
     نشريه انرژي ايران     

     1388 زمستان  32شماره   12سال     

  

63  

  
  

بر نرخ تورم در ) نفت(گيري اثر شوك قيمتي انرژي اندازه
  ايران 

  
   2مرتضي تهامي پور، 1سيد صفدر حسيني

  
  

  
  : تاريخ دريافت مقاله

3/5/88  
  

  :تاريخ پذيرش مقاله
19/10/88  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :كلمات كليدي
 درجـه   ، نرخ تورم  ،قيمت نفت 

   ايران، منحني فيليپس،انتقال

  

  : چكيده
در اين مطالعه اثر شوك هاي قيمت نفت بر تورم در كوتاه مـدت و بلندمـدت در                  

در اين راستا، ابتدا ضـرايب      .  اندازه گيري شده است    1369-86ايران طي دوره زماني     
انتقال قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت و بلندمـدت بـا اسـتفاده از بـرآورد منحنـي                    
فيليپس با داده هاي فصلي محاسبه گرديد و پايداري اين ضرايب با آزمـون شكـست       

سپس تغييرات تدريجي انتقال قيمت نفـت بـه تـورم در طـول              . ساختاري بررسي شد  
ز رگرسيون متغير با زمان اندازه گيـري گرديـد و در نهايـت عوامـل                زمان با استفاده ا   

نتـايج نـشان داد كـه ضـريب         . موثر بر ميزان انتقال قيمت نفت به تورم بررسي شـد          
 درصد و ضريب انتقال متغير با زمان        38انتقال قيمت نفت به تورم در بلندمدت حدود         

 موثر بر اثر شوك قيمـت       نتايج بررسي عوامل  .  درصد مي باشد   6/8كوتاه مدت حدود    
نفت به تورم نشان داد كه مديريت صحيح درآمدهاي مازاد نفتي، بهبـود سياسـتهاي               
پولي كشور و تهيه زير ساخت هاي مناسب براي افزايش قدرت رقابت توليد كنندگان        

  .داخلي مي تواند براي پيشگيري از اثر هاي تورمي شوك هاي نفتي مفيد باشد
  
  استاد دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران) 1
   صاد كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهرانتي اقادانشجوي دكتر) 2
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 مقدمه

درك ارتبـاط دقيـق و كمـي بـين          . تي بر متغير اقتصادي نرخ تورم، در اقتصاد بسيار مهم است          بررسي اثر شوك هاي نف      
گذاري اقتصادي در زمينه كاهش نرخ تورم و كنترل اثر شوك هاي نفتـي بـسيار    قيمت هاي نفت و نرخ تورم براي سياست

مـت نفـت در كوتـاه مـدت كوچـك      مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه اثرهاي تورمي شوك هاي قي  . حائز اهميت است  
 نشان دادند كه قيمت هـاي  2002 تا 1975 كشور آسيايي طي دوره 6در پژوهشي براي  ]1[ 1است بطوريكه گراسيا و كانادو   

 2چاين و لي بالنـك . نفت اثر معني داري روي شاخص هاي قيمت مصرف كننده دارد و اين اثر در كوتاه مدت كوچك است     
د كه افزايش قيمت نفت به طور نسبي اثر كوچكي روي تورم آمريكا، ژاپن و كـشورهاي اروپـايي          نشان دادن  در پژوهشي  ]2[

  بنابراين با افزايش قيمت نفت، درصدي از اين افزايش در اثر عوامل مختلف بـه نـرخ تـورم در اقتـصاد منتقـل                        . داشته است 
    نـشان  ]3[ 3اسـت چنانچـه تاسـكي و برومنـت    شود كه عليرغم كوچك بودن اين اثر در كوتاه مدت، اثـر آن معنـي دار                 مي
  .دهد كه اثر هاي تورمي افزايش قيمت هاي نفت خام روي تورم براي اقتصاد تركيه معني دار بوده استمي

از ديگر مشخصه هاي اثرهاي تورمي افزايش قيمت نفت در اقتصاد كشورهاي مختلف، كاهش ميزان انتقال قيمت نفت 
تطبيق شرايط اقتصاد با شوك هاي نفتي و سياستهاي اقتصادي كشورها در جهت مقابله با . به تورم در طول زمان است

اين موضوع در مطالعات گذشته به خوبي . تورم، باعث كاهش اثرهاي تورمي افزايش قيمت نفت در طول زمان مي شود
حال توسعه را مورد بررسي قرار  كشور توسعه يافته و در 34 در پژوهشي، ]4[ و همكاران 4گريگوري. نشان داده شده است

بويد و . داده و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان اثرات تورمي شوك هاي قيمت نفت در طول زمان كاهش يافته است
گالي .  آن در طول زمان كاهش مي يابدرنشان دادند كه اثرهاي تورمي افزايش قيمت نفت وجود دارد و مقدا ]5[  5دروديان

  اثر ) آمريكا، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتريش و ژاپن(  استفاده از داده هاي اقتصادهاي صنعتي شده با]6[ 6و بالنكارد

هاي قيمت نفت را روي تورم و فعاليت هاي اقتصادي در طول زمان بررسي كردند و نشان دادند كه اثر هاي پوياي شوك

______________________________________________________________________________  
)1  Gracia and canado 
) 2 Chinn and Le Blanc 
)3  Tasci and Berument 
) 4 Gregorio 
 )5 Boyd and Doroodian 
)6  Gali and Blanchard 
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كند كه درجه انتقال قيمت  بيان مي]7[ 1چنين چنهم. هاي قيمت نفت بطور وسيعي در طول زمان كاهش يافته استشوك

  .نفت در طول زمان كاهش مي يابد

شوك هاي قيمت نفت : ، من جملهدر ارتباط با بحث اثر شوك هاي قيمت نفت بر تورم پرسش هاي زيادي مطرح مي باشد
چقدر است؟ آيا اين اثر در طول چه اثري بر تورم دارند؟ ميزان انتقال شوك قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت و بلندمدت 

  توان اثرهاي تورمي زمان ثابت است؟ چه عواملي بر روي ميزان اثر شوك قيمت نفت بر تورم تاثير دارند؟ چگونه مي
 ضريب 2هاي نفتي را كاهش داد؟ بنابراين در پاسخ به پرسش هاي فوق ابتدا با استفاده از منحني فيليپس تعديل يافتهشوك

گردد و پايداري اين ضرايب با استفاده از آزمون شكست و بلندمدت برآورد مي فت به تورم در كوتاه مدتانتقال قيمت ن
سپس تغييرات ضرايب انتقال قيمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از مدلهاي حالت .  بررسي مي شود3ساختاري

  .قيمت نفت به تورم تعيين مي گردد اندازه گيري شده و در نهايت عوامل موثر بر ميزان انتقال 4فضا

  روش تحقيق

تجربه شوك هاي قيمت نفت در گذشته نشان داده است كه اين شوك ها اثرهاي زيادي بر متغيرهاي مختلف   
اقتصادي بخصوص نرخ تورم دارند، اما پرسشي كه مطرح است اين است كه اندازه اثر افزايش قيمت نفت در كوتاه مدت و 

رم چقدر است؟ براي پاسخ به اين پرسش روشهاي مختلفي در ادبيات اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته بلندمدت بر نرخ تو
هاي قيمت نفت و رشد اقتصادي با تورم را در ارتباط بين شوك) CGE(از مدل تعادل عمومي  ]5[ 5بويد و دروديان  .است

 با ]3[ 6تاسكي و برومنت. آمريكا بررسي كردندشرايطي كه تكنولوژي تحت گزينه هاي مختلف تغيير مي كند، براي 

گالي . ، اثرهاي تورمي قيمت هاي نفت خام براي تركيه را مورد بررسي قرار دادند1990 ستانده سال  ـاستفاده از جدول داده
هاي هاي قيمت نفت روي تورم و فعاليت اثر شوكVAR با استفاده از مدل خود رگرسيون برداري ]6[ 7و بالنكارد

______________________________________________________________________________  
 )1 Chen 
) 2 Augmented Philips Curve  
) 3 Structural Break 
) 4 State Space Model 
 )5 Boyd and Doroodian 
) 6 Tasci and Berument 
 )7 Gali and Blanchard 
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با استفاده از منحني فيليپس و  ]8[ 1هوكر. قتصادي را براي آمريكا، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتريش و ژاپن بررسي كردندا

با استفاده از منحني  ]2[ 2چاين و لي بالنك.  انتقال قيمت نفت به تورم را بررسي كرد2000 تا 1962هاي فصلي داده

با  ]4[ و همكاران 3گريگوري. مريكا، ژاپن و كشورهاي اروپايي را مطالعه كردندفيليپس اثر افزايش قيمت نفت روي تورم آ

 كشور 34 درجه انتقال قيمت نفت به تورم را براي VARاستفاده از مدل منحني فيليپس و مدل خود رگرسيون برداري 
فيليپس ميزان انتقال قيمت نفت  با استفاده از منحني ]5[ 4همچنين چن. توسعه يافته و در حال توسعه اندازه گيري كردند

  . كشور صنعتي شده مورد بررسي قرار داد19به تورم را براي 
 بررسي 6 سري هاي زماني با استفاده از آزمون ديكي فولر تعميم يافته5 قبل از برآورد مدلهاي اقتصاد سنجي، ايستايي

  ]7[.  بصورت زير استفاده شد7تعديل يافتهگرديد و براي تخمين درجه انتقال قيمت نفت به تورم، از منحني فيليپس 
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______________________________________________________________________________  
) 1 Hooker 
 )2 Chinn and Le Blanc 
) 3 Gregorio 
)4  Chen 
 )5 Stationary  
) 6 Augmented Dickey Fuller(ADF) 
 )7 Augmented Philips Curve  
) 8 Hodrick-Prescott filtered trend  
) 9 Output Gap 
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. بدست مي آيند) 1(رآورد رابطه  از بθ و β نشاندهنده اثر بلندمدت انتقال قيمت نفت به تورم مي باشد و Φكه در آن   
 باشند، به اين معني است 1در صورتيكه قيمت هاي نفت، شاخص قيمت مصرف كننده و توليد ناخالص داخلي هم انباشته

 زير تجربيبنابراين براي بدست آوردن درجه انتقال بلندمدت از تخمين مدل . كه بين آنها رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد
 :وداستفاده مي ش
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tty
CPI
t PyL εββα +++= 0  

CPIدر اين رابطه 
tL ،لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده ty لگاريتم توليد ناخالص داخلي و O

tP لگاريتم   
. بدست مي آيد0β قيمت نفت به تورم بوسيله برآورد 2املدرجه انتقال ك. هاي نفت به دالر آمريكا مي باشدقيمت

  : به شكل زير استفاده شد3همچنين براي وارد كردن اطالعات مربوط به روابط تعادلي بلندمدت از مدل تصحيح خطا
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  :ح خطا با تعريف زير به آن اضافه شده استاست كه عبارت تصحي) 1(اين رابطه همان رابطه 

                                       O
ttytt PypECT 0ββ +−=  

O لگاريتم توليد ناخالص داخلي وtyجزء تصحيح خطا،tECTكه 
tP لگاريتم قيمت هاي نفت به دالر آمريكا   

  :قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت از رابطه زير بدست مي آيد 4درجه انتقال كامل) 3(در رابطه . باشدمي

                                               0.1 βϕθω +=  

 قيمت نفت 5درجه انتقال جزئي1θو ) 3( ضريب عبارت تصحيح خطا در رابطه ϕبدست آمده و ) 2(از رابطه 0βكه 
 ميزان انتقال كامل قيمت نفت به تورم در كوتاه ωبدست مي آيد و در نهايت ) 3(به تورم در كوتاه مدت است كه از رابطه 

   ]9[. مدت را نشان مي دهد

______________________________________________________________________________  
) 1 Cointegrate 
) 2 Full Pass-through 
) 3 Error Correction Model 
)4  Full 
) 5 Partial 
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داده هاي قيمت نفت از اين نظر كه در اين قسمت .  ضرايب انتقال مورد بررسي قرار گرفت1در مرحله بعد پايداري
  . استفاده گرديد2براي اين منظور از روش تخمين هاي بازگشتي. داراي شكست ساختاري هستند، مورد بررسي قرار گرفتند

  :يك متغير مجازي بصورت زير تعريف شد) t (3پس از تعيين زمان شكست
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  :با وارد كردن يك عبارت مربوط به اثر متقابل متغير مجازي بازنويسي و تعديل شد) 3(بنابراين رابطه . گرفته مي شود
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itit PD −− بقيه متغيرها مانند رابطه .  نشاندهنده اثر متقابل متغير مجازي و لگاريتم قيمت نفت است×∆

بنابراين با وارد كردن اين عبارت، دوره زماني به دو زير دوره تقسيم شد، كه ضرايب انتقال كوتاه مدت قيمت . مي باشد) 3(
1δωو ωيب در دوره اول و دوم با نفت به تورم به ترت   .نشان داده مي شود+

مطالعات گذشته نشان مي دهد كه ضريب انتقال در طول زمان متغير است، بنابراين براي شناسايي تغييرات تدريجي 
ني فيليپس تعديل شده با ضرايب انتقال متغير با درجه انتقال يا تغييرات پوياي ضريب انتقال قيمت نفت به تورم، از منح

 :زمان استفاده شد كه بصورت زير بيان مي شود
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در واقع استفاده از اين روش .  استفاده شد5 و رگرسيون ضرايب متغير با زمان4براي برآورد رابطه فوق از مدل حالت فضا
 مي توان چگونگي تغييرات درجه انتقال قيمت نفت به تورم را در طول زمان بررسي كرد و از اين اين مزيت را دارد كه

  .ضرايب تخمين زده شده درك بهتري از سير تحول و تكامل انتقال بدست آورد

______________________________________________________________________________  
) 1 Stability 
) 2 Recursive Estimations 
) 3 Break Date 
) 4 State Space Model 
)5  Time-varying Coefficient Model 
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العات بر اساس مط. در مرحله پاياني مطالعه عوامل موثر بر ميزان انتقال قيمت نفت به تورم مورد ارزيابي قرار گرفت
انجام شده قبلي و با استناد به تئوري هاي اقتصادي چندين متغير اثرگذار بر اين انتقال شناسايي و در قالب الگوي زير اثر 

  :آنها بر درجه انتقال قيمت نفت به تورم بررسي گرديد
)6(                           tt

open
t

ER
t

CPI
ttt LLLww εγγγγγγ +Ψ+++++= − 5432110  

 مي باشد كه متغير با وقفه يك آن نيز به عنوان متغير tايب انتقال كوتاه مدت در دوره  نمايانگر ضرtwكه در آن 
ميزان  در واقع انتظار بر اين است كه ميزان انتقال قيمت نفت به تورم در دوره قبل بر. مستقل وارد رگرسيون شده است
CPI. انتقال در دوره جاري اثر گذار است

tL محاسبه شده بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده را نشان مي دهد نرخ تورم .
  نشان داد كه رژيم هاي با  تورم پايين تر، به نظر مي رسد هزينه هاي دائم كمتري داشته و قدرت  ]10[ 1تيلور

ER. گذاري بنگاهها كمتر شده و بنابراين درجه انتقال را كاهش مي دهدقيمت
tLوقتي .  است2ده لگاريتم نرخ ارزدهن نشان

. ]7[ كاهش بهاي نرخ ارز با افزايش قيمت نفت همراه شود، شوك قيمت نفت اثر هاي تورمي بيشتري خواهد داشت
open
tLدهد كه از حاصل تقسيم خالص صادرات بر توليد ناخالص داخلي بدست بودن اقتصاد را نشان مي  لگاريتم درجه باز
هر چه اقتصاد و تجارت بازتر باشد، واردات كاالهاي ارزان افزايش يافته و اثر هاي تورمي افزايش قيمت هاي .  استآمده

سياستگذاران پولي همواره اقداماتي در جهت . نقش سياستهاي پولي را نشان مي دهد tΨ. ]11[ نفت را جبران خواهد كرد

به عنوان مثال ممكن است در پاسخ به افزايش قيمت نفت، نرخ هاي كوتاه مدت سود بانكي . دهندمبارزه با تورم انجام مي 
در اين مطالعه براي وارد كردن اندازه اي از وضعيت سياستهاي پولي كشور به رگرسيون فوق، قاعده متغير . را افزايش دهند

  .  به صورت زير مورد استفاده قرار گرفت3با زمان تيلور

)7(                                   ttt
CPI
ttt vyyLR +−+Ψ+= )(.

__

0 λλα  

CPI نرخ سود بانكي كوتاه مدت، Rكه 
tL لگاريتم نرخ تورم و ty وty

__

 به ترتيب توليد ناخالص داخلي و روند فيلتر 
  . آن مي باشد4شده هودريك پرسكات

______________________________________________________________________________  
) 1 Taylor 
) 2 Exchange Rate 
) 4 Time-varying Taylor Rule 
) 5 Hodrick-Prescott filtered trend  
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ستفاده از برآورد منحني فيليپس عموميت بيشتري دارد، بنابراين با توجه به داده هاي موجود بر اساس ادبيات موضوع، ا  
در كشور و بر اساس مطالعه روشهاي مختلف، در اين مطالعه از اين روش براي اندازه گيري اثر شوك هاي قيمت نفت بر 

، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال داده هاي فصلي قيمت نفت بر حسب دالر آمريكا. نرخ تورم استفاده مي شود
 بر حسب ميليارد ريال، نرخ تورم بر حسب درصد، نرخ سود بانكي بر حسب درصد، نرخ ارز بر حسب ريال، صادرات و 1376

براي اندازه گيري ضريب انتقال قيمت نفت به تورم در اقتصاد  1386 تا 1369واردات بر حسب ميليارد ريال براي دوره 
منبع داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اپك . ستفاده مي گرددايران ا

 . مي باشد

  نتايج و بحث

قبل از انجام تخمين هاي اقتصاد سنجي، ابتدا ايستايي سري هاي زماني مورد استفاده در مراحل مختلف محاسبات   
  .نتايج آن را نشان مي دهد) 1(مورد ارزيابي قرار گرفت كه جدول

  1369ـ 1386 وضعيت ايستايي سري هاي زماني مورد استفاده در مطالعه طي دوره : 1 جدول

 * تعميم يافته فولريديك آمارة سطح ايستايي  نماد متغير  متغير

O  لگاريتم قيمت نفت
tP 1 6/8-  

O   تفاضل لگاريتم قيمت نفت1وقفه 
itP−  0 6/8- 

CPI  قيمت مصرف كنندهلگاريتم شاخص 
tL  1 9/5- 

قيمت وقفه صفر تفاضل لگاريتم شاخص      
 -tI  0 02/6  مصرف كننده

قيمـت   تفاضل لگاريتم شـاخص      1وقفه  
 مصرف كننده

1−tI 0  9/5- 

قيمـت  خص   تفاضل لگاريتم شـا    2وقفه  
  مصرف كننده

2−tI  0 7/5- 

 لگاريتم توليد ناخالص داخلي
ty 0 5/13-  

)(  وقفه توليد ناخالص داخلي 11 −− − tt yy  0 04/19- 

  جزء تصحيح خطا1وقفه 
1−tECT 0 25/5- 

  هاي پژوهش يافته:      مأخذ                          . مي باشد-4/3برابر % 5 در سطح  مقدار بحراني -*
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نشان مي دهد كه به غير از دو متغير لگاريتم قيمت نفت و لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده بقيه متغيرها ) 1(جدول
ن درجه بعد از تعيين ايستايي سري هاي زماني با توجه به هم انباشته بودن سري ها، براي تعيي. در سطح ايستا هستند

نتايج تخمين ضريب انتقال بلندمدت ) 2(در جدول . تخمين زده شد) 2(انتقال كامل قيمت نفت به تورم در بلند مدت رابطه 
  .كامل قيمت نفت به تورم بيان شده است

   نتايج تخمين ضريب انتقال بلندمدت كامل قيمت نفت به تورم: 2 جدول
 tآماره   خطاي استاندارد  ضريب  نماد  متغير

  -α 65/10- 747/1 **09/6  رض از مبدأع
O   لگاريتم قيمت نفت1وقفه 

tP 1− 38/0 188/0 *05/2 

  لگاريتم توليد ناخالص داخلي
ty  39/2 399/0 **00/6 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ                                  درصد5 معني دار در سطح -*
   درصد1 معني دار در سطح -**

 براي اين 2Rدر ضمن آماره . باشد ميقيمت مصرف كننده لگاريتم شاخص 1متغير وابسته اين رگرسيون، وقفه   
 است يعني به ازاي 38/0بر طبق جدول فوق، درجه انتقال كامل قيمت نفت به تورم در بلندمدت، .  است68/0رگرسيون 

يعني به ازاي هر يك درصد .  درصد رشد خواهد داشت38 درصدي در قيمت نفت، نرخ تورم در بلندمدت 100افزايش 
هاي  كه اثر شوك]7[ن چمقايسه نتايج اين مطالعه با مطالعه .  آن به نرخ تورم منتقل مي شود38/0افزايش در قيمت نفت، 

است نشان مي دهد كه نتايج بدست آمده منطقي بوده و با  كشور توسعه يافته برري كرده 19نفتي بر نرخ تورم را براي 
به عنوان مثال ميزان انتقال كامل قيمت نفت به تورم در بلندمدت براي كشورهاي . كشورهاي ديگر قابل مقايسه است

. اشد مي ب096/0 و 161/0، 392/0، 219/0، 343/0، 169/0آمريكا، انگليس، استراليا، ايرلند، ژاپن و آلمان به ترتيب 
 بوده است و فقط براي كشور پرتغال اين ضريب 16/0متوسط اين ضريب براي كليه كشورهاي مورد بررسي در مطالعه چن 

  . بدست آمده است-016/0

، ابتدا طول وقفه بهينه براي تفاضل )3(و ) 1(در مرحله بعد قبل از تخمين منحني فيليپس تعديل يافته در روابط   
نتايج  . مورد بررسي قرار گرفت1 با استفاده از معيار شوارتزقيمت مصرف كنندهضل لگاريتم شاخص لگاريتم قيمت نفت و تفا

قيمت مصرف  و براي تفاضل لگاريتم شاخص 1اين معيار نشان داد كه براي تفاضل لگاريتم قيمت نفت وقفه بهينه برابر 
با توجه به وقفه هاي بهينه مشخص شده، نتايج ) 3(و ) 1(بنابراين در مقايسه روابط .  مي باشد2 وقفه بهينه برابر كننده

______________________________________________________________________________  
) 1 Schwarz 
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 انتخاب گرديد و با استفاده از آن، 1تصحيح خطا يعني مدل) 3( جزء تصحيح خطا، مدل 1برآورد و معني داري ضريب وقفه 
برآورد الگوي نتايج ) 3(جدول . درجه انتقال كوتاه مدت كامل قيمت نفت به تورم براي اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار گرفت

  .تصحيح خطا را بيان مي كند

   نتايج برآورد مدل تصحيح خطا: 3جدول

 tآماره   خطاي استاندارد  ضريب  نماد  متغير

)(  وقفه توليد ناخالص داخلي 11 −− − tt yy12/0 018/0 **94/6 

O   تفاضل لگاريتم قيمت نفت1وقفه 
tP 1−∆ 0338/0- 009/0 **5/3- 

قيمت  تفاضل لگاريتم شاخص 1وقفه 
 مصرف كننده

1−tI 83/ 071/0 **68/11 

قيمت  تفاضل لگاريتم شاخص 2وقفه 
  مصرف كننده

2−tI 21/0- 078/0 *70/2- 

   جزء تصحيح خطا1وقفه 
1−tECT 0005/0- 0001/0 *94/2- 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ                                      درصد 5طح  معني دار در س-*

   درصد1 معني دار در سطح -**

دليل معني دار ه همچنين ب.  استقيمت مصرف كنندهمتغير وابسته در اين رگرسيون وقفه صفر تفاضل لگاريتم شاخص   
درجه .  است60/0 براي اين رگرسيون 2R، مدل بدون عرض از مبدا برآورد گرديد، در ضمن آماره اًنبودن عرض از مبد

در ضمن با توجه .  بدست آمده است كه بر خالف انتظار قبلي مي باشد-0338/0انتقال قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت، 
0.1و رابطه ) 3(و ) 2(به روابط فوق الذكر و نتايج تخمين هاي ارائه شده در جداول  βϕθω جه انتقال كامل  در=+

قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت، محاسبه گرديد كه با عنايت به كوچك بودن ضريب جزء تصحيح خطا، مقدار آن 
 درصد كاهش خواهد 4/3 درصدي در قيمت نفت، نرخ تورم در كوتاه مدت 100يعني به ازاي افزايش .  مي باشد-034/0
ن كشوري صادركننده نفت بوده و وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي دارد، با به نظر مي رسد با عنايت به اينكه ايرا. داشت

  افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير، قسمت زيادي از درآمدهاي نفتي ايجاد شده صرف واردات كاالي مختلف 
ي افزايش از كشورهاي با تورم پايين شده است و اين واردات گسترده باعث معكوس عمل كردن اثرها) عمدتاً مصرفي(

همانطور كه در مورد اثر هاي بلندمدت مشاهده شد، به مرور زمان اين اثر از . قيمت نفت بر تورم در كوتاه مدت شده است

______________________________________________________________________________  
) 2 Error Correction Model 



     نشريه انرژي ايران     

     1388 زمستان  32شماره   12سال     

  

73  

البته در ادامه براي تعيين دقيق اثر  انتقال قيمت . بين خواهد رفت و اثر هاي تورمي افزايش قيمت نفت مشخص خواهد شد
  .قال متغير با زمان استفاده خواهد شدنفت به تورم از تخمين ضريب انت

 ضرايب انتقال بر اساس متدولوژي بيان شده مورد بررسي قرار گرفت نتايج آزمونهاي مختلف مربوط 1در مرحله بعد پايداري
بنابراين پس از تعيين زمان .  شكست ساختاري وجود دارد1374 نشان داد كه در فصل اول سال 2به تخمين هاي بازگشتي

t (3شكست
  :يك متغير مجازي بصورت زير تعريف شد) (

{ 1:1374

1:1374

0
1

pt

t

if

iftD
≥

=  

نتايج برآورد ضرايب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم ) 4(با لحاظ كردن اين متغير برآورد گرديد، كه جدول ) 4(و رابطه 
  .با لحاظ شكست ساختاري را بيان مي كند

  ضرايب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم با لحاظ شكست ساختاري نتايج برآورد :4 جدول

 tآماره   خطاي استاندارد  ضريب  نماد  متغير

)(  وقفه توليد ناخالص داخلي 11 −− − tt yy 12/0 016/0 **69/7 

O   تفاضل لگاريتم قيمت نفت1وقفه 
tP 1−∆ 027/0- 013/0 *99/1- 

 لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده تفاضل 1وقفه 
1−tI 80/0 074/0 **7/10 

   تفاضل لگاريتم شاخص قيمت مصرف كننده2 وقفه
2−tI 21/0- 082/0 *5/2- 

   جزء تصحيح خطا1وقفه 
1−tECT 0006/0- 0001/0 **4/3- 

)(  غير مجازياثر متقابل قيمت نفت و مت 1وقفه  11
O

tt PD −− × 009/0 026/0 36/0 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ                                    درصد5 معني دار در سطح -*
   درصد1 معني دار در سطح -**

همچنين بدليل .  استقيمت مصرف كنندهمتغير وابسته در اين رگرسيون مانند قبل، وقفه صفر تفاضل لگاريتم شاخص 
 است 52/0 براي اين رگرسيون 2R، مدل بدون عرض از مبدا برآورد گرديد، در ضمن آماره اودن عرض از مبدمعني دار نب

نكته قابل توجه اين . و مدل از نظر فروض رگرسيون مانند همخطي، خودهمبستگي و ناهمساني واريانس مشكلي ندارد
ازي معني دار نشده است، يعني اين شكست ساختاري اثر معني داري روي است كه ضريب اثر متقابل مربوط به متغير مج

  .نتايج ندارد
______________________________________________________________________________  

)1  Stability 
)2  Recursive Estimations 
)3  Break Date 
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با استفاده از متغير مجازي، دوره زماني به دو زير دوره تقسيم شد، كه ضرايب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم به 
1δωو ωترتيب در دوره اول و دوم با  به ترتيب برابر با ) 4(و ) 2(نشان داده مي شود، كه بر طبق نتايج جدول +

، براي دوره )در خالف جهت(به عبارت ديگر ضريب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم .  مي باشد-0182/0 و -0272/0
  . داردبعد از شكست ساختاري كمتر شده است كه اين با نتايج مطالعات انجام شده قبلي سازگاري 

در مرحله بعد براي اندازه گيري تغييرات تدريجي درجه انتقال قيمت نفت به تورم، از منحني فيليپس تعديل شده با ضرايب 
 فضا استفاده شد كه در اين روش براي هر دوره زماني يك ضريب -انتقال متغير با زمان در قالب تخمين روشهاي حالت 

نتايج تخمين ) 5(جدول . يب انتقال كوتاه مدت را در طول زمان مشاهده و تحليل كردتوان روند ضراو مي. گرددبرآورد مي
  .الگوي متغير با زمان را نشان مي دهد

  نتايج تخمين الگوي متغير با زمان:5جدول

  ضريب  نماد  متغير
خطاي 
  استاندارد

 tآماره 

 قيمت مصرف كننده تفاضل لگاريتم شاخص 1وقفه 
1−tI 4/0 095/0 **18/4 

  قيمت مصرف كننده تفاضل لگاريتم شاخص 2وقفه 
2−tI  21/1- 233/0 **21/5- 

O  تفاضل لگاريتم قيمت نفت1وقفه 
tP 1− 086/0 364/0 24/0 

   جزء تصحيح خطا1وقفه 
1−tECT 002/0- 0002/0 **77/10- 

)(  د ناخالص داخليوقفه تولي 11 −− − tt yy 18/0 022/0 **1/8 

  هاي پژوهش  يافته:مأخذ                                     درصد5 معني دار در سطح -*
   درصد1 معني دار در سطح -**

بدليل معني دار .  استقيمت مصرف كنندهمتغير وابسته در اين رگرسيون مانند قبل، وقفه صفر تفاضل لگاريتم شاخص   
 است و فروض 99/0 براي اين رگرسيون 2R در ضمن آماره . مدل بدون عرض از مبدا برآورد گرديدا،ودن عرض از مبدنب

نكته قابل توجه در جدول فوق اين است كه ضريب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به . رگرسيون در آن رعايت شده است
ت آمده است كه نسبت به برآوردهاي قبلي به دليل نوع برآورد دقيق تر مي باشد و  بدس086/0تورم در طول زمان، مقدار 

 درصد تورم را در كوتاه مدت افزايش خواهد داد، ولي اين ضريب 6/8 درصد افزايش در قيمت نفت، 100نشان مي دهد كه 
  .از نظر آماري معني دار نيست

دهنده وضعيت سياستهاي پولي با استفاده  تورم، ابتدا متغير نشانبراي تعيين عوامل موثر بر ميزان انتقال قيمت نفت به
براي تعيين متغيرهاي توضيح دهنده ضريب انتقال قيمت نفت به تورم، ) 6(، اندازه گيري شد و سپس رابطه )7(از رابطه

مدت قيمت نفت به تورم را نتايج برآورد الگوي مربوط به تعيين عوامل موثر بر ضريب انتقال كوتاه ) 6(جدول . برآورد گرديد
 .بيان مي كند
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   نتايج تخمين متغيرهاي تاثير گذار بر ضريب انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم: 6جدول 
 tآماره   خطاي استاندارد  ضريب  نماد  متغير

  انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم1وقفه 
1−tw 22/0 092/0 *45/2 

CPI نرخ تورم
tL 042/0- 010/0 **92/3- 

ER  لگاريتم نرخ ارز
tL 048/0- 018/0 *53/2- 

  نقش سياستهاي پولي
tΨ 24/0 055/0 **42/4 

open  لگاريتم درجه بازبودن اقتصاد
tL 09/0 135/0 72/0 

 -AR 39/0- 135/0 **9/2)3(  خود رگرسيون مرتبه سوم

  هاي پژوهش يافته: مأخذ                                       درصد5 معني دار در سطح -*
   درصد1 معني دار در سطح -**

نتايج نشان مي دهد كه ضريب با وقفه انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم داراي اثر مثبت و معني دار بر ميزان   
نرخ تورم داراي اثر منفي بر درجه انتقال قيمت نفت به تورم بوده است و اين اثر مطابق . فت به تورم مي باشدانتقال قيمت ن

  نرخ ارز داراي اثر منفي و معني دار بر ميزان انتقال قيمت نفت به تورم در . انتظار قبلي بوده و معني دار نيز مي باشد
قتي كاهش بهاي نرخ ارز با افزايش قيمت نفت همراه شود، شوك قيمت كند كه و بيان مي]7[ چن. مدت بوده استكوتاه

نفت اثر تورمي بيشتري خواهد داشت، اما از آنجا كه در اقتصاد ايران در سالهاي ارزش ارز به پول داخلي كاهش نيافته 
معني دار بر ميزان سياستهاي پولي دولت داراي اثر مثبت و . است، بنابراين عالمت ضريب بدست آمده قابل توجيه است

انتقال قيمت نفت به تورم بوده است و اين برخالف انتظار قبلي است، چرا كه در شرايط تورمي انتظار اين است كه دولت با 
ابزار سياستهاي پولي از اثرات تورمي ناشي از افزايش قيمت نفت بكاهد بنابراين مي توان گفت كه سياستهاي پولي دولت 

همچنين عالمت درجه بازبودن . ي تورمي شوك هاي قيمت نفت در اقتصاد مطلوب نبوده استدر زمينه كاهش اثرها
اقتصاد نيز مثبت مي باشد كه باز بر خالف انتظار قبلي است، يعني باز بودن اقتصاد و تجارت جهاني باعث افزايش انتقال 

  بودن قدرت رقابت و عدم وجود قيمت نفت به تورم در كوتاه مدت شده است كه اين مي تواند ناشي از پايين 
 .هاي مناسب در اقتصاد داخلي باشد، اما اين اثر از نظر آماري معني دار نيستساخت زير

بنابراين با عنايت به نتايج بدست آمده ضروري است درآمدهاي مازاد نفتي به درستي مديريت شده و از هزينه كردن   
همچنين سياستهاي پولي به موقع و مناسب به .  داده خودداري شودآنها در كوتاه مدت براي جبران هزينه هاي جاري

عنوان ابزاري مفيد در دست دولتها، مي تواند سمت و سوي فعاليت هاي اقتصادي را تغيير داده و شرايط تورمي را كنترل 
ي دولت بر ميزان بنابراين با توجه به نتيجه بدست آمده در اين مطالعه در خصوص ضريب مثبت اثر سياستهاي پول. كند
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انتقال كوتاه مدت قيمت نفت به تورم، ضروري است كه در سياستهاي پولي كشور تجديد نظر صورت گرفته و در جهت 
بر طبق نتايج اين مطالعه درجه باز بودن اقتصاد باعث . تقويت آنها براي پاسخگويي به افزايش تورم گام برداشته شود

 كوتاه مدت شده است كه اين بر اساس مطالعات انجام شده دور از انتظار است زيرا هر افزايش انتقال قيمت نفت به تورم در
 چه اقتصاد بازتر باشد، واردات كاالهاي ارزان افزايش يافته و اثر هاي تورمي افزايش قيمت هاي نفت را جبران خواهد كرد

بت بين المللي و عدم وجود زيرساخت هاي مناسب بنابراين نتيجه بدست آمده مي تواند ناشي از پايين بودن قدرت رقا .]11[
در اقتصاد داخلي باشد، در نتيجه تهيه زيرساخت هاي مناسب و افزايش قدرت رقابت توليد كنندگان داخلي مي تواند فضايي 

  .ايجاد نمايد كه آسيب پذيري اقتصاد داخلي از اثرهاي تورمي ناشي از تغييرات نفتي كاهش يابد
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