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تولید بر های پولی و نفتی بررسی تاثیر شوک
 نفتحقیقی بدون 

 
 برکچیان دکتر

 مجاب رامین
 

 بانکی و پولی پژوهشکده
 سازی مدل گروه

 
 1390اردیبهشت  

درآهذُای بَ ّابستَ ّ کْچک باس اقتصاد یک ایزاى اقتصاد 
 غیزًفتی ّ ًفتی بخص دّ بَ آًزا تْاىهی ّ بْدٍ ًفت

 .کزد بٌذیتقسین
 
اُویت حائش اقتصاد غیزًفتی بخص ًْساًات تْضیح 

 .است بیطتزی
 
هتغیزُای تعزیف اهکاى جشئی بزداری خْدرگزسیْى رّش 

 ّ بزًّشا هتغیزُای ُوشهاى ارتباط بزرسی ّ ًاهاًا بزًّشای
 .آّرد هی فزاُن را درًّشا
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ًتْاى کَ ضْدهی باعث اقتصاد غیزًفتی بخص بز توزکش  
 تقاضای تابع بزداری، خْدرگزسیْى هذل ایي چارچْب در

 .سد تخویي را پْل
 
ًفت درآهذ ًظیز هتغیزُا دیگز با پْلی پایَ هتغیز ارتباط ّ  

 .کٌینهی بزرسی را ارس ًزخ
 
اقتصاد در بِزٍ ًزخ ُایدادٍ بَ هزبْط هطکالت بَ تْجَ با 

 .است هصْى پْل تقاضای تخویي بز ّارد ایزادات اس ایزاى،
 
ٍ1367-1387:2 دّرٍ بَ هزبْط استفادٍ هْرد ُایداد  

 .است

سزهایَ تطکیل فزایٌذ در ًفت درآهذُای هثبت ًقص ّ 
 (2009 ُوکاراى، ّ اصفِاًی) اقتصادی رضذ بٌابزایي

 
ًفت بذّى تْلیذ ساسی هذل 

 
در) (1975) هزتْى ّ (1974) بْرگیٌْى هطالعات بسط  

 هعادالت اس استفادٍ با اقتصادی رضذ ساسیهذل
 (تصادفی دیفزاًسیل

 

پْلی پایَ بلٌذهذت رابطَ تخویي 
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ّاکٌص تْلیذ کل بَ ضْک هثبت ًفت 
 
 
 
 
 
 
 
 
ًزخ تْرم بَ عٌْاى جایگشیٌی بزای ًزخ بِزٍ اسوی 

ًفتی ُای ضْک 

افشایص  
درآهذُای  

 ًفت

ّاردات  
کاالُای  
 سزهایَ ای

افشایص حجن 
 سزهایَ

افشایص تْلیذ  
پس اس چٌذ  

 دّرٍ

ّاردات  
کاالُای  

 ًِایی

درجَ رقابت  
پذیزی پاییي  

 بٌگاٍ ُا

کاُص تْلیذ  
 در کْتاٍ هذت

 ًفزیي هٌابع
کاُص تْلیذ  
در کْتاٍ هذت 

 ّ بلٌذهذت
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َفزایٌذ تطکیل سزهای 
𝑑𝐾 𝑡 = 𝑏𝑌 𝑡 + 𝑐𝑅(𝑡) − 𝛿𝐾 𝑡 𝑑𝑡 

 

تابع تْلیذ 

 𝑌 𝑡 = 𝐹 𝐾 𝑡 , 𝐴 𝑡 𝐿 𝑡 , 𝑅 𝑡  

 
فزایٌذ تطکیل درآهذُای ًفت 

𝑑𝑅 𝑡 = 𝜇𝑅 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑅 𝑡 𝑑𝑊 𝑡  
 
فزایٌذ تطکیل ًیزّی کار هْثز 

𝑑𝑁 𝑡 = (𝑔 + 𝑙)𝑁 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜆𝑁 𝑡 𝑑𝑊 𝑡  

فزایٌذ تطکیل تکٌْلْژی 
𝑎(𝑡) = 𝜙0 + 𝜙1𝑓(𝑡) + 𝜙2𝑒(𝑡), 𝜙1 > 0,𝜙2 < 0 

 

ًیزّی کار 
𝑙(𝑡) = 𝜓0 + 𝑙𝑡 

 

هعادلَ تْلیذ 
𝑦(𝑡) = 𝜔0 +𝜔1𝑡 + 𝜔2𝑒(𝑡) + 𝜔3𝑜(𝑡) + 𝜔4𝑓(𝑡) + 휀(𝑡) 

 

پایَ پْلی ّ سطح قیوت ُا بَ عٌْاى هتغیزُایی کَ در 
 .پْیایی ُای کْتاٍ هذت تْلیذ هْثز اًذ بَ هذل ّارد هی ضْد
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هذل ضزطی: 

∆𝒛1𝑡 = 𝝀𝑖
𝑝

𝑖=1
∆𝒛1𝑡−𝑖 + 𝝆𝑖

𝑞

𝑖=1
∆𝒛2𝑡−𝑖 +𝝎∆𝒛2𝑡 + 𝜶 𝜷

′𝒛𝑡 − 𝒄 − 𝜸𝑡 −1 + 𝒅 + 𝜺𝑡 

 
هذل ًِایی: 

 گام تصادفی با ضتاب بزای ُز دّ هتغیز بزًّشا

 
اًتخاب ّقفَ ُای بِیٌَ هذل 

𝑝 = 𝑞 = 2 (در سطح هتغیزُا)  
 

تعذاد رّابط بلٌذهذت 
 2آهارٍ اثز ّ آهارٍ حذاکثز هقذار ّیژٍ : هقادیز بحزاًی هجاًبی

 ُز دّ آهارٍ صفز: هقادیز بحزاًی بْت استزپ ضذٍ
 

تخویي رابطَ بلٌذهذت 

𝑦𝑡 = −0.17
(0.03)
𝑒𝑡 − 0.13

(0.04)
 𝑜𝑡 + 1.25

(0.03)
 𝑓𝑡 + 7.62

(0.08)
+ 0.009
(0.08)
 𝑡 

 
 

تخویي رابطَ بلٌذهذت پایَ پْلی 
𝑚𝑡 = 2.03

(0.12)
 𝑒𝑡 + 1.12

(0.12)
 𝑜𝑡 + 2.15

(0.25)
 𝑦𝑡 − 0.10

(0.36)
 𝑝𝑡 − 74.62

(0.30)

+ 0.0008
(0.16)
 𝑡 

 

LR=0.96, prob=0.16 
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هی ضٌاسایی چْلسکی تجشیَ بَ تْجَ با پْلی ُای ضْک 
  ارس، ًزخ ًفت،بذِّى تْلیذ صْرت بَ درًّشا هتغیزُای ًظن .ضًْذ
 .است پْلیپایَ ّ ُاقیوت سطح
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ًسبتا تاثیز ابتذایی دّرٍ چٌذ در اًبساطی پْلی ُایسیاست 
  اها است، گذاضتَ بزجای حقیقی ًفتبذِّى تْلیذ بز هعٌاداری

 ّاکٌص .رّدهی بیي اس فصل پٌج حذّدا اس پس هعٌاداری ایي
 لحاظ اس اسویپْلِیپایَ ُایضْک بَ ًسبت ُاقیوت سطح
-هی بزداضت ًوْدار اس آًچَ حال ایي با ًیست، هعٌادار آهاری

 بزّس بیطتز سهاى گذر با ُاقیوت افشایص اثزات کَ است آى ضْد
 .کٌذهی

َحقیقی تْلیذ کاُص باضذ اُویت حائش تْاًذهی کَ ایًتیج  
  بَ .است اقتصاد بَ ًفتی ضْک ضذى ّارد با ُوشهاى ًفتبذِّى

  هْاجَ ًفت درآهذُای افشایص با اقتصاد کَ سهاًی دیگز، عبارت
  اها یافتَ، کاُص ًفتبذِّى حقیقِی تْلیذ اّل فصل در ضْد،هی

 افشایص ًِایت در ّ ضذٍ جبزاى کاُص ایي سهاى گذر در
 .ضْدهی هطاُذٍ تْلیذ سطح در هعٌاداری
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پْلی ُای ضْک 
  اًتظارات را آًِا تْاىهی آًچَ اس کاهلی ًسبتا هطابقت آهذٍ بذست ًتیجَ
  عبارت بَ .دارد ًاهیذ، ایزاى اقتصاد در پْلی ُایسیاست عوکلزد اس هْجْد

  هحذّد پْلی ُایسیاست تاثیزگذاری سطح کَ است آى اًتظار اّال دیگز
  گذر در ّ ًطذٍ هطخص بالفاصلَ ُاسیاست ایي تْرهی تاثیز ثاًیا ّ باضذ
 .کٌذ بزّس سهاى

ًفتی ُای ضْک 

افشایص  
درآهذُای  

 ًفت

ّاردات  
کاالُای  
 سزهایَ ای

افشایص حجن 
 سزهایَ

افشایص تْلیذ  
پس اس چٌذ  

 دّرٍ

ّاردات  
کاالُای  

 ًِایی

درجَ رقابت  
پذیزی پاییي  

 بٌگاٍ ُا

کاُص تْلیذ  
 در کْتاٍ هذت

 ًفزیي هٌابع
کاُص تْلیذ  
در کْتاٍ هذت 

 ّ بلٌذهذت

کاُص سطح 
 قیوت ُا

 افشایص تْلیذ
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