنندگانیتول گرید لهیوس به یسعود عربستان عرضه در کاهش. کند یم دیتول خود
 گرید طرف از. ابدی یم شیفزاادرصد  7/0 نفت متیق جهیدرنت. شود ینم جبران بلندمدت

 به یسعود عربستان ینفت دیتول شیافزا با ران،یا جانب از ینفت عرضه شوک کی دنبال به
 شده یخنث نفت یبازارها در ثبات جادیا یبرا و اوپک صادرات کاهش جبران منظور
 نفت عرضه یمنف شوک دنبال به که است نیا انگریب نیهمچن حاضر پژوهش جینتا. است
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 شوک برخالف مدت بلند ومدت  کوتاه در رانیا یداخل ناخالص دیتول رییتغ عربستان،
 نشان پژوهش جینتا ،نیا بر عالوه .باشد یم نروژ و کیمکز ،یاندونز کانادا، عرضه یمنف

 یاندونز از شتریب رانیا و عربستان در ینفت شوک به نسبت اقتصاد یریپذ بیآس که دهد یم
 بر یعیطب یها هیسرما ینیگزیجا بر دیتأک به توان یم آن عمده لیدال از که است نروژ و

 ورود از یریجلوگ نفت، دارنده یکشورها اکثر برخالف نروژ کشور در یانسان توسعه
 و یارز ریذخا صندوق مناسب یاستگذاریس و کشور یجار بودجه به ینفت یدرآمدها

 تعهدات نیتأم یبرا یارز رهیذخ صندوق یها یگذار هیسرما از حاصل سود اختصاص
الگوی سیاستگذاری نروژ  نیبنابرا .نمود اشاره نروژ یبازنشستگ صندوق در دولت بلندمدت

 نوسانات از صادرکنندگان داشتن نگه مصون یبرا چرخه ضد یمال یها استیسو 
 صادرات همچون گرید یها تیاولو هستند، یضرور و مهم عامل ینفت و مهم یها تکانه

 ییجا جابه در استقالل همانند نهادها و یاقتصاد کالن نیقوان چارچوب شیافزا یبرا کاالها
 ماروئو و پسران یداساس پژوهش بر .شود گرفته نظر در دیبا زین ارز نرخ یها استیس و پول

های  پذیری ناشی از تکانه های جهانی بر موضوع آسیب ضرورت توسعه و کاربرد مدل
خارجی )مانند قیمت نفت و انرژی(، نقش کلیدی در سیاستگذاری کشورها از جمله ایران 

شده و یا در های اجرا های اخیر سیاست کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال ایفا می
های قیمتی،  سازی قیمت انرژی، هدفمندی یارانهسازی نرخ ارز، آزاد ا مانند یکسانحال اجر

، تأثیرپذیری اقتصاد ایران از 19-مواجه شدن با شوک دوگانه قیمت نفت و شیوع کوئید
های نفتی با  سازی اقتصاد در برابر تکانه مقاومی را افزایش داده است. بنابراین تکانه نفت

احتمال وقوع تهدیدات و مخاطرات  بیشتر که منجر به کاهشایجاد ثبات اقتصادی 
 های سیاستگذاران در کشورها از جمله ایران قرار شود. باید در اولویت تصمیم اقتصادی می

در زمان  آزوماهو و همکارانگیرد. عالوه بر این با توجه راهکارهای ارائه شده در پژوهش 
سیاست شبکه ایمنی اجتماعی، تنوع اقتصادی سریع،  بهبود پایدار و19-بحران شیوع کوئید

های سبز و سازگار با آب و هوا در راستای  و تحول ساختاری، نوآوری در مدیریت سیاست
 گیرد. تصمیمات سیاستگذاران قرار

 منافع تعارض .9
 ندارد. وجود منافع تعارض
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 منابع .9

 نواسانات اثر(. 1327) .مریم ،کشاورزیان و اله حجت ،فرد غنیمی ؛محسن ،مهرآرا ؛حمید ،ابریشمی
، نفت متیق یخط ریغ حیتصر لهیوس به OECD یکشورها یبرخ یاقتصاد رشد بر نفت متیق

 .22، شماره 15، دوره توسعه و دانش
 زیسرر و تکانه انتقال بر یمال یها بحران اثر(. 1392) یده محبوبه.س، یجعفرو  اله درتق، یورد امام

  .47، شماره 13. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره رانیا و افتهی توسعه یمال یبازارها انیم نوسان
 ونیرگرس کردیرو(. 1399) .الدین سید جمال ،محسنی زنوزیکیومرث و  ،شهبازی .مسعود ،امانی

 .اوپک عضو منتخب یکشورها ارز نرخ بر نفت متیق یها شوکتأثیر  یبررس در چندک
 .4، شماره 5فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، دوره 

 کالن اثرات یا سهیمقا یبررس(. 1391) .فرزانه، موسوی و جاوید ،بهرامی ؛لطفعلی ،بخشی
پژوهشنامه  .ینفت صادرکننده یکشورها مورد:  20 دهه مهین از بعد و قبل ینفت یها شوک

 .4، شماره 1، دوره اقتصاد انرژی ایران
 یاقتصاد کالن یرهایمتغ بر ینفتهای  تکانه اثر(. 1322. )نام، مود یکاظم ریمو  براهیما، نسب ینیحس

 .7، شماره 3ی، دوره مال اقتصاد. نفت واردکننده و صادرکنندهی کشورها منتخب
 شاخص محاسبه و ینظر یمبان. (1395نجفی، حامد. )و محمدی، تیمور  ؛باسع، یشاکر

اقتصاد انرژی . (رانیا یمورد مطالعه) نفت صادرکننده یکشورها یبرا نفت یریپذ بیآس
 .19، شماره 5دوره  ،ایران )اقتصاد محیط زیست و انرژی(

تأثیر  یبررس(. 1400. )فخر حسینی، سید فخرالدینو پور زنوز، علی  سلمان ؛لیع، پور یمحمد
 استفاده و ینزینئوک یمدلساز متد قالب در رانیا محور نفت اقتصاد بر یانرژ یمتیق یها شوک

 .4، شماره 15اقتصاد مالی، دوره  .یتصادف یایپو یعموم تعادل معادالت از
 یرهایمتغ بر آن یایپو اثرات و ینفت یها تکانه(. 1325. )امرانک، ییاسکو یکینو  حسنم، آرا مهر

 .40، شماره10دوره  ،یبازرگان پژوهشنامه. یاقتصاد کالن
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 پیوست

 یتجار یها وزن .0
 از مستخرج یها داده براساس ،یخارج یرهایمتغ محاسبه یبرا wij یتجار یها وزن

 براساس. ((2014ی )(، اسمیت و گلس2020) محدس و راسی) است پول یالملل نیب صندوق
درصد  25 که. است وروی منطقه رانیا یبرا یتجار کیشر نیتر مهم 2007-2009 یها سال

درصد  19) گذشته دهه دو در بیترت به کره ـ هند ـ نیچ با تجارت. است رانیا کل تجارت
 ران،یا تجارت درصد 57 از شیب واقع در. است داشته شیافزا( درصد -12درصد  -9

 دنبال به ادیز احتمال به تعداد نیا اگرچه. است ییایآس یکشورها با رانیا تجارت
 یها میتحر و ییاروپا یها هیاتحاد ینفت یها میتحر و 2011 سال در کایآمر یها میتحر

 یکشورها ریسا. است افتهی شیافزا یا مالحظه قابل طور به 2012 سال در رانیا هیعل یمال
 و( درصد 14) ژاپن است، درصد 5 از شیب آنها با رانیا کل تجارت که ما نمونه در موجود

 جدول از عربستان با رانیا سهیمقا با. است یتجار سهم پرانتز داخل اعداددرصد(  7) هیترک
 ودرصد(  16) وروی منطقه و( درصد 12) نیچ با عربستان یتجار سهم اگرچه که مینیب یم 2

 یکل طور به عربستان تجارت یول. است توجه قابل( درصد 10) کره ودرصد(  16) ژاپن
 نیتر مهمدرصد(  19) کایآمر مثال یبرا. است داشته اروپا و ایآس یرو یکمتر تمرکز

 .ودش یم محسوب عربستان یتجار کیشر
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 †کشور مختص نفت یها متیق و یخارج یرهایمتغ فیضع ییزا برون آزمون یبرا Fآماره  .0 جدول

POIL EQ* R* EP* ∆ P* Y* آزمون یبحران ریمقاد F کشور 

358347/4  066033/2  50345/0  - 672648/2  003443/2  265839/3  F(0,432) نیآرژانت 

60720/2  438467/2  454486/4  - 285980/4  857944/4  667887/0  F(3,443) ایاسترال 

834264/2  724528/2  204448/4  - 473557/3  047623/2  258908/3  F(0,444) لیبرز 

852729/3  490007/2  357297/0  - 96067/0  65454/4  668337/0  F(3,440) کانادا 

449709/2  272304/2  364643/2  - 445946/2  405026/2  258908/3  F(0,444) نیچ 

055254/2  53648/4  474856/2  - 486484/2  454590/2  258908/3  F(0,444) یلیش 

223333/2  467230/4  03604/4  - 886874/2  983664/2  926390/3  F(4,445) وروی منطقه 

402600/4  455420/4  556937/0  - 075225/4  470055/2  258908/3  F(0,444) هند 

850455/2  699534/2  877523/2  - 756455/2  447588/2  667887/0  F(3,443) یاندونز 

265447/2  095624/2  490534/3  - 424527/4  070348/2  925940/3  F(4,446) رانیا 

80000/4  357790/2  037707/2  - 576784/0  057424/3  258908/3  F(0,444) ژاپن 

858684/2  769869/2  458447/2  - 763687/2  632567/4  667887/0  F(3,443) کره 

878805/0  452430/0  054079/4  - 864490/4  649444/3  258908/3  F(0,444) یمالز 

744327/2  774786/2  524448/2  - 808760/4  750026/2  258908/3  F(0,444) کیمکز 

454399/4  272789/2  098024/2  - 366244/2  990250/4  668337/0  F(3,440) نروژ 

657547/2  384530/2  465456/2  - 648497/4  444644/0  667887/0  F(3,443) وزلندین 

383540/4  529443/2  049963/0  - 863429/2  054799/2  258486/3  F(0,445) پرو 

924455/0  632943/2  778474/0  - 769485/2  502950/2  667887/0  F(3,443) نیپیلیف 

035624/2  430849/2  45529/0  - 646888/4  224394/4  258908/3  F(0,444) یجنوب یقایآفر 

227744/2  78487/0  224756/2  - 074704/2  465726/2  925940/3  F(4,446) یسعود عربستان 

857777/4  222499/3  994547/2  - 224264/2  083993/0  926390/3  F(4,445) سنگاپور 

522023/2  466465/2  04445/2  - 504685/2  677665/4  258908/3  F(0,444) سوئد 

288948/4  346745/3  077365/2  - 393660/0  993449/4  667887/0  F(3,443) سیسوئ 

264023/2  348367/0  557837/2  - 003869/2  490465/4  258908/3  F(0,444) لندیتا 

222438/2  744683/2  222076/2  - 95644/2  535587/2  925940/3  F(4,446) هیترک 

344636/2  484374/2  839599/4  - 468786/2  774303/0  259376/3  F(0,443) انگلستان 

063590/2  - - 348828/4  696093/4  75429/2  25825/3  F(0,446) کایآمر 

 منبع: محاسبات محقق
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 درصد 5کشور در سطح اطمینان  مختص های مدل متغیر در پارامتر ثبات صفر رد فرضیه . تعداد8جدول 
 

TOTAL QOIL R EP EQ DP Y های آزمون 

(44)48 0 3 0 0 4 5 pksup 

(42)46 3 2 3 4 5 4 Pk msq 

(44)03 5 4 4 4 6 3 NY 

(40)02 7 5 3 4 3 4 Robust-NY 

(48)78 9 48 44 44 44 45 QLR 

(03)38 3 9 44 7 3 5 Robust-QLR 

(34)52 7 9 8 8 7 44 MW 
(02)33 3 7 9 4 5 5 Robust-MW 

(49)79 9 48 44 44 44 46 APW 

(03)38 3 9 44 6 4 5 Robust-APW 

 منبع :محاسبات محقق
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 یداخل ناخالص دیتول بر عربستان نفت یمنف عرضه شوک اثر .0 شکل
 

 

 منبع:محاسبات محقق
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 یداخل ناخالص دیتول بر رانیا یمنف عرضه شوک اثر .8 شکل
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