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 هیدچک
، خصوصاً در وسعه اقتصادی از جمله اهداف دولتهای تبهبود توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه

رود. با توجه به وابستگی بودجه دولت به عایدات نفتی و سهم شمار می های پس از انقالب اسالمی بهسال

عمال شده بر این حوزه و به دنبال ی اهاتحریمها در بودجه ساالنه، نوسانات بازار جهانی نفت، باالی یارانه

ساخته است. در لت و نحوه توزیع درآمد را متأثر آن بروز نااطمینانی در تحقق درآمدهای نفتی، بودجه دو

، هاتحریم)اخبار خوب و بد( بازار نفت و  یهاتکانهاین مطالعه به منظور بررسی تأثیرگذاری سرریز 

 خص نابرابری توزیع درآمد از مدلتاثیر نااطمینانی این بخش بر شاهمچنین 

 VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK  استفاده  1383:0تا   1304:1در بازه زمانی

مدت مثبت درآمد نفت منجر به بهبود توزیع درآمد در کوتاه یهاتکانهگردیده است. نتایج نشان داد که 

)اخبار خوب و بد( بر  هاتکانهنامتقارن عالوه بر شاخص توزیع درآمد وجود اثرات )خودی(  شده است.

گرفته است. بعالوه  شاخص تحریم( نیز مورد تأیید قرار، رشد اقتصادی و )شامل تورم تالطم سایر متغیرها

افزایش  . به نحوی کهایت تالطم کلیه متغیرها حساس استشاخص نابرابری توزیع درآمد نسبت به سر

 ثباتی توزیع درآمد را فراهم نموده است. ایش بیها موجبات افزتالطم در هر یک از متغیر
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  مقدمه -1

و نقش حیاتی در  است تاثیرگذاری تولیدی هافعالیتعنوان مهمترین حامل انرژی بر  خام به نفت

درآمدهای حاصل از فروش نفت، برای  .(1044 نامی، )عباسی کندمیی اقتصادی ایفا هاسیاست

آن، منبــع بســیار مهمـی از درآمدهای مالی و ارزی دولت را تشکیل  کشورهای صادرکننده

زا بودن آن را دهد. وابستگی ایـن درآمـدها بـه قیمـت نفـت در بازار جهانی و به عبارتی برونمی

از این هـای اقتصـادی دانســت؛ گذاریثبـاتی در سیاستنی و بیتوان دلیلـی بـر بروز نااطمینامی

شـود؛ اطمینانی در بازار جهانی نفت منجر به بـروز عـدم تعادل و حتی بحـران مـیهرگونـه نا رو

 در اتخاذ شـود؛ هاها از سوی دولتبا این نااطمینانی های صحیحی در مواجههکـه سیاست مگـر آن

و به  گرددمیگذاری منجـر بـه کـاهش برگشـت ناپـذیر سرمایه درآمدهای نفتینـااطمینـانی واقع 

نفت، منجر به تغییر در رشـد  سبب باز توزیـع درآمـد میـان کشـورهای صـادرکننده و واردکننده

و ااطمینانی درآمدهای نفتی از این رو مطالعه ن .(1331)بیدآباد و پیکارجو،  شودمی اقتصـادی

ت. اسبر متغیرهای کالن اقتصادی خصوصا توزیع درآمد حائز اهمیت رگذاری آن چگونگی تأثی

هزینه تولید تحت تأثیر تغییر در  قها را از طریهای تولیدی بنگاهفعالیت ینفت نااطمینانی درآمدهای

منجر به کاهش سود کسب و کارها و درآمد واقعی  التردهد. در واقع هزینه انرژی باقرار می

، با د بر توزیع درآمد موثر باشد. نااطمینانی درآمدهای نفتیتوانشود که خود مییخانوارها م

تواند تقاضای کل را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر با توجه می دولت بر بودجه گذاریتأثیر

گیرد و نظارت ضعیفی بر عملکرد آن وجود که درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می به این

تواند از این رانت استفاده نموده و اثر جانشینی را تقویت و بخش خصوصی را تضعیف دارد، می

و با توجه به قرار داشتن  نمایدمینماید. در واقع وجود درآمدهای نفتی بحث دولت رانتیر را مطرح 

ه ، ایجاد مانع در مسیر توسععدولت از پیکره اجتما اللاستق قاین رانت در اختیار حاکمیت، از طری

 .(1380رضایی و همکاران، ) است گذاراستخراجی، بر عملکرد دولت تأثیر سیاسی و تضعیف توان

 اشتغال و توزیع نابرابر درآمدکاهش ، گذاریدرآمدهای نفتی سبب کاهش سرمایهنااطمینانی 

که  نشان دادند (1411) 1اندر این راستا دیجان و جاسمی (.1448 ،1روسو و ایلمازکودای) گرددمی

و سبب  دهدهای عمیق اقتصادی، افزایش نااطمینانی قیمت نفت، بازدهی را کاهش میر بحراند

نااطمینانی قیمت  یابند،شود. در مقابل زمانی که اقتصادها توسعه میوسعت رکود اقتصادی می

                                                 
1. Rousseau & Yilmazkuday (2009) 
2. Dejan & Jasmina (2022) 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dejan%20%C5%BDivkov
https://www.emerald.com/insight/search?q=Dejan%20%C5%BDivkov
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jasmina%20%C4%90ura%C5%A1kovi%C4%87
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 ینانینااطم کهای نشان دادند ( در مطالعه1410) 1کیسو و باندبانفت، تاثیری بر بازدهی ندارد. 

بر توزیع درآمد موثر  شود و در نتیجهی میگـذارهیسـرما و مصـرف ـد،یموجب کـاهش در تول

 تیاهم و نوسانات آن بیشتر باشد، ابدی شیافزا یشتریب زانیبه م ینفت یهرچه درآمدهااست. 

د دهمطالعات نشان می .(1044 و همکاران،)زارعی  شودیم شتریحاصله بی درآمدها تیریمد

دهد در مقایسه با ها را تشکیل میه فروش منابع طبیعی سهم باالیی از صادرات آنکشورهایی ک

نمایند. شان تجربه میدیگر کشورها به میزان دو تا سه برابر نوسان بیشتری در تجارت خارجی

ثروت نفت با ایجاد نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده این محصول از دو کانال ایجاد 

رساند و نابرابری توزیع ثبات نمودن درآمدهای دولت به فقرا آسیب میدی و بیهای اقتصاشوک

 3مطالعات بسیاری از محققان نظیر فام و هودلر(. 1888 ،1سینها و لیپتن) نمایدمیدرآمد را بیشتر 

د علیرغم وفور منابع نفتی و افزایش درآمدهای ده( نشان می1411) 0سون(، بتاچاریا و ویلیام1414)

ها به توجهی دولت لت از محل عایدات آن در کشورهای دارای ذخایر نفتی، به دلیل کمدو

ارتباطات قوی میان صنایع  درآمدهای مالیاتی به سبب اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، عدم

تاثیرگذاری مناسب این بخش بر اشتغال و های اقتصادی، فقدان مرتبط با نفت و سایر بخش

های عمومی به سمت طبقات ثروتمند، نابرابری درآمدی در این جوامع تشدید هگیری هزینجهت

در کشورهای  (1410) 1( و کیم و لین1410) 3گردد. در مقابل مطالعات هووی و آتاخانوامی

های یافته حاکی از آن است کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد از طریق افزایش هزینهتوسعه

های سالمت هدفمند از محل منابع افزایش درآمد انرژی موجب ارتقاء شاخص هایانتقالی و یارانه

( شدت نابرابری توزیع درآمد در 1881) 0و آموزش گردیده است. از دیدگاه هاسمن و گاوین

بیشتر است )نوفرستی و محمدی،  ،اقتصادهایی با نوسانات زیادتر در مقایسه با سایر اقتصادها

در حال  یدر گروه کشورها (1044) ج مطالعه جعفری و شایگان مهردر این راستا نتای (.1333

 یدرآمد ینابرابر شیبه نفت به افزا یوابستگ نشان داد که( رانیاز منابع نفت )شامل ا یتوسعه غن

تشریح نمودند  (1413) 8اپرجیس و کاتسایتی ( و1411) 3. الوارودو و همکارانشده است یمنته

                                                 
1. Basu & Bundick (2017) 
2. Sinha & Lipton (1999) 
3. Fum & Hodler (2010) 
4. Bhattacharyya & Williamson (2016) 
5. Howie & Atakhanova (2014) 
6. Kim & Lin (2017) 
7. Hausmann & Gavin (1996) 
8. Alvarado (2021)  
9. Apergis & Katsaiti (2018) 
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حاکی ( 1414) 1همکاران مطالعه کیم ونتایج گردد. میش فقر منتهی وابستگی به نفت به افزای که

منتهی شده  کشور عضو اوپک 3از آن است که وابستگی به نفت به افزایش نابرابری درآمدی در 

نفت  عضو سازمان کشورهای صادرکنندگان 13با بررسی عملکرد ( 1888) 1است. آموزگار

ایش درآمد سرانه و افزایش نابرابری درآمد در این که افزایش درآمد نفت به افزنمود  تشریح

های انرژی محور نشان داد که شاخص فقر در اقتصاد( 1441) 3اسکشورها منتهی شده است. ر

  .تر استهمان سطح درآمد سرانه، پایین نسبت به دیگر اقتصادها با

رتباطی وجود ندارد. قربانی قتصاد ایران انشان داد که بین فقر و منابع طبیعی در ا( 1384جرجرزاده )

بر روی ضریب  داریمعن منفی و که درآمدهای نفتی، تأثیر( تشریح نمودند 1381و همکاران )

 در ایران صادرات و بودجه دولت به شدت به درآمد نفت متکی است به طوری که هر. جینی دارد

)گزارش سازد متأثر می ای به بازار جهانی نفت، بودجه دولت و ساختار اقتصاد را به شدتتکانه

بنابراین نقش پررنگ درآمدهای نفتی در ساختار بودجه دولت و  .(1410 ،0المللی پولصندوق بین

 های تأمین اجتماعی، اقتصاد ایران را از دیگر اقتصادها متمایز ساخته است. برنامه

مد نفتی به بینی شده، ارز حاصل از درآدر ایران در صورت افزایش قیمت نفت از قیمت پیش

شود. در صورت نبود تقاضای کافی برای ارز در قیمت تعیین شده، حساب ذخیره ارزی واریز می

شود. این سیاست سبب افزایش خالص دارایی خارجی بانک بانک مرکزی مجبور به خرید ارز می

های دولت شود. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت چون هزینهمرکزی و افزایش پایه پولی می

شود و دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض یابد کسری بودجه ایجاد میکاهش نمی

یابد و این موضوع سبب افزایش پایه پولی از این رو خالص بدهی دولت به بانک افزایش می ،نماید

های مالی سبب افزایش حجم شود. بنابراین، تحت شرایط افزایش یا کاهش قیمت نفت، سیاستمی

 گر،)عرفانی و چرم دنباشمیآمد موثر د که بر توزیع درنشوحجم نقدینگی و تورم می ،پول

ای همچنان بودجه اقتصاد ایران به نفت وابسته ریزی توسعه(. با گذشت هفت دهه برنامه1381

است. مشکالت ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد کشور به نوسانات قیمت نفت 

نوسانات قیمت نفت و  اصل از این حوزه اقتصاد کشور را به شدت به بررسی تاثیرو نااطمینانی ح

های بینی صحیح برای جلوگیری از آسیبکالن و تالش برای پیشاقتصاد آن بر حوزه  نااطمینانی

                                                 
1. Kim (2020) 
2. Amuzegar (1999) 
3. Ross (2001) 
4. International Monetary Fund (IMF) (2017) 
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های پس از انقالب اسالمی، درآمدهای اقتصادی احتمالی در آینده وابسته کرده است. در سال

نیز در بروز نوسانات  هاتحریمبنابراین نقش  ی متعددی قرار گرفته است. هاحریمت نفتی تحت تأثیر

 باشد. درآمدهای نفتی و اثرگذاری این نوسانات بر میزان نابرابری توزیع درآمدها حائز اهمیت می

ی نفتی از طریق محدود نمودن فروش نفت و عواید حاصل از آن، نرخ ارز را به سمت هاتحریم

های تولید ناشی از افزایش به نوبه خود منجر به افزایش هزینه موضوع و این نمایدمیر باال متاث

نفتی  گردد که به دنبال آن تولید و صادرات غیرای وارداتی میقیمت مواد اولیه و کاالهای سرمایه

تامین برخی کاالهای خاص و تحریم در بخش  هاتحریمگیرد. همچنین تحت فشار قرار می

ای شده و بر حدودیت دسترسی به کاالهای سرمایهبین بانکی و مالی و نظایر آن موجب م مبادالت

و  هاتحریمآورد و در بلندمدت آثار منفی این بازار فروش محصوالت صادراتی فشار می

 . نمایدمیهای مختلف اقتصادی سرایت نااطمینانی حاصل از آن به بخش

های )مثالً درآمد نفتی در ایران( را با افزایش نرخ هرگاه اقتصاد تحت تحریم، کاهش درآمد

هایی وضعیت توزیع ها در بازه زمانی کوتاه جبران نماید، چنین سیاستمالیاتی و اصالح نظام یارانه

 ،1فرزانگان و همکاران) مدت به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داددرآمد را خصوصاً در کوتاه

1413 .) 

درآمد ارزی از محل صادرات نفت و  یهاتکانهر حوزه تعیین اثرات اغلب مطالعات انجام شده د

داخلی به عنوان شاخص  قیمت نفت( بر تولید ناخالص یهاتکانه)ناشی از نوسانات و  مشتقات آن

بر  هاتکانهگردند و کمتر به اثرات این ای محدود میهای تک معادلهرشد اقتصادی در قالب مدل

این رو با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی  است. از آمد پرداخته شدهمتغیرهایی نظیر توزیع در

با تاکید بر  این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

باشد. در این راستا به منظور شناسایی اثرات متقابل شوک و تالطم میان می هاتحریمنقش 

 ، پس از بررسی شکست ساختاری واریانس هریک از متغیرها، الگویمتغیرهای مورد مطالعه

VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK  .مقاله برآورد گردیده است

، قیتحقبر شش بخش است. بعد از مقدمه در بخش دوم و سوم مبانی نظری و پیشینه  حاضر مشتمل

 درتحلیل نتایج و و  رآورد مدلبپنجم  در بخش، رهایمتغی معرفچهارم روش تحقیق و  در بخش

  است. شده ارائه شنهادهایپی و ریگجهینت ششم بخشدر  تینها
 

                                                 
1. Farzanegan (2015) 
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 مبانی نظری -2

رود؛ عوامل گذاری در اقتصاد به شمار مینااطمینانی از عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان و نوع سرمایه

 –های ساختار سیاسیه ویژگیمختلفی در بروز این عدم اطمینان نقش دارند، برخی از این عوامل ب

...( و برخی دیگر ریشه در  های اداری وشود )نظیر رانت، فساد، بوروکراسیمربوط می اقتصادی

های ایجاد شده در این حوزه و عوامل برون الملل و تنشها در روابط بینرویکرد اقتصادی دولت

گردند، یرهای اقتصاد کالن میمرزی دارند که مجموعه این عوامل موجب افزایش نااطمینانی متغ

گذاران، ها، اتخاذ هرگونه تصمیم کارآمد از سوی سرمایهبنابراین با حضور این ناطمینانی

های جدی مواجه خواهد های مختلف با مشکالت و چالشگذاران در بخشریزان و سیاستبرنامه

 1دانشگاه شیکاگو به نام نایت شد. در اقتصاد اولین بار واژه نااطمینانی توسط یکی از اقتصاددانان

بینی پیامدها نااطمینانی به مفهوم عدم توانایی در پیش ،( مطرح شد. طبق تعریف نایت1811)

افتد مشخص باشد. نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میمی

شد احتماالت مربوط به وقوع این و معلوم نیستند یا این که اگر این پیشامدها مشخص و معلوم با

گیری آید تصمیمپیشامدها در دسترس نباشد و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش می

ریزی و شود. تحت شرایط نامطمئن در اقتصاد، فرآیند برنامهنسبت به آینده پیچیده و مشکل می

ها، از جمله خانوارها، بنگاههای اقتصادی گذاری در همه بخشگیری و همچنین سیاستتصمیم

یابد و تحقق بینی کاهش میشود، چراکه امکان پیشدولت و بازار مالی با اختالل مواجه می

شود. در چنین شرایطی عامالن اقتصادی در اندازهای آینده برای عامالن اقتصادی دشوار میچشم

مالیات،  –های مخارج ستگذاری، سیاانداز و یا سرمایهمورد تصمیمات مربوط به مصرف، پس

های بهره آینده با نااطمینانی مواجه هستند. به عبارت دیگر تصمیم گرفتن قوانین و مقررات و نرخ

تر در ها را به امید دستیابی به موقعیت باثباتگیری آنبرای عامالن اقتصادی مشکل شده و تصمیم

گذاری و ، عالوه بر نااطمینانی در سیاست. نااطمینانی در بازار جهانی نفتکندمیآینده دچار تعلل 

های اقتصادی از های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، سبب انحراف برنامهریزیبرنامه

بینی دقیق درآمدهای نفتی با مشکل مواجه نموده ها را در پیشگردد و دولتشده می اهداف تعیین

( و پس از آن محققینی 1833) 1ابتدا هامیلتونگردد. در و همواره بودجه با عدم توازن روبرو می

( در 1881) 3( و فردرر1881) 1(، روتمبرگ و وودفورد1881) 1(، پیندایک1831) 3نظیر مورک

                                                 
1. Knight (1921) 
2. Hamilton (1983) 
3. Mork (1986) 
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های قیمت نفت و متغیرهای کالن اقتصادی مانند زمینه وجود ارتباط میان نوسانات و نااطمینانی

ولید، دستمزد، اشتغال و ... مطالعه نمودند. با رشد اقتصادی، شاخص بازار سهام، متغیرهای پولی، ت

این وجود مطالعات بسیار محدودی محوریت بحث خود را به بررسی اثرات نااطمینانی حاصل از 

درآمد  ها بر تأثیر منفی افزایش نااطمینانیاند که نتایج آنبازار نفت بر توزیع درآمد معطوف کرده

؛ ورهرامی و 1443؛ گیلیفسون و ژوگا، 1883 )اوتی، نفت بر وضعیت توزیع درآمد اذعان دارند

  (.1380و ملکی شهریور،  1413فرزانگان و کریگر،  ؛1380زاده، قلی

های قیمت نفت به سمت فعالیت یهاتکانههای مهم سرریز اثرات در این راستا یکی از کانال

در فضای اقتصاد است به  هاتکانهاقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، کانال ایجاد نااطمینانی این 

المللی، تصمیمات بازیگران این بازار را در معرض طوری که تالطم قیمت نفت در بازارهای بین

جزء نخستین محققینی بودند که به این پدیده اشاره ( 1441) 0دهد. براون و یوسلریسک قرار می

 اند. نموده

ی کشورهای صادرکننده این محصول را نوسانات مداوم قیمت نفت، تغییرات سطح درآمدهای نفت

گردد که این عدم به دنبال خواهد داشت و موجب بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد کالن می

های های تولید در بخشگذاری داخلی و خارجی و تضعیف انگیزهاطمینان، کاهش سرمایه

 (. 1381ی و همکاران، )صمد توزیع نابرابر درآمد را به همراه داردمختلف، افزایش بیکاری و 

های مختلفی بر کشورهای صادرکننده و واردکننده نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق مکانیسم

بر  قیمت نفت از دو کانال عرضه و تقاضا ،کننده نفتکشورهای واردگذار است. در نفت تاثیر

اصلی در تولید  هکه نفت خام یک نهاد جا. از آنباشدمی گذارهای حقیقی اقتصاد اثرفعالیت

شود که تولید را های تولید منجر میهای قیمت نفت به افزایش هزینهباشد، نوسانات و نااطمینانیمی

های قیمت نفت، سبب کاهش در مصرف نوسانات و نااطمینانیطرف تقاضا  دهد. درکاهش می

همچنین  د.ده( را کاهش مینفت قابل دسترس )در کشورهای واردکنندهمد آدرشود زیرا می

 هازیرا هزینه بنگاه گردد.گذاری میکاهش در سرمایه های قیمت نفت، سببنوسانات و نااطمینانی

های قیمت کننده وابسته به نفت نیز نوسانات و نااطمینانیدر کشورهای صادر .دهدرا افزایش می

تی بخش های حمایبه دلیل سیستم شود ولینفت سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می

                                                                                                                   
1. Pindyck (1991) 
2. Rotemberg & Woodford (1996) 
3. Ferderer (1996) 
4. Brown & Yucel (2002) 
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ها در و پرداخت یارانه دولتی در این بخش و کاالهای اساسی موجب افزایش هزینهانرژی 

شود، نخواهند ( به عنوان نهاده تولید منظور میهای نفتی)نفت و فرآورده انرژی هایی کهفعالیت

می، ابراهی)کننده تقاضاست و تنها تحریک دهدنمیانتقال  را کالنمنحنی عرضه  شد، در نتیجه

1384 .) 

دارد. این کشورها که عمدتا  ادی در ارزش افزوده کشورهای صادرکننده نفتبخش نفت، سهم زی

شوند، بنابراین عمده باشند توسط درآمدهای نفتی اداره میدارای اقتصاد دولتی می

مدهای نفتی دولتی تامین آهای دیگر از درگذاریهای زیربنایی و حتی سرمایهگذاریسرمایه

 شود.مدهای نفتی دولت میآمدهای نفتی سبب کاهش درآهای درشود. نوسانات و نااطمینانیمی

مدهای نفتی، آکاهش دردارند به راحتی با جا که مخارج جاری چسبندگی به سمت پایین نآاز 

های گذاریمدهای نفتی سبب کاهش سرمایهآهای دریابند. نوسانات و نااطمینانیکاهش نمی

مد آوند که همین امر سبب کاهش تولید، افزایش بیکاری و توزیع نابرابر درشبنایی میزیر

در اغلب کشورهای دارای منابع انرژی بدلیل تقویت نقش و جایگاه دولت در اقتصاد در گردد. می

جویی های رانتهای قانونی ضعیف، بروز فساد و ایجاد فرصتکنار وجود نهادهایی با زیرساخت

تن درآمد ناشی از این منابع، توزیع درآمد در این کشورها را به سمت توزیع برای در اختیار گرف

(. در صورتی که اگر درآمدها به طور صحیح توزیع 1380 )ملکی شهریور، دهدنابرابر سوق می

تواند با کاهش تر را هدف قرار دهند، افزایش درآمد نفت میهای با درآمد پایینشوند و گروه

  (.1414 ،1)فام و هولدر راه باشدنابرابری درآمدی هم

 

 سابقه پژوهش -3

صورت گرفته  ینفت یدرآمدها ینانینااطم و ینفت یمدهاآنفت، در متینفت، ق نهیدر زم یمطالعات

(، 1414) 3خان و همکاران(، 1414) 1مکنیبه مطالعات توان یمطالعات م نیاز جمله ا .است

کنگ و ، (1418) 1و همکاران سویک ،3راندگیاناکیس و همکا(، 1418) 0کلیکوم و موریتال

 ندگویدومراستا  نیدر ا ( اشاره نمود.1413) 1فری(، فاواز و 1414) 3و ساچز بورنو(، 1413) 0یرتـ

                                                 
1. Fum and Hodler (2010) 
2. Mokni (2020) 
3. Khan (2020) 
4. Kelikume & Muritala (2019) 
5. Degiuanakis  
6. Cevik (2019) 
7. Kang & Ratti 2015) 
8. Bruno & Sachs (2020) 
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نفت بر رشد  متیق ینانینااطم یسازدلم"تحت عنوان  یا( در مطالعه1411) 1و همکاران کیرودر

 یهانفت بر بخش متیق ینانینااطم ریتاث یبه بررس "یبخش لیو تحل هی: تجزکیدر مکز یاقتصاد

از  تنف متیق ینانینااطم یسازمدل یبرامطالعه  نیپرداختند. در ا کیکشور مکز مختلف اقتصاد

و  یفصل یهابا استفاده از داده 1883-1414 یه زمانوردر د جیگارچ استفاده شده است. نتامدل 

مختلف  یهابر بخش یمتفاوت تاثیرت نف متیق ینانینشان داد که نااطم یساختار VAR روش

و مثبت  یمنف یهاهر دو شوکشواهد نشان داد که  نیهمچن. دارد کیکشور مکز یهاتیفعال

لزوم  جید. نتاندار کیدر کشور مکز یمتقارن بر سطوح بخشنا رینفت تاث یلللمانیبی هامتیق

تاثیر نااطمینانی  بخشی کشور مکزیک به منظور کاهش های عمومی در سطحاستیتوجه به س

 دهد.نشان میرا در کشور مکزیک  این سطحقیمت بازار نفت و ثبات اقتصادی در 

چگونگی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر " ای تحت عنوان( در مطالعه1411) اندیجان و جاسمی

گذاری به بررسی چگونگی تاثیر "دل بیزین: رهیافت مدر اقتصادهای اروپای غربی مرکزی بازدهی

لص داخلی واقعی و تولیدات صنعتی در اقتصادهای نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخا

، گارچ و مارکف سوئیچینگسازی پرداختند. نتایج با استفاده از مدلاروپای غربی مرکزی 

م تاثیر کمی بر بازدهی رگرسیون کوانتال نشان داد که نااطمینانی قیمت نفت به طور غیر مستقی

دار دارند. تاثیر معنی مدرن در کشورهای منتخب دارد. همچنین پارامترهای کوانتال بیزینبازارهای 

های عمیق اقتصادی افزایش نااطمینانی قیمت نفت، بازدهی دهد که در بحراناین موضوع نشان می

شود. در مقابل زمانی که اقتصادها توسعه و سبب وسعت رکود اقتصادی می دهدرا کاهش می

د که نااطمینانی دهنااطمینانی قیمت نفت، تاثیری بر بازدهی ندارد. شواهد نیز نشان می ،یابندمی

  د.منتخب دار دات صنعتی کشورهایتری بر تولیتر و قویقیمت نفت تاثیر منفی بزرگ

یا درآمدهای نفتی سبب ایجاد نابرابری آ"ای تحت عنوان ( در مطالعه1414) 3کیم و همکاران

کشور عضو  3کشور شامل  08در  یبررسی تأثیر نفت بر نابرابری درآمدبه  "شوددرآمدی می

گذاری در سرمایه انسانی و سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد کهکشور او ای سی دی  10اوپک و 

 داده است. وفور نفت، نابرابری درآمد را کاهش  واسطه بهبود کیفیت نهادی به

با استفاده از اثرات  "فقر و نفرین منابع" تحت عنوان ایلعهمطادر ( 1413) 0اپرجیس و کاتسایتی

                                                                                                                   
1. Fawaz & Frey (2018) 
2. Domingo Rodríguez (2022)  
3. Kim (2020)  
4. Apergis & Katsaiti (2018) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-20711-2#auth-Domingo-Rodr_guez_Benavides
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 سه گروه از کشورها بررسی نمودند. مشترک ارتباط میان فقر و وابستگی به منابع طبیعی را در

کشور صادرکننده  13کشور صادرکننده گاز طبیعی و  31صادرکننده نفت،  کشور 8 در نتایج

فقر در این سبب ایجاد  سنگ گاز و زغالرات نفت، نشان داد که وابستگی به صاد سنگ زغال

 ت. گروه کشورها شده اس

، چگونگی پاسخ ARDLو  VARسازی ( با استفاده از دو نوع مدل1413) 1فرزانگان و کریگر

مثبت نفتی در ایران را بررسی  یهاتکانهمدت نابرابری توزیع درآمد در مقابل مدت و بلندکوتاه

مثبت نفتی بر  یهاتکانهمدت مدت و هم درکوتاهاست که هم در بلندآن  نمودند؛ نتایج حاکی از

تکانه مثبت نفتی بر نابرابری توزیع درآمد  چهار ای که اثر هرنابرابری توزیع درآمد موثرند به گونه

به ازای هر ده درصد تأیید گردیده است؛ همچنین در این دوره  1418-1803طی دوره زمانی 

  درصد افزایش یافته است. 1.0گاز، نابرابری توزیع درآمد به مقدار  نفت وافزایش قیمت 

نابرابری درآمدی و  توزیع رانت منابع،" ای تحت عنواندر مطالعه (1410) 1پورفرزانگان و حبیب

 نفت و گاز طبیعی بر نابرابری درآمدی هدفمند تقسیم رانت هاسیاستاثرات توزیعی  "فقر در ایران

نوار شهری و روستایی در هزار خا 31ماری شامل آبررسی نمودند. نتایج در نمونه  را در ایران و فقر

 کاهش یافته است.جینی نشان داد که ضریب  1448سال 

نفر  104.444های برگشتی از ( با استفاده از پرسشنامه و نتایج ریزداده1410) پورفرزانگان و حبیب

م سیاست تقسیم منابع طبیعی بر عدالت و فقر در خانوار، به مطالعه اثرات مستقی 31.444شامل 

اقتصاد ایران پرداختند. نتایج نشان داد که سیاست تقسیم منابع طبیعی در جامعه بر وضعیت نابرابری 

ها بر کاهش تعداد توزیع درآمد اثر کاهشی داشته است به طوری که سیاست هدفمندی یارانه

 ه است. خانوارهای زیر خط فقر شدیداً اثرگذار بود

ی هاتکانهبه بررسی اثر سرریز اطالعات میان نااطمینانی و  ای( در مطالعه1411) 3لی و همکاران

توجهی  که تبادل اطالعات قابلداد پرداختند. نتایج نشان  1443نفتی قبل و بعد از بحران مالی سال 

و بعد از بحران مالی ی نفتـی وجـود دارد و الگـوی این تبادل قبل هاتکانهمیان نااطمینانی و 

 .توجهی کرده است تغییرات قابل

زای اثرگذار بر درآمد کشورها و همچنین ( با استفاده از متغیرهای برون1413) 0برونکر و همکاران

                                                 
1. Farzanegan & Krieger (2018) 
2. Farzanegan & Habibpour (2017) 
3. Li (2016) 
4. Bruechner (2015) 
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قیمت جهانی نفت، چگونگی تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی را در تعداد زیادی  یهاتکانه

وسعه بررسی نمودند. نتایج نشان داد که افزایش درآمد ملی منجر از کشورهای پیشرفته و در حال ت

طوری که یک درصد افزایش تولید ناخالص  به بهبود وضعیت نابرابری درآمدی شده است، به

  درصد ضریب جینی گردیده است. 4.43داخلی سرانه واقعی منجر به کاهش 

توسعه طی دوره زمانی  کشور در حال 04های ترکیبی( با استفاده از داده1413) 1ماالیه و همکاران

 اثر رانت درآمدهای نفتی بر نابرابری را بررسی نمودند؛ نتایج نشان داد که رابطه غیر ،1881-1443

که درآمدهای نفتی، و نابرابری وجود دارد، به نحوی  شکل( میان درآمدهای نفتی U) خطی

وند افزایشی درآمد نفت، این رابطه بتدریج مدت کاهش داده است و با ادامه رنابرابری را در کوتاه

در بلند مدت معکوس گردیده است. ثانیاً کاهش نابرابری درآمد در نتیجه افزایش درآمدهای 

نفتی، ارتباط تنگاتنگ با افزایش فساد دارد، در نهایت در صورت مدیریت صحیح منابع نفتی، 

  تواند به عنوان یک موهبت در اقتصاد نقش ایفا کند.می

ی نفتـی و هاتکانهبـه بررسـی رابطـه سـرریز  ای( در مطالعه1410) 1آنتوناکاکیس و همکاران

د که دانشان ایج پرداختنـد. نت هاتکانهگذاری اقتصادی با جداسازی نـوع نااطمینانی در سیاست

 .ی نفتی طرف تقاضا داردهاتکانهگذاری اقتصادی، واکنشـی منفـی به نااطمینانی در سیاست

 گذاریاستیس رد ینــانیو نااطم یی نفتــهاتکانهرابطــه  یبــه بررســ( 1413) 3یکنــگ و رتــ

در  گذاریاستیس ینانیبر نااطم ینفت یهاتکانه کـه دادنشـان  جایپرداختند. نت کایمرآکشور  در

، این اثر در جهت است و بسته به نوع تکانه و منشا آن رگـذاریکانـادا و اروپـا تأث کـا،یمرآکشور 

  افزایش نااطمینانی یا کاهش آن است.

های ای به بررسی تأثیر نااطمینانی در قیمت نفت بر فعالیتدر مطالعه (1411) 0رحمان و سرلتیس

 هاتکانهد که نشان دا 1414:1تا  1800:1زمانی  بخش واقعی کشور کانادا پرداختند. نتایج در دوره

ه صورت نامتقارن بر اقتصاد این کشور اثرگذار بوده است. همچنین و نوسانات قیمت واقعی نفت ب

با افزایش نااطمینانی قیمت نفت تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش واقعی اقتصاد کانادا کمتر شده 

 است. 

 

                                                 
1. Mallaye (2015) 
2. Antonakakis (2014) 
3. Kang & Ratti (2013) 
4. Rahman & Serletis (2012) 
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 دستمزد نیروی کار غیرد در چارچوب یک مدل تئوریکی نشان دادن( 1411) 1گادریس و مالون

یروی کار ماهر در کشورهای غنی از نفت و منابع معدنی در طول دوران ماهر نسبت به دستمزد ن

  شده است.باشد که به کاهش موقتی نابرابری درآمدی منتهی رونق منابع باالتر می

 عینفت بر توز یبه انرژ یوابستگ ریتاث یبررسای به مطالعه در (1044) جعفری و شایگان مهر

با  جینتا پرداختند. (رانیاز منابع نفت )شامل ا یغن در حال توسعه یدرآمد در گروه کشورها

به  یوابستگ نشان داد که 1444-1410 زمانی دورهدر  استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

 شده است.  یمنته یدرآمد ینابرابر شینفت به افزا

اطمینانی در سه ی قیمتی نفت بر ناهاتکانه به بررسی تاثیر ای( در مطالعه1383) مهدوی و همکاران

روش خودرگرسیون برداری با استفاده از  نتایجپرداختند. بازار بورس ارز، طال و اوراق بهادار 

ی هاتکانهکه داد نشان  1440-1413 دوره زمانی درماهانه ایران  یهاساختاری با استفاده از داده

  شده است.بهادار در ایران  قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طال، ارز و بورس اوراق

به منظور بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر فقر اقتصادی مناطق ای مطالعه در (1380) ملکی شهریور

استفاده نمود. های گسترده ، از الگوی خودتوضیح با وقفه1333-1380شهری ایران در دوره زمانی 

کاهش( درآمدهای نفتی، فقر ) نتایج نشان داد که در بلند مدت به ازای یک درصد افزایش

)کاهش( یافته است، همچنین  درصد افزایش 1.03اقتصادی خانوارهای شهری ایران به میزان 

های پژوهش بر اثرگذاری منفی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بدون نفت بر میزان فقر یافته

 تاکید دارد. 

ت نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب به بررسی اثراای مطالعه در (1380زاده )ورهرامی و قلی

پرداختند. نتایج نشان داد که  1330-1381 طی دوره VECMجینی در ایران با استفاده از روش 

گذار است. به طوری که اثر نوسانات مثبت منفی قیمت نفت بر ضریب جینی اثر نوسانات مثبت و

 باشد.قیمت نفت بیش از نوسانات منفی آن می

وفور منابع طبیعی )نفت و گاز(  بررسی اثر" ای تحت عنوان( در مطالعه1380) انرضایی و همکار

که افزایش  تشریح نمودند "بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری برتوزیع درآمد

 درآمدهای نفتی به افزایش نابرابری در ایران منتهی شده است.

کارگیری  موثر بر توزیع درآمد در ایران را با به عواملای مطالعه در (1383) مهرآرا و محمدیان

و حداقل  های مرسوم اقتصادسنجی بیزینیگیری مدل بیزینی به عنوان روشهای میانگینروش

                                                 
1. Goderis & Malone (2011) 
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بررسی نمودند. نتایج نشان داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، مهمترین  مربعات متوسط وزنی

باشد. به طوری که افزایش رشد اقتصادی که ن میعامل تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایرا

  گیرد، منجر به نابرابری بیشتر درآمد گردیده است.های نفتی شکل میعموماً تحت تأثیر رانت

میزان تأثیر افزایش عایدات نفتی را بر توزیع درآمد ای مطالعه در( 1381) هنر و ندری صاحب

یکی از عوامل افزایش نابرابری در درآمدهای نفتی  گر آن است افزایشبررسی نمودند؛ نتایج بیان

ایران بوده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به بودجه عمرانی 

دولت منجر به افزایش نابرابری درآمدی و در مقابل افزایش تولید سرانه منجر به کاهش نابرابری 

  گردیده است.

به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر وضعیت ای مطالعه در( 1381) زاده و همکارانحسن

های مختلف درآمدی پرداختند؛ در این پژوهش از خانوارهای شهری و روستایی در دهک

تغییرات درآمد، مخارج و رفاه خانوارها و مدل تعادل عمومی استفاده گردید. نتایج این مطالعه 

دهد. همچنین میزان می را با سطح رفاه خانوارها نشان فتارتباط مستقیم و نامتقارن درآمد ن

تأثیرپذیری خانوارهای مناطق شهری از تغییرات قیمت نفت در مقایسه با مناطق روستایی نسبتاً 

  باالتر است.

( جهت شناخت و تحلیل تأثیر درآمدهای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله 1338) مرادی

استفاده نموده است. نتایج این مطالعه اثر منفی  1300-1333زمانی های دوره رشد، از داده

  .کندمینفتی بر توزیع درآمد را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت تأیید  یهاتکانه

 جوییتحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت" ای تحت عنوان( در مطالعه1333گلستانی و رحمانی )

دارای نفت خیز درآمدهای نفتی در کشورهای  "خیز نتخب نفتبر توزیع درآمد در کشورهای م

 اند.دانستهسبب کاهش نابرابری توزیع درآمد  را دولت کارا

های ( به مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی سال1330) جرجرزاده و اقبالی

همبستگی با مدل خود استفاده از شاخص ضریب جینی و مدل همجمعی و همچنینبا  1331-1300

وقفه توزیعی پرداختند. نتایج نشان داد که درآمدهای نفتی با وقفه دوساله منجر به نابرابری بیشتر 

گردد؛ اما تأثیر آن در مناطق روستایی با توزیع درآمد در سطح کشور و خصوصاً بخش شهری می

 شود. یک وقفه یک ساله نمودار می
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 اروش تحقیق و معرفی متغیره -4

 باشد: های زیر میسوالگویی به ین مطالعه به دنبال پاسخا

؟ آیا نمایدمیو بازار نفت به توزیع درآمد سرایت  هاتحریمحاصل از  یهاتکانهآیا  -1

 نامتقارن است؟ هاتکانهاثر سرریز این 

؟ آیا نمایدمیبه رشد اقتصادی سرایت  هاتحریمو تالطم بازار نفت و  هاتکانهآیا  -1

 ریز به اخبار بد و خوب حساس است؟این سر

 ؟نمایدمیبه تورم سرایت  هاتحریمو تالطم بازار نفت و  هاتکانهآیا  -3

سازی در حوزه مطالعات نوسانات و نااطمینانی درآمد های مدلپرکاربردترین روش در این راستا

(، 1880) 1یس(، دی و لوی1831) 1)بولرسلو GARCHهای خانواده نفت به ترتیب عبارتند از مدل

 1برداریروش اتورگرسیو (،(1411) 3(، رحمان و سرلتیس1881) 0(، نلسون1883) 3زو و تیلور

(VAR)، 14فردمنش (،1831) 8برگن(، نری و وان وگن1830) 3، کوردن(1831) 0)کوردن و نری 

(، 1881) 13)لیس مایر و پیرسون 11((؛ روش ارزش در معرض ریسک1881) 11و الموتاوا (1881)

(، 1881) 11)کیم و لونگانی سازی((؛ تکنیک شبیه1440) 13راشکی ( و بوش و1441) 10رنبرگواه

(، 1880) 18همکاران(، برنانکی و 1881) 13(، روتمبرگ و وودفورد1883) 10آبسفلد و روگوف

 (( و روش هموارسازی1441) 11همکارانو بارسکی و ( 1444) 11(، فین1440) 14همیلتون و هررا

                                                 
1. Bollerslev (1986) 
2. Day & Lewis (1997) 
3. XU & Taylor (1995) 
4. Nelson (1996) 
5. Rahman & Serletis (2012) 
6. Vector Auto Regression Model 
7. Cordon & Neary (1982) 
8. Corden (1984) 
9. Neary & Van Wijnbergen (1986) 
10. Fardmanesh (1991) 
11. Al-Mutawa (1992) 
12. Value-at Risk 
13. Linsmeier & Pearson (1996) 
14. Wahrenburg (2001) 
15. Busch & Ruschky (2004) 
16. Kim & Loungani (1992) 
17. Obstfeld & Rogoff (1995) 
18. Rotemberg & Woodford (1996) 
19. Bernanke (1997) 
20. Hamilton & Herrera (2004) 
21. Finn (2000) 
22. Barsky (2001) 
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 1(، هیسه1880) 3(، هوتوپ1880) 0(، کمبل و مکینلی1883) 3(، ترنس میلز1883) 1)ولرگر 1نمایی

  .((1888) 0( و جوریون1888)

( منجر MGARCH (p,q)در مدل گارچ چند متغیره ) بازارهاهمزمان قدرت تحلیل اثرات متقابل 

ایش یابد، بینی افزچه خطای پیشدر این الگوها چنان به استفاده گسترده از این نوع مدل شده است.

با وجود این، در الگوی مذکور تفکیک اثر  های بعد افزایش خواهد یافت.نااطمینانی در دوره

–)قدر مطلق برابر( بر ماتریس واریانس های( مثبت و منفی با اندازه برابر)شوک یهاتکانه

باشد. در صورتی که در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع کووریانس شرطی میسر نمی

مشهور است که بروز آن در زمان وقوع  3خوب و بد یکسان نباشد، این ویژگی به اثرات نامتقارن

 14(، سگال و همکاران1411) 8های مطالعاتی نظیر رحمان و سرلتیسدر یافته بازار نفت، یهاتکانه

( مورد 1413) 13و همکاران ( و هررا1410) 11(، گانگ و لین1411) 11(، ون و همکاران1413)

بر عناصر  هاتکانهی عدم تقارن اثرات د قرار گرفته است. در این مطالعه برای معرفی مولفهتأیی

  استفاده شده است. "اخبار بد"و  "اخبار خوب"کوواریانس شرطی از مفاهیم  -ماتریس واریانس

شود های بزرگ بیش از حد برآورد می، اغلب اثر شوکGARCHهای ساده همچنین در مدل

شد که  GARCHهای گردد. این اثر باعث خلق گروهی از مدلیاد می 10اثر اهرمی که از آن به

 غیر GARCHهای ها به صورت مدلدلسازد. این مپذیر میامکان لحاظ عدم تقارن را امکان

و 13ایخطی از مربع خطاهای وقفهشوند که واریانس شرطی به صورت تابع خطی توصیف می

 (. 1440 ،10یلور)ت باشدنمی 11ایواریانس وقفه

حوزه نااطمینانی در بازار نفت  های بدست آمده از الگوهای مورد استفاده دربا مطالعه نتایج و یافته

                                                 
1. Exponential Smoothing 
2. Verleger (1993) 
3. Terence Mills (1993) 
4. Campbell and MacKinlay (1997) 
5. Hotopp (1997) 
6. Hiseh (1999) 
7. Jorion (1999) 
8. Asymmetric Effect 
9. Rahman & Serletis (2012) 
10. Segal (2015) 
11. Wen (2016) 
12. Gong & Lin (2017) 
13. Herrera (2018) 
14. Leverage Effect 
15. Intermittent Error Squared 
16. Intermittent Variance 
17. Taylor (2004) 
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ها، نیاز به الگویی با تمامی خصوصیات ذکر شده بیش از پیش های خاص این مدلو برخی ویژگی

 شود. احساس می

 VARMAX GHARCH in mean Asymmetric BEKKدهد الگوی ها نشان میبررسی

(، الگوی مناسبی 1411) 1( و سرلتیس و ایستیک1411) مورد استفاده توسط رحمان و سرلتیس

مدت و بلندمدت این تغییرات بر و تالطم در بازار نفت و اثرات پویای کوتاه هاتکانهبرای تحلیل 

 . باشدمتغیرهای کالن اقتصادی از جمله توزیع درآمد می

 

[

RGDPWt

RINFt

RGINIt

] = [

α1

α2

α3

] + [

βy,11 βy,12 βy,13

βy,21 βy,22 βy,23

βy,31 βy,32 βy,33
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] + [
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]
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(1)  

  
 

+[

θy,11 θy,12 θy,13

θy,21 θy,22 θy,23

θy,31 θy,32 θy,33
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eRINF,t−1
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𝑒𝑡~(0,𝐻𝑡) 

βX = [

βx,11 βx,12

βx,21 βx,22

βx,31 βx,32

] ;  Xt−1 = [
x1,t−1 = RINFt−1

x2,t−1 = RGINIt−1
] ;  

φy = [

φy,11 φy,12 φy,13

φy,21 φy,22 φy,23

φ31 φ32 φ33

] ;  √hy,t−1 = [

√hRGDPW,t−1

√hRINF,t−1

√hRGINI,t−1

] ;  

θy = [

θy,11 θy,12 θy,13

θy,21 θy,22 θy,23

θy,31 θy,32 θy,33

] ;  et = [

eRGDPW,t

eRINF,t

e𝑅GINI,t

] = [

e1,t

e2,t

e3,t

] 

 

 

ماتریس  αزای الگوی پژوهش، زا و برونبه ترتیب ماتریس متغیرهای درون txو  ty( 1) ر رابطهد

 AR(p=1)، φزای بخش زا و برونبه ترتیب ماتریس ضرایب درون 𝛽𝑥و  𝛽𝑦، أعرض از مبد

θ(؛ Mean-in) ضرایب بخش نااطمینانی
𝑦
 teو  MA(q=1)زا در بخش ضرایب متغیرهای درون  

کوواریانس  –همچنین توابع واریانس  .باشدماتریس جمالت اخالل معادالت میانگین الگو می

 باشد. ( می1( مطابق رابطه )1الگوی پژوهش با فرض وقفه بهینه )
 

                                                 
1. Serletis & Istiak (2016) 
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(1)  
[

hy1y1,t hy1y2,t hy1y3,t

hy2y1,t hy2y2,t hy2y3,t

hy3y1,t hy3y2,t hy3y3,t

]

= [

c11 c12 c13

0 c22 c23

0 0 c33

]

T

[

𝑐11 𝑐12 𝑐13

0 𝑐22 𝑐23

0 0 𝑐33

]

+ [

𝑎𝑦,11 𝑎𝑦,12 𝑎𝑦,13

𝑎𝑦,21 𝑎𝑦,22 𝑎𝑦,23

𝑎𝑦,31 𝑎𝑦,32 𝑎𝑦,33

]

𝑇

[

𝑒𝑦1,𝑡−1

𝑒𝑦2,𝑡−1

𝑒𝑦3,𝑡−1

] [

𝑒𝑦1,𝑡−1

𝑒𝑦2,𝑡−1

𝑒𝑦3,𝑡−1

]

𝑇

[

𝑎𝑦,11 𝑎𝑦,12 𝑎𝑦,13

𝑎𝑦,21 𝑎𝑦,22 𝑎𝑦,23

𝑎𝑦,31 𝑎𝑦,32 𝑎𝑦,33

] 

+[
𝑎𝑥,11 𝑎𝑥,12 𝑎𝑥,13

𝑎𝑥,21 𝑎𝑥,22 𝑎𝑥,23
]
𝑇

[
𝑒𝑅𝑂𝐼𝐿,𝑡−1

2 0

0 𝑒𝑅𝑆𝐴𝑁𝐶,𝑡−1
2 ] [

𝑎𝑥,11 𝑎𝑥,12 𝑎𝑥,13

𝑎𝑥,21 𝑎𝑥,22 𝑎𝑥,23
] 

+[

by,11 by,12 by,13

by,21 by,22 by,23

by,31 by,32 by,33

]

T

[

hy1y1,t−1 hy1y2,t−1 hy1y3,t−1

hy2y1,t−1 hy2y2,t−1 hy2y3,t−1

hy3y1,t−1 hy3y2,t−1 hy3y3,t−1

] [

by,11 by,12 by,13

by,21 by,22 by,23

by,31 by,32 by,33

]

+ [
bx,11 bx,12 bx,13

bx,21 bx,22 bx,23
]
T

[
hROIL,t−1 0

0 hRSANC,t−1
] [

bx,11 bx,12 bx,13

bx,21 bx,22 bx,23
]

+ [

dy,11 dy,12 dy,13

dy,21 dy,22 dy,23

dy,31 dy,32 dy,33

]

T

[

uy1,t−1

uy2,t−1

uy3,t−1

] [

uy1,t−1

uy2,t−1

uy3,t−1

]

T

[

dy,11 dy,12 dy,13

dy,21 dy,22 dy,23

dy,31 dy,32 dy,33

]

+ [
dx,11 dx,12 dx,13

dx,21 dx,22 dx,23
]
T

[
uROIL,t−1

2 0

0 uRSANC,t−1
2 ] [

dx,11 dx,12 dx,13

dx,21 dx,22 dx,23
] 

 

Ht = [

h11,t h12,t h13,t

h21,t h22,t h23,t

h31,t h32,t h33,t

] = [

hy1y1,t hy1y2,t hy1y3,t

hy2y1,t hy2y2,t hy2y3,t

hy3y1,t hy3y2,t hy3y3,t

] ; 

C = [

c11 c12 c13

0 c22 c23

0 0 c33

] ;  Ay = [

ay,11 ay,12 ay,13

ay,21 ay,22 ay,23

ay,31 ay,32 ay,33

] ;  ey,t−1 = [

ey1,t−1

ey2,t−1

ey3,t−1

]   ; 

Ax = [
ax,11 ax,12 ax,13

ax,21 ax,22 ax,23
] ;  ex,t−1 = [

eROIL,t−1
2 0

0 eRSANC,t−1
2 ] ;  

By = [

by,11 by,12 by,13

by,21 by,22 by,23

by,31 by,32 by,33

] ;  Bx = [
bx,11 bx,12 bx,13

bx,21 bx,22 bx,23
] ;  

Hx,t−1 = [
hROIL,t−1 0

0 hRSANC,t−1
] ;  Dy = [

dy,11 dy,12 dy,13

dy,21 dy,22 dy,23

dy,31 dy,32 dy,33

] 

uy,t−1 = [

uy1,t−1

uy2,t−1

uy3,t−1

] ;  Dx = [
dx,11 dx,12 dx,13

dx,21 dx,22 dx,23
] ; 

 ux,t−1 = [
uROIL,t−1

2 0

0 uRSANC,t−1
2 ] 

 

 

 

به ترتیب شامل  x,tHو  tHباشد؛ کوواریانس می-( که معرف معادالت واریانس1در رابطه )

ماتریس  yBو  yA، أماتریس عرض از مبد Cزا، زا و برونماتریس نااطمینانی متغیرهای درون
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 ARCH ضرایب بخش

 GARCHو 1

ماتریس ضرایب بخش  xB و xAزا، متغیرهای درون 1

ARCH  وGARCH و  زامتغیرهای برونyD و xD  یهاتکانهماتریس ضرایب اثرات نامتقارن 

د که پارامترهای نباش( میAsymmetric-BEKKزا )زا و برونمنفی و مثبت متغیرهای درون

 هرگاه رشد درآمد نفتمثال دهد. به عنوان اخبار خوب و بد را نشان می برآوردی آن اثرات

(ROILپایین ) )تر )باالتر( از حد انتظار خود باشد این موضوع به عنوان یک خبر بد )خبر خوب

شود. بنابراین اخبار خوب و بد در کننده نفت تلقی میصاد ایران به عنوان یک کشور صادربرای اقت

  ( تعریف نمود.3توان مانند رابطه)دیگری( را می yو  xنفت )یا برای هر خصوص رشد درآمد 
 

 اخبار خوب (3)

 اخبار بـــــد
{
uROIL = max(eROIL, 0)                             

uROIL = min(eROIL, 0)                             
  

 

 :yDیا  xDهمچنین هرگاه در ماتریس ضرایب 

Dx  or  y = [dij ≠ 0] ;   for all i  &  j 
باشد. از آن جا که در کوواریانس می –به مفهوم وجود اثرات نامتقارن در معادالت واریانس 

صورت بروز اخبار بد، پارامتر ضریب برآوردی متغیر مورد نظر مخالف صفر خواهد بود، بنابراین 

معادله مورد نظر نتیجه سرایت اخبار بد بر متغیر  أو عرض از مبد ijdجمع  تحت این شرایط حاصل

یک ماتریس باالمثلثی تعریف شده  Cماتریس باشد. ( میijhوابسته معادله واریانس یا کوواریانس )

دهد تا نوسانات را تضمین نماید. این خاصیت اجازه می Hتا شرط مثبت معین بودن ماتریس 

در برآورد نوسانات جاری متغیرهای الگو  𝑒𝑒𝑇و  𝑢𝑢𝑇 ایو همچنین مقادیر وقفه j-iHگذشته 

به  p=q=1های نامتقارن بالقوه دریافت خواهد شد. مقادیر بهینه لحاظ شوند، به طوری که پاسخ

در پسماندهای استاندارد  ARCHگونه همبستگی سریالی و اثرات نحوی تعیین شده است که هیچ

  مدل وجود نداشته باشد.

 tROIL، 1-tRSANC-1، زای مدلمتغیرهای درون tRGDPW، tRGIN، tRINFتا در این راس

معادالت  ARبخش  tRGDPW، 1-tRGINI، 1-tRINF-1 و متغیرهای زای مدلمتغیرهای برون

VARMA که باشندمی tRGDPW بدون احتساب درآمد نفت، یواقع یدهنده رشد اقتصادنشان 

tRGINI درآمد،  عیتوز یرابربه عنوان شاخص ناب ینجی بیرشد ضرtRINF ایها متیرشد ق 

                                                 
1. ARCH Effect 
2. GARCH Effect 
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رشد حجم تجارت با اروپا به عنوان شاخص  tRSANCنفت،  یرشد درآمد واقع tROIL ،تورم

  .دهندی( را نشان م1381:0تا  1304:1) t زمانی دوره در رانیدر ا میتحر

( و 1411) جاسمیتااز جمله مطالعات دیجان و در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه نااطمینانی، 

 یها(، استفاده از داده1413) ی و همکاراناصفهان یصالح( و مطالعه 1411رحمان و سرلیتیس )

همراه  تریقیدق جینتابا  رهایمتغاستفاده از رشد  نینوسانات بازار نفت و همچن لیدر تحل یفصل

 (0رابطه ) مطابق هایسر . رشد فصلیدهد، نوسانات را بهتر نشان می. زیرا رشد متغیرهاباشدیم

  :ه استمحاسبه گردید

(0) 

1

ln it
it

it

p
R

p 

 
  

  
  باشد.می t زماندر  iمقدار متغیرو  iرشد متغیرترتیب ه ب itP و itR که

 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج -5

اولین گام ضروری بررسی مانایی متغیرها است. متغیرهایی که میانگین و  ،پیش از برآورد مدل

شوند، به عنوان متغیرهای ریشه واحد یا نامانا شناخته می نمایدها در طول زمان تغییر میواریانس آن

ای به دنبال دارد. در کنندهها نتایج گمراهسازیگونه متغیرهای نامانا در مدلبنابراین استفاده از این

بر پایه رابطه همبستگی واقعی و از ها مقابل اگر متغیرها مانا باشند، برآورد رابطه بلندمدت میان آن

 صحت الزم برخوردار خواهد بود. 

باشد که توسط ( میHEGYهای فصلی آزمون هگی )ها برای دادهترین آزمونیکی از مناسب

( ADFفولر تعمیم یافته ) –انگل، گرانجر و یو به عنوان روشی جایگزین آزمون ریشه واحد دیکی 

آزمون ریشه واحد غیر فصلی با دیکی فولر و یا دیکی فولر  در موارد فصلی ارائه شده است.

ها ( با یک مدل ناپایا، به عنوان فرضیه صفر شروع شده است. در واقع این آزمونADFیافته )تعمیم

گیرند. زیرا این تنها برای بررسی وجود ریشه واحد در فرکانس صفر مورد استفاده قرار می

توانند وجود و تعداد ویژگی فصلی تصادفی هستند و فقط می ها مبتنی بر فرض عدم وجودآزمون

های واحد در فرکانس صفر را کنترل کنند. بنابراین اگر سری زمانی تحت بررسی چنین ریشه

که شود. بنابراین عالوه بر اینها به نتایج قابل قبول منجر نمیدیگر این آزمون ،ویژگی داشته باشد

قبل از برآورد مدل مشخص شود وجود یا عدم وجود ویژگی درجه جمع بستگی یک سری باید 

گی را تأیید کند برای رفع ژفصلی تصادفی را نیز باید آزمود. اگر نتیجه آزمون وجود این وی

گیری فصلی نیز الزم خواهد بود. در واقع آزمون هگی گیری اول، تفاضلناپایایی عالوه بر تفاضل
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(. خالصه نتایج 1444، 1های فصلی )آالنا و رابینسونانسهای واحد در فرکتستی است برای ریشه

و  ( آورده شده است. در آزمون هگی فرضیه صفر1آزمون ریشه واحد فصلی هگی در جدول )

 شود. زیر بیان می فرضیه مقابل آن به صورت رابطه
(3) 0 11 1

0 12 2

0 0 13 4 3 4

: 0 , : 0

: 0 , : 0

: 0 , : 0 , : 0 0or

H H

H H

H H H

 

 

   

       

       

               
 

. نماید برای فرضیه سوم استفاده میرا  F برای دو فرضیه اول و آماره tآزمون هگی از آماره 

پذیرش فرضیه اول به معنی وجود ریشه واحد در فرکانس صفر یا وجود یک ریشه واحد غیر 

های دهد که ریشه واحد فصلی در فرکانسها است. پذیرش فرضیه دوم نشان میفصلی در سری

گر وجود یک ریشه واحد نشان ،شش ماهه وجود دارد. سرانجام، اگر فرضیه سوم پذیرفته شود

ها به صورت جداگانه آزمون های ساالنه است. در ضمن هر کدام از ین فرضیهفصلی در فرکانس

𝜋1 (. وجود ریشه واحد در1443 ،1تاسون) شدخواهند  = 0, 𝜋2 = 0, 𝜋3 = 𝜋4 = اشاره بر  0

,0این دارد که به ترتیب  𝜋,
𝜋

2
,
3𝜋

2
,𝜋1 است. اگر مقادیر  𝜋2  همراه با𝜋3  یا𝜋4  به طور معناداری

یک سری زمانی پایا است در غیر این صورت  tXشود. و منفی باشند، فرض صفر ناپایایی رد می

داری منفی باشند، به طور معنی 𝜋4یا  𝜋3 همراه با 𝜋2جمع بسته از درجه اول است. همین طور اگر 

شود. در نتیجه سری زمانی جمع بسته فصلی از ی فصلی تصادفی رد میفرض صفر وجود ویژگ

 .شودنامیده می dدرجه 
 

 3نتایج آزمون مانایی متغیرها با استفاده از آزمون هگی: 1جدول 

 متغیر
 در سطح

 نتیجه فرضیه صفر

1
t  2

t  3 4
F   

ROIL 13/0- 11/3- 41/10 وجود ریشه واحد یا 1 فرضیه .
ریشه واحد غیر فصلی در 

 فرکانس صفر
. وجود ریشه واحد 1 فرضیه

 فصلی در فرکانس شش ماهه
. وجود ریشه واحد 3فرضیه 

 فصلی در فرکانس ساالنه

 شودرد می

RGINI 40/0- 10/1- 10/0 شودرد می 

RGDPW 00/3- 01/0- 48/14 شودرد می 

RINF 31/0- 04/3- 80/13 شودرد می 

RSANC 31/3- 13/3- 30/10 شودرد می 

 پژوهشهای یافته :مأخذ

                                                 
1. Alana & Robinson (2000) 
2. Tasseven (2008) 

 اند.  ( تا دو رقم اعشار گرد شده1. کلیه ارقام مندرج در جدول )3
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درگام بعدی  باشند.( می0Iدهد که کلیه متغیرها در سطح مانا )( نشان می1نتایج حاصل از جدول )

یرهای پژوهش آزمون متغ در واریانس 1شکست ساختاریسازی، الزم است وجود پیش از مدل

شود؛ چراکه در صورت بروز این پدیده به دالیلی نظیر جنگ، تعدیل اقتصادی، تغییر نظام ارزی و 

گردد ... و عدم لحاظ آن در مدل پژوهش، منجر به بروز مشکالت و اختالل در تفسیر نتایج می

 3و همکاران ره سانسوآمانتایج آزمون شکست ساختاری متغیرها با استفاده از (. 1441، 1)نوریگا

  .( قابل مشاهده است1) در جدول (1441)

 

 RGDPWهای ساختاری در واریانس سری زمانی بازدهی متغیر تعداد و موقعیت شکست :2 جدول

 شکست تعداد شکست موقعیت عددی )شماره( موقعیت زمانی شکست متغیر

RGDPW  1 01 1331تابستان 

 های تحقیقیافته منبع:

        

دهد فقط متغیر رشد اقتصادی واقعی نتایج آزمون شکست ساختاری واریانس متغیرها نشان می

 شکست ساختاری در طول روند خود در( دارای یک RGDPWبدون احتساب درآمد نفت )

وارد  باشد )صرفاً در الگوی معادالت واریانس به صورت متغیرهای دامیمی 1331فصل دوم سال 

 رها نیز بدون شکست ساختاری هستند. د( و سایر متغیشومی

(، 0( و )3تشخیص داده شده است. در جدول ) 1، ( وقفه بهینه الگوAICر آکائیک )بر اساس معیا

معادالت میانگین الگوی  MAو  in-Meanو همچنین بخش  ARنتایج برآورد ضرایب بخش 

VARMA GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK پژوهش  های فصلیبا استفاده از داده

 ارائه شده است. با لحاظ شکست ساختاری واریانس 

به منظور شناسایی نوع و شدت روابط میان هر متغیر با مقدار گذشته خود و سایر متغیرها، به 

رشد دهد افزایش نشان می 13β، ... ،53βمعناداری ضرایب  شود؛مراجعه می ARضرایب بخش 

بدون احتساب  یواقع یرشد اقتصادود توزیع درآمد، منجر به بهب t-1در دوره  نفت یدرآمد واقع

  گردیده است. میحجم تجارت با اروپا به عنوان شاخص تحر و رشد درآمد نفت
 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Structural Breaks 
2. Noriega (2002) 
3. Sanso (2002) 
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 نتایج حاصل از برآورد ضرایب معادالت میانگین :3 جدول

α =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -0/000

(000/0)

-010/0

000/0

001/0

(000/0)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ;   βy =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 052/0

( 0/000 )

-0/061

(000/0)

101/11

(000/0)

0/006

( 0/000 )

565/0

(000/0)

505/1-

(000/0)

011/0-

( 0/000 )

005/0

(000/0)

115/0

(000/0)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ;  βx =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 101/0

( 0/000 )

001/0

(000/0)

005/0

( 0/000 )

010/0-

(516/0)

-0/001

( 0/000 )

001/0

(151/0)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

φ =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 010/0

( 0/555 )

005/0

(056/0)

055/0-

( 0/005 )

005/0

( 0/000 )

050/0-

(005/0)

0/211

( 0/000 )

005/0-

( 0/000 )

015/0

(000/0)

-105/0-

( 0/000 )]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ;    θ =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 000/1-

( 0/000 )

015/0

( 0/000 )

-660/11

(000/0)

0/006

( 0/111 )

512/0

( 0/000 )

205/0

(000/0)

0/011

( 0/000 )

000/0-

( 0/000 )

-0/165

(000/0)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 باشند.( متغیر مورد نظر می P-Valueدهنده سطح احتمال )کلیه اعداد داخل پرانتز نشان توضیح:

 پژوهشهای یافته :مأخذ

 

های شامل پارامترهای ماتریس AR( قابل مشاهده است، ضرایب بخش 3آن چنان که در جدول )

�̂�𝑦  و�̂�𝑥 زا( بر مقادیر زا و برون)درون ای هر متغیرهای وقفهدهنده تأثیر ارزشبه ترتیب نشان

( درآمد نفت رشدی معادل یک واحد را t-1جاری آن متغیر است. به طور مثال هرگاه )در دوره 

را تجربه واحد  10/4 معادل( تولید ناخالص داخلی واقعی رشدی tتجربه نماید؛ در دوره بعد )

 حاکی از اثرات خودی �̂�𝑦 کرد. همچنین معناداری کلیه ضرایب برآوردی ماتریسخواهد 

باشد. ضرایب میزا ( کلیه مقادیر متغیرهای درونij)پارامتر با اندیس  ( و متقابلii)پارامتر با اندیس 

زا و همچنین نشان دهنده اثر نوسانات شرطی متغیرهای درون  in-Meanدر بخش �̂� ماتریس

زای الگو یای ایجاد سطحی از نااطمینانی حاصل از بروز یک تکانه در یکی از متغیرهای درونگو

( در بخش معادالت میانگین t ( و اثرات خودی و متقابل انتقال آن )در دوره جاریt-1)در دوره 

باشند. معناداری کلیه ضرایب این ماتریس مؤید ارتباطات متقابل و نزدیک میان سه بخش می

سطح احتمال  ( )با-14/4) پارامتراهد بود. به عنوان نمونه خوو شاخص توزیع درآمد  د، تورمتولی

تولید به شاخص توزیع درآمد در  ین درجه سرایت نااطمینانی از بخشدهنده باالتر( نشان444/4

میزان اثرات خودی   MAدر بخش 𝜃   همچنین ضرایب ماتریس باشد.بخش معادالت میانگین می
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زا را )در دوره ( بر هریک از متغیرهای درونt-1قابل ایجاد یک تکانه نسبت به میانگین )دوره و مت

  .نمایدمی( برآورد t جاری

در این بخش شامل اثرات خودی تکانه بخش تولید به خود بخش  هاتکانهباالترین میزان انتقال 

و تورم به توزیع  (-11/1معادل)(، اثرات متقابل تکانه تورم به بخش تولید -41/1تولید معادل )

  باشند.می 1/11درآمد معادل 
 کوواریانس –نتایج حاصل از برآورد ضرایب معادالت واریانس  :4 جدول

C =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0/011

( 0/000 )

-0/010

(000/0)

010/0

(000/0)

0
-0/000

(000/0)

001/0

(001/0)

0 0
011/0

(000/0)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ;   Ay =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -005/0-

( 0/000 )

010/0

(616/0)

000/0-

( 0/055 )

102/0-

( 0/100 )

-0/020

(020/0)

0/000

( 0/200 )

012/0

( 0/000 )

-0/255

(001/0)

0/111

( 0/110 )]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ;  

 Ax =

[
 
 
 
 
 
 102/0

( 0/000 )

025/0-

(025/0)

000/0-

( 0/115 )

615/0

( 0/000 )

005/0-

(000/0)

010/0-

( 0/000 )]
 
 
 
 
 
 

   ;  By =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0/015

( 0/065 )

001/0-

( 0/006 )

000/0

( 0/000 )

150/0-

( 0/000 )

025/0

( 0/000 )

052/0

( 0/000 )

0/011

( 0/066 )

200/0-

( 0/001 )

055/0

( 0/000 )]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bx =

[
 
 
 
 
 
 061/0-

( 0/005 )

-0/011

( 0/000 )

101/0-

(000/0)

050/0

( 0/001 )

-0/022

( 0/105 )

055/0-

(000/0)]
 
 
 
 
 
 

 ;  Dy =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 150/0

(000/0)

056/0-

( 0/000 )

001/0

( 0/000 )

002/0

(252/0)

660/0-

( 0/000 )

011/0

( 0/600 )

050/11-

(000/0)

0/600

( 0/000 )

502/0-

( 0/000 )]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ; 

Dx =

[
 
 
 
 
 
 015/0 000/0- 000/0

(005/0) ( 0/612 ) ( 0/000 )

005/0

(000/0)

001/0-

( 0/000 )

001/0-

( 0/156 )]
 
 
 
 
 
 

   

های معادالت های طراحی شده در هریک از بخشضرب ماتریس استخراج شده از حاصل 3×3های های قطر اصلی ماتریسکلیه درایه توضیح:

              و اثرات GARCH، اثرات ARCH، اثرات أ)شامل چهار بخش که به ترتیب عبارتند از عرض از مبد کوواریانس –واریانس 

Asymmetric BEKKحتی در صورت منفی بودن پارامترهای برآوردی ،) ˆ ˆ ˆ ˆ
ii ii ii iid ،b ،a ،c های مندرج در قطر اصلی ماتریسC ،yA ،yB  و

yD اعداد  همچنین کلیه گردد.ها تحت هر شرایطی حفظ میو شرط مثبت بودن واریانس گردیدهتوان دوم دارای عالمت مثبت  بودن دارا؛ به دلیل
  باشند.می ( متغیر مورد نظرP-Valueدهنده سطح احتمال )داخل پرانتز نشان

 های پژوهشیافته منبع:
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بر دیگر  t-1بینی( هر یک از متغیرها در دوره قابل پیش مثبت و منفی )غیر یهاتکانهمیزان تاثیر 

ندرج در جدول م MAتوان توسط ضرایب برآوردی بخش متغیرهای الگو در دوره جاری را می

های مورد رشد درآمد نفت به کلیه بخش یهاتکانه، 13φ،… ،35φ. بر اساس ضرایب ( نشان داد0)

به عنوان  ینجی بیرشد ضرمنجر به بهبود وضعیت  هاتکانهبه نحوی که این  نمایدمیمطالعه سرریز 

 درآمد نفت بدون احتساب یواقع یرشد اقتصادو همچنین کاهش درآمد  عیتوز یشاخص نابرابر

و کاهش حجم تجارت با اروپا به عنوان شاخص تحریم در این دوره گردیده است. همچنین میزان 

بینی )نااطمینانی( بر متغیرهای مورد مطالعه مطابق ضرایب برآوردی قابل پیش یهاتکانهاثرات 

دلیل  شدت یابد به هاتحریم، هر زمان 53Фباشد، بر اساس ضریب برآوردی می in Meanبخش 

 کاهش حجم تجارت با اروپا نااطمینانی قیمت نفت و به دنبال آن تورم افزایش خواهد یافت.

های کالن اقتصادی از ضرایب بخش نفت به دیگر بخش 1جهت شناسایی و تحلیل اثرات سرریز

های( )شوک یهاتکانهالگوی مورد مطالعه استفاده شده است، نتایج نشان داد بروز  ARCHبخش 

بدون  یواقع یرشد اقتصاد منجر به افزایش تالطم )نوسانات( در میزان تجارت با اروپامثبت 

  گردیده است. (تورم)ها متیرشد قو  احتساب درآمد نفت

توان اثرات تالطم دوره گذشته یک می GARCHبا استفاده از ضرایب برآورد شده در بخش 

ا مشاهده ( ر3و دیگر متغیرها )اثرات متقابل (1متغیر بر تالطم دوره جاری همان متغیر )اثرات خودی

بدون احتساب  یواقع یرشد اقتصادمعنادار و مطابق انتظار )بجز متغیر  نمود. تمامی ضرایب گارچ

باشند. به طوری که بیشترین اثرات گارچ )خودی( به ( نسبتاً بیشتر از ضرایب آرچ میدرآمد نفت

و کمترین  هاتحریمو درآمد  عیتوز یخص نابرابربه عنوان شا ینجی بیرشد ضرترتیب مربوط به 

باشد؛ همچنین تالطم می بدون احتساب درآمد نفت یواقع یرشد اقتصاداین اثرات نیز مربوط به 

بدون احتساب  یواقع یرشد اقتصاداز بخش نفت و تحریم به شاخص توزیع درآمد و بخش 

ی این حوزه در ایجاد هاتحریمو  شود که موید نقش و جایگاه موثر نفتسرریز می درآمد نفت

 ثباتی و تالطم در اقتصاد کالن ایران است.بی

و همچنین اثرات متقابل سرریز  0هاتکانهعالوه، در این دوره وجود اثرات خودی سرریز نامتقارن ه ب

                                                 
1. Spillover Effects 
2. Own-Effects 
3. Cross-Effects 

 غیر بر تالطم همان متغیر. تفاوت میان اثر شوک منفی و مثبت یک مت0
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به طوری که تفاوت اثرات  بر کلیه متغیرها )بجز تحریم( تایید گردیده است. 1هاتکانهنامتقارن 

های مثبت بر تالطم همان متغیرها )اثرات خودی( بسیار فاحش های منفی در مقایسه با شوکشوک

ثباتی در روند تغییرات باشد؛ لذا نتایج یاد شده نقش مهم و تاثیرگذار اخبار بد در ایجاد بیمی

بدون  یواقع یرشد اقتصاددهد. سرریز اخبار بد از بخش نفت به متغیرهای فوق را نشان می

 به ترتیب معادلدرآمد  عیتوز یبه عنوان شاخص نابرابر ینجی بیرشد ضرو  ساب درآمد نفتاحت
 . وجود داشته است 14.41و  -14.40

در عرض از مبدا معادالت واریانس نشان داد که  1نتایج برآورد ضرایب متغیر شکست ساختاری

ال شکست ساختاری واریانس باشند. به طوری که بیشترین اثرات اعمتمامی این ضرایب معنادار می

رشد حجم مربوط به تالطم و )به صورت افزایش عرض از مبدا( متغیر رشد اقتصادی در الگ

 باشد. می نفت یرشد درآمد واقعو  میتجارت با اروپا به عنوان شاخص تحر

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -6

دیگر به  را نفتیم درآمدهای وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت، همواره بخشی از شوک و تالط

بنابراین اطالع از مقدار و جهت اثرات ؛ نمایدمیهای اقتصاد کالن و توزیع درآمد سرریز بخش

بر شاخص توزیع درآمد جهت اتخاذ تصمیمات و  هاتحریمشوک و تالطم درآمدهای نفتی و 

 باشد. میتر این ثروت در جامعه ضروری های مناسب به منظور تقسیم عادالنهسیاست

)به تفکیک اخبار خوب و  یهاتکانهگیری مقدار و جهت سرریز در پژوهش حاضر به منظور اندازه

                               بر نابرابری توزیع درآمد از الگوی هاتحریمبد( درآمدهای نفتی و 

VARMA GARCH in Mean Asymmetric BEKK .استفاده شده است  

رشد ، درآمد عیتوزمنجر به بهبود  نفت یرشد درآمد واقعمیانگین، افزایش  بر اساس معادالت

 میبه عنوان شاخص تحرو حجم تجارت با اروپا  بدون احتساب درآمد نفت یواقع یاقتصاد

ها سرریز شده است و این به کلیه بخش نفت یرشد درآمد واقع یهاتکانهگردیده است. همچنین 

بدون احتساب درآمد  یواقع یرشد اقتصاد و در مقابل کاهش درآمد عیتوزمنجر به بهبود  هاتکانه

نیز  نفت یرشد درآمد واقعو حجم تجارت با اروپا )شاخص تحریم( شده است. نااطمینانی  نفت

رت به عنوان شاخص تحریم با اروپا ا)تورم( و کاهش میزان حجم تج هامنجر به افزایش قیمت

                                                 
 . تفاوت میان اثر شوک منفی و مثبت یک متغیر بر تالطم دیگر متغیرها1

 ( وارد الگو شده است.  Dummy. این متغیر به صورت یک متغیر دامی )1
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بر متغیرهای اقتصادی در  نفت یرشد درآمد واقعو تالطم  هاکانهتگردیده است. بنابراین آثار منفی 

 باشد.مقایسه با آثار مثبت آن بیشتر می

از نقاط قوت مطالعه حاضر منظور نمودن اثرات شکست ساختاری واریانس متغیرها در الگوی 

ضرایب باشد که منجر به افزایش دقت برآورد ضرایب الگو گشته است. معناداری مورد مطالعه می

( حاکی از آنست پس از ii-11Dبرآوردی شکست ساختاری )در عرض از مبدا( معادالت واریانس )

لحاظ شکست ساختاری )واریانس( در الگو، مقدار تالطم تمامی متغیرها افزایش یافته است، 

 بنابراین در دوره زمانی که واریانس تولید دارای شکست ساختاری بوده در مقایسه با دوره زمانی

 که شکست ساختاری وجود نداشته، در حوزه رشد اقتصادی ثبات نسبی کمتری وجود داشته است.

)اخبار خوب و بد( بر  هاتکانهبعالوه نتایج برآورد الگوی تحقیق، وجود اثرات )خودی( نامتقارن 

الطم ها( بر ت iidکه شدت این اثرات نامتقارن ) به نحوی نمایدمیتالطم تمامی متغیرها را تایید 

تورم( ) هاو رشد قیمت بدون احتساب درآمد نفت یواقع یرشد اقتصاد، نفت یرشد درآمد واقع

باشند و این نسبتاً بیشتر بوده است. به طوری که این متغیرها به شدت به ورود اخبار بد حساس می

د. مطابق ورثباتی متغیرهای مورد مطالعه در این دوره بشمار مینوع اخبار از مهمترین عوامل بی

به عنوان  ینجی بیرشد ضر(، تالطم تمامی متغیرها به تالطم i1bضرایب برآوردی بخش گارچ )

ها منجر به انتقال ثباتی در هریک از این بخشو بی نمایدمیسرایت  درآمد عیتوز یشاخص نابرابر

 آن به شاخص توزیع درآمد گردیده است. 

موید انتقال سرریز تالطم  GARCHدر بخش  b55b…,51همچنین معناداری ضرایب برآوردی 

در  هاتحریمباشد که موید نقش و جایگاه موثر ها از جمله توزیع درآمد میبه کلیه بخش هاتحریم

ها، برقراری ثبات ثباتی در اقتصاد کالن ایران است؛ لذا در صورت ادامه روند تحریمایجاد بی

 نسبی با چالشی جدی روبرو خواهد شد.

از سه کانال بر اقتصاد ایران  هاتحریم(، لغو 1418) المللی پولبینی صندوق بینیشبراساس پ

)هم برای صادرات نفتی و هم غیرنفتی(؛ دوم،  اثرگذار است؛ اول شوک مثبت تقاضای خارجی

های خارجی و شوک مثبت در تراز تجاری و سوم، اثر ثروت از طریق دسترسی مجدد به دارایی

الت نفتی. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در صادرات بیشتر محصو

های نفتی پس از برجام و آینده وضعیت اقتصاد کالن ایران خصوصاً در خصوص اثرات تحریم

 توان دو سناریو تنظیم نمود:بخش توزیع درآمد می

واند از سرریز اثرات تمدت نمی، توزیع درآمد در کوتاههاتحریمدر نخستین سناریو با لغو 
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رود اما این میجینی به سمت نابرابری بیشتر پیش نااطمینانی بازار نفت بگریزد و با افزایش ضریب 

 یابد.   اثرات در بلندمدت رفته رفته تقلیل می

و خیز دولت آمریکا برای به حداقل رساندن صادرات  هاتحریمسناریو دوم با ادامه دار شدن فشار 

رایت اثرات سرریز و به دنبال آن سبه افزایش نااطمینانی درآمد نفت گردد که ظیم مینفت ایران تن

مدت نیز شاهد مدت، در بلندانجامد؛ در این صورت عالوه بر دوره کوتاهدرآمد میبه حوزه توزیع 

 افزایش نابرابری توزیع درآمد خواهیم بود. 
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Introduction: Income distribution is one of the economic variables in the 

field of macroeconomics whose improvement is always a concern of 

governments. Income distribution shows the share of each member of the 

society in national income. The most important results of an increase in 

income inequality are increased rents and corruption, reduced 

entrepreneurial rate in the society and increased size of government. Also, 

the existence of a large traditional sector with low potential for 

modernization and a low and volatile level of economic growth rate is 

another characteristics of economies with high inequality in income 

distribution. All economies are somehow faced with macroeconomic shocks, 

but the dependence of oil-exporting countries on foreign exchange earnings 

from oil sales has made changes in oil revenues, which is a major cause of 

economic fluctuations in these countries. In Iran, exports and government 

budgets depend heavily on oil revenues, so that any move to the global oil 

market severely affects the government budgets and the structure of the 

economy. Thus, the prominent role of oil revenues in the structure of the 

government budgets and the social security programs has distinguished the 

Iranian economy from other economies. Studies show that countries with a 

high share of natural resource exports experience two to three times more 

fluctuations in their foreign trade than other countries. Oil wealth harms the 

poor by creating economic fluctuations in the countries that export this 

product through two channels that include creating economic shocks and 

destabilizing government revenues, and increasing income inequality. 

Therefore, considering the importance of the subject, the main purpose of 

this study is to investigate the impacts of shocks and uncertainty of oil 
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revenues and sanctions on the income distribution in the Iranian economy. 

Methodology: In this study, in order to investigate the impacts of oil market 

shocks (good and bad news) and sanctions as well as the effects of 

uncertainty in the income distribution inequality, the index of VARMAX 

GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK model has been used for the period of 

1991: 1 to 2019: 1. 

Results and Discussion: The results showed that positive shocks to the oil 

revenues led to improved revenue distribution in the short term. One of the 

strengths of the present study is to consider the effects of the structural 

failure of the variance of variables in the studied model, which has led to an 

increase in the accuracy of estimating the model coefficients. The 

significance of the structural failure coefficients (across the origin) in the 

equations of variance indicates that, in terms of structural failure (variance) 

in the model, the amount of turbulence in all the variables increased, so in 

the period when production variance had structural failure compared to the 

period when there was no structural failure, there was less relative stability 

in the economic growth. In addition, the results of estimating the research 

model confirm the existence of asymmetric effects of shocks (good and bad 

news) on the turbulence of all the variables, so that the intensity of these 

asymmetric effects in the turbulence of oil revenues, economic growth and 

inflation was relatively higher. These variables are highly sensitive to the 

arrival of bad news, and this type of news is an important factor for the 

instability of the variables studied in this period. According to the estimation 

of the GARCH sector coefficients, the turbulence of all the variables is 

transmitted to the turbulence of the income distribution inequality index, and 

the instability in each of these sectors leads to its transfer to the income 

distribution index. Also, the significance of the estimated coefficients in the 

GARCH sector confirmed the transfer of the sanctions turbulent overflow to 

all the sectors, including income distribution, which confirms the effective 

role of sanctions in creating instability in Iran's macroeconomy. Therefore, if 

the sanctions continue, the establishment of relative stability will face a 

serious challenge.  
Conclusion: Despite the view of many economic thinkers that one of the 

main causes of poverty and income inequality is lack of capital, and money 

accumulation, the experience of many oil-exporting countries, including 

Iran, with regard to oil revenues shows the opposite. Many studies have 

shown that, despite the abundance of oil resources and high government 

revenues from oil revenues in countries with oil reserves, including Iran, 

income inequality is exacerbated. This is due to their lack of attention to tax 

revenues, over-dependence on oil revenues, lack of strong links between oil-

related industries and other economic sectors, the lack of proper influence of 

this sector on employment, and the orientation of public spending towards 

the wealthy classes,. In contrast, studies in developed countries indicate that 
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reducing inequality and improving income distribution by increasing transfer 

costs and targeted subsidies from sources of increased energy revenue have 

led to improved health and education indicators. 

Keywords: Income inequality, Oil revenue uncertainty, Sanctions, 

Asymmetric effects. 
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