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چكيده
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب ،با رویکردی جهادی و با هدف
تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله
ارائه شده است .نگاهی به بندهای  15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،6 ،4 ،3و  19سیاست های کلی
اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضالت
اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است ،بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها
و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابالغی می افزاید .این
فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری
دارد .در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود
تورمی طی دوره  1375تا  1393در ایران مورد آزمون قرار گرفته است .به همین منظور از
فلیتر میانگذر کریستیانو-فیتزگرالد 4برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی
به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده
رکود تورمی استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که یک رابطه علی معنادار از
سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد .به عبارت دیگر ،بروز نوسان
درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی) ،باعث و مشدد رکود
تورمی در ایران است .بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان
زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران،
میتواند به گونه ای موثر ،مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود.
واژگان كليدي:
رکود تورمی ،تحریم های اقتصادی ،شاخص فالکت ،اقتصاد مقاومتی ،علیت سیائو
 .1استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسالمی ،دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسوول)m.ghaemi84@gmail.com ،
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد سنجی دانشگاه ارومیهs.ali.hoseini1393@gmail.com ،
 .3استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدmostafavimahdi@yahoo.co.uk ،
4. Christiano-Fitzgerald
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- 1مقدمه و بیان مساله

وجود هم زمان رکود اقتصادی و تورم ،شرایط پیچیده و دشواری را پدید می آورد که
رکود تورمی نامیده می شود و درمان ساده ای ندارد .در عصر حاضر ،محاسبه شاخصهای
مختلف در بخشهای اقتصاد ،آموزش ،بهداشت ،امور اجتماعی و . ..با استفاده از دادههای
آماری ،امکان ارزیابی را برای دولتها و برنامه ریزان آسان کرده است .شاخص فالکت
یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید .یکی
از مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد ایران با دامنه توزیع فراگیر و گستره جغرافیایی
وسیع ،بیکاری است .اقتصاد ایران در نتیجه افزایش بی رویه و شتابان نرخ رشد جمعیت
در سال های اولیه انقالب با معضل ایجاد فرصت های جدید شغلی در مقیاس باال به منظور
پاسخگوئی به خیل جوانانی که همه ساله وارد بازار کار می شوند ،مواجه است (متوسلی
و دهمرده ،1385 ،ص .)108
طبق اعالم موسسه کاتو 1میزان شاخص فالکت در ایران نوسانات زیادی داشته
است .در سال  1375میزان شاخص فالکت در حدود  30درصد بوده است و در سال
 1393به  26/2درصد رسید.
یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کالن ،تورم است .تعیین و مدیریت این شاخص
به قدری مهم می باشد که بسیاری از کشورها آن را ضامن توسعه یافتگی ،پیشرفت و
رشد اقتصاد خود دانسته و ثبات اقتصادی خود را در گروه تثبیت این نرخ می پندارند،
لذا سعی می کنند تا از هر طریق ممکن به این مهم نائل آیند (جفره و همکاران،1391 ،
ص .)104
ثبات و پایداری اقتصاد و آرامش وضعیت اجتماعی را می توان با استفاده از دو شاخص
بیکاری و تورم نشان داد .در واقع ،تورم و بیکاری به نوعی نشان دهنده فقدان ثبات و
پایداری اقتصادی در جامعه-اند (شهبازی و همکاران ،1390 ،ص  .)3در بخش مبانی
نظری نشان داده شده است که تحریم های اقتصادی آثار مخربی بر روی فرآیند بهبود
نرخ های تورم و بیکاری می گذارند که نتیجه این امر افزایش شاخص فالکت خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های فشار در شرایط تحریمی و تالش
متعاقب برای کنترل ،بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت
می باشد (رجبی کلوانی ،1391 ،ص  .)245بنابراین با توجه به بیان رهبر معظم انقالب
مبنی بر این که اقتصاد مقاومتی الگویی علمی و عملی برای اقتصاد کشور است ،الزم
است پدیده رکود تورمی با رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و
راهکارهایی علمی و مبتنی بر شرایط بومی کشور جهت برون رفت از آن ارائه شود تا
1. Cato Institute

 -2ادبیات نظری و پیشینه موضوع

با توجه به این که سیاست   های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای ،11 ،10 ،6 ،4 ،3
 15 ،14 ،13و  19تاکید ویژه ای بر ادراک دقیق واقعیت های اقتصادی ایران به ویژه
تورم و رکود اقتصادی (بیکاری) دارند ،این مطالعه به بررسی علی و معلولی متغیر
تاثیرگذار نفت (در قالب نوسان درآمدهای نفتی) و بروز رکود تورمی پرداخته است.
ارزیابی مفهوم رکود تورمی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بدان معناست که متغیر نفت
و درآمدهای نفتی که در این سیاست ها در بندهای  15 ،14 ،13و  18مورد تاکید
ویژه قرار گرفته اند ،می توانند به عنوان یکی از مهم ترین علل بروز رکود تورمی قلمداد
شوند .بر این اساس در این سیاست ها ،تاکید ویژه ای بر تقویت تولید ملی (با تاکید بر
کاهش تورم و بیکاری به عنوان شاخص درون زایی) و کاهش وابستگی به درآمدهای
نفتی (مقابله با اثرات منفی نوسان در این درآمدها) وجود دارد .بر همین مبنا ضرورت
و اهمیت بررسی رابطه علیت میان نوسان درآمدهای نفتی و بروز رکود تورمی در ایران
به عنوان کشوری که سال-هاست با چالش مهم درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم
کرده است ،واضح خواهد بود .مبانی نظری و ادبیات پژوهش این مطالعه از  2قسمت
تشکیل شده است .در قسمت اول به بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر جنبه های
درون زایی و برون نگری و نیز تشریح پدیده رکود تورمی پرداخته شده است .همچنین
واژگان ،تعاریف و شاخص های مورد استفاده در این مطالعه به اختصار بیان گردیده اند.
در قسمت دوم نیز پیشینه پژوهش از منظر خواهد گذشت.

بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران :تاملی بر برون نگری و  / ...مهدی قائمی اصل ،سید علی حسینی ابراهیم آباد ،سید مهدي مصطفوي

عالوه بر حل ریشه ای این مسأله در اقتصاد ایران ،ساختارهای اقتصادی به-گونه ای
طراحی شود که امکان اتفاق افتادن چنین پدیده ای حتی در سخت ترین شرایط نیز
کاهش یافته و به صفر برسد.
در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی
با رکود تورمی مورد آزمون قرار می گیرد .ساختار این پژوهش مشتمل بر  5بخش
می باشد .پس از این مقدمه ،در بخش دوم ادبیات تحقیق (نظری و تجربی) درباره
اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر رکود تورمی در ایران طی سال های  1375تا 1393
به طور اجمالی ارائه می شود .سپس در بخش سوم به تصریح مدل و روش تحقیق
پرداخته خواهد شد .پس از آن ،در بخش چهارم نتایج تجربی و در نهایت در بخش
پنجم ،جمع بندی و پیشنهادها ارائه می گردد.

123

124
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیستم  /شماره  / 75تابستان 1396

 -1-2الگوی اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری
اسالمی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران ،واژه ی جدید
«اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان
مورد بحث قرار گرفته است .برای مفهوم اقتصاد مقاومتی تعاریف متفاوتی ارائه شده که
هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند .در این میان ،تعریف جامع و کامل از
اقتصاد مقاومتی را رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان در مرداد سال  1391ارائه داده اند:
" اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط
دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد".
از همین رو با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دست یابی
به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی
جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیش رو و برونگرا در بیست و چهار
اصل ابالغ گردید .با توجه به موضوع این پژوهش اصول اقتصاد مقاوتی در دو حوزه مورد
بررسی قرار می گیرد .حوزه اول« ،برون نگری و درون زایی» است که به تفسیر آن دسته
از بندهای اقتصاد مقاومتی می پردازد که به مباحثی چون کاهش آسیب پذیری اقتصاد،
تجارت خارجی فعال و لزوم درون زا بودن اقتصاد تاکید دارند و حوزه دوم« ،مدیریت
اقتصادی علمی-جهادی» است که به بررسی آن اصولی می پردازد که مباحثی هم-چون
تولید ،تورم و بیکاری را در بر می گیرند.
 -1-1-2حوزه اول :برون نگری و درون زایی

طبق اصل  10سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات
کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت بایستی در دستور کار
دولت ها و برنامه ریزان قرار گیرد .درون زایی و برون گرایی اقتصاد که در تعریف اقتصاد
مقاومتیبرآنتآکیدویژه ایمی شود،به معنیتکیهبرمنابعوسرمایه هایداخلیازیک سو،
و تولید به قصد صادرات و رقابت با سایر کشورها از سوی دیگر است ،اما خام فروشی بالیی
است که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است بنابراین ایجاب می کند تا حمایت از صادرات
به صورت هدفمند و متناسب با ارزش افزوده تولید شده در داخل کشور صورت گیرد.
کالنتر ( )1391استفاده حداکثری از زمان ،مکان و امکانات در حوزه تجارت خارجی
را زمانی قابل اجرا می داند که کشور از یک ثبات نسبی در تصمیم گیری ها برخوردار باشد.
ثباتی که به تواند زمینه ساز برنامه ریزی و هدف گذاری برای بخش خصوصی و فعاالن
اقتصادی باشد و روشن است که چنین ثبات و دوامی ریشه در آینده نگری ،دوراندیشی

 -2-1-2حوزه دوم :مدیریت اقتصادی علمی-جهادی

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید
و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دست یابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان
در منطقه موضوع بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.
طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1اقتصاد دانش بنیان ،اقتصادی است
که مستقیما بر مبنای تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد .جباری پور
هریس ( )1391معتقد است که اقتصاد دانش بنیان با بهره وری بیش تر عوامل تولید و
رفتار بهینه اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار می کند و در نتیجه دارای نرخ رشد
باالتری خواهد بود.
بندهای  6 ،4 ،3و  11سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم اتکا بر تولید داخلی،
اشتغال زائی و کارآفرینی تاکید دارند .در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی ،با توجه به
شرایط تحریم و فشار موجود ،اگر به توان بهره وری نیروی کار را افزایش داد یا این که
نهادهای تولیدی با جهاد و از خودگذشتگی توان تولیدی را افزایش دهند ،زمینه رشد
و شکوفایی را فراهم کرده اند و این خود جنبه ای از اقتصاد مقاومتی است .در این راستا
فشاری ( )1393توصیه های زیر را ارئه می کند:
 )1نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه ظرفیت های کشور
 )2نگاه مولد به درون ،خوداتکایی و خودکفایی؛ یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی
تبدیل کشور به یک کشور صادر کننده محصوالت غیرنفتی و غیر وابسته و غیر متکی به
نفت است.
1. OECD
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و واقع بینی تصمیم سازان دارد؛ اگر از اجرای دستورالعمل ها و قول هایی که به مردم داده
می شود خبری نباشد ،رسیدن به نتیجه مطلوب در اقتصاد مقاومتی با مشکل مواجه
می شود.
بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت ها و نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی
کشور ،متکی بر فروش نفت و گاز (یا مشتقات آن ها) است .لذا وقوع نوسانات ناخواسته و
پیش بینی نشده در درآمدهای نفتی می تواند صدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد
آورد .بنابراین کاهش ضربه-پذیری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از طریق بهبود
فرآیندهای فروش نفت خام و نیز تنوع بخشی به سبد صادراتی بخش انرژی به منظور
کاهش سهم نفت خام ،در بندهای  13الی  15سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر
قرار گرفته است .به همین منظور افزایش صادرات گاز ،افزایش صادرات برق ،افزایش
صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی پیشنهاد شده است.
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 )3نهضت تولید علم و دانش و به تبع آن تولید فناوری و به کارگیری فناوری ها
و تجاری-سازی دانش و استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان و کارگاه های
خصوصی کوچک و متوسط و هم افزایی علم و ثروت و حرکت به سمت خوداتکایی و تحقق
خودکفایی کشور است که در اقتصاد مقاومتی برجسته تر می شود تا تولید ملی بهینه
گردد و کشور به خود متکی و از تک محصولی بودن خارج شود.
بند نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ،قوای
نظام را ملزم به شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها
و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و  ...می نماید .عدم شفافیت در
اقتصاد موجب شده است تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطالعاتی کافی ،فساد اداری،
اقتصادی و مالی هزینههای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید و از طرف دیگر به دلیل
فقدان اطالعات و شفافیت در اقتصاد شاهد امکان ناپذیری برنامهریزی صحیح و جامع
اقتصادی و متناوب بودن سیاستها در اقتصاد باشیم .نبود ،کمبود و یا عدم شفافیت
اطالعات در اقتصاد ایران ،همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی در جهت فرار از
نظارت بر عملکرد بخشهای فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اداری عنوان گردیده
است .بسیاری از مشکالت اقتصادی موجود از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانکها،
افزایش بیرویه مطالبات معوق ،افزایش واردات و قاچاق کاالهای مصرفی ،عدم امکان
حمایت صحیح از تولید و سرمایهگذاری داخلی ،باال بودن هزینههای تولید و توزیع،
تغییرات ناگهانی و غیرقابل کنترل قیمتها ،فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق
پایه های مالیاتی ،وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای
عمومی دولت ،کاهش اعتبارات عمرانی و غیره از جمله پیامدهای عدم نظارت به دلیل
ضعف پایگاههای اطالعاتی جامع است.
در شرایط تورمی ،فعالیت در بخشهای تولیدی و پذیرش انواع مخاطرات اقتصادی
مربوط به آن ،در مقایسه با فعالیتهای واسطهگری و سفتهبازی ،بازدهی کم تری خواهد
داشت و این سبب میشود که منابع مادی و انسانی کشور از فعالیتهای تولیدی خارج
شود و به سمت فعالیتهای غیرتولیدی منتقل شود .به این ترتیب ،تحقق مولفه اصلی
اقتصاد مقاومتی ،که عبارت است از حمایت از تولید داخلی و تشویق فعالیتهای مولد
اقتصادی ،آسیب خواهد دید بنابراین سیاستهای حمایت از تولید نیازمند اقدامات
ضدتورمی هستند .در نتیجه تحقق سه مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی ،که عبارتند از
تشویق فعالیتهای مولد در داخل ،پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی ،نیازمند
کنترل تورم و کاهش آن است.
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 -3-1-2تحریم و تورم

 -4-1-2تحریم و بیکاری

بیکاری را می توان یکی از هراس آورترین مشکالت اقتصاد یک کشور دانست و بی گمان،
ریشه بسیاری از معضالت اجتماعی و حتی سیاسی را نیز ،باید در همین عارضه ملی
1. Eyler
2. Hufbauer et al
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«تحریم» جزئی از دیپلماسی بین المللی حاکم بر جهان کنونی است که از سوی کشورهای
تحریم کننده به عنوان ابزاری غیر نظامی برای اجبار دولت های کشورهای هدف جهت
انجام واکنش مورد نظر اعمال می شود .منظور از تحریم اقتصادی ،کاهش یا متوقف
ساختن ،یا تهدید به توقف روابط اقتصادی ،تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی
دولت کشور تحریم کننده است .منظور از روابط «متعارف» در این تعریف ،روابط در
وضعیت بدون اعمال تحریم است .در واقع تحریم ،سالحی اقتصادی در میدان مبارزه ای
غیر نظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می شود (ایلر2007 ،1؛
به نقل از فدائی و درخشان ،1394 ،ص .)4نهاد «تحریم کننده» ممکن است دولت یک یا
چند کشور از قبیل آمریکا و یا یک سازمان بین المللی از قبیل سازمان ملل باشد« .کشور
هدف» کشوری است که مستقیما مورد اعمال سیاست های تحریم واقع شده است .منظور
از «اهداف سیاست خارجی» ،تغییر در رفتارهای سیاسی کشور هدف است که کشور
تحریم کننده به طور صریح یا ضمنی در پی آن است (هافبارو و همکاران ،2007 ،2ص .)3
وجه مشترک تمامی تعاریفی که از تورم می شود ،ارتباط آن با قیمت هاست .عده ای
هرگونه تغییر در قیمت ها را تورم دانسته اند و عده ای دیگر زیادی رشد قیمت ها بر رشد
تولید را تورم شناخته اند .ولی آن چه در تورم معموالً بر آن تأکید می گردد ،افزایش عمومی
قیمت هاست (حسینی و اسکندری ،1378 ،ص  .) 17زمانی ( )1394پیامدهای تشدید
تحریم ها و جهش در نرخ ارز در سال های اخیر را به صورت زیر برمی شمارد:
 )1تحریم ها سبب کاهش فروش نفت و انتقال دارایی ذخیره ارزی شده است.
 )2کاهش تزریق ارزی توسط بانک مرکزی اما افزایش تقاضای فیزیکی آن.
 )3بیش تر شدن شکاف بین قیمت واقعی اقتصادی و قیمت مصنوعی آن.
 )4حرکت دایره وار نرخ ارز و نرخ تورم در سال های اخیر.
با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه های نهاده های وارداتی افزایش می یابند،
که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه ی فشار هزینه هاست ،و این باعث می شود توان
واحدهای تولیدی در حفظ ارزش واقعی منابع کاهش یابد که نتیجه ی آن نهایتاً افت
رشد اقتصادی است.
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جست وجو کرد .نگاه به پدیده بیکاری ،مالک مناسبی برای سنجش وضعیت ساز و کار
میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است و هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر
می رود،به سادگیمی تواندریافتکهبخش هایمختلفاقتصاددچارناکارآمدیوکارکرد
نامناسب است و بدین ترتیب ،راه حل اساسی و منطقی برطرف کردن مشکل بیکاری در
کشوری هم چون ایران ،سامان بخشیدن به وضعیت فروبسته ارکان مهم اقتصاد آن است
(غروی نخجوانی ،1381 ،ص .)171
از نظر جوادی و هرندی ( ،)1388بیکار به تمامی افراد  10ساله و بیش تری اطالق
می شود که:
 )1در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند).
 )2در هفته مرجع و یا هفته ی بعد از آن آماده کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خود
اشتغالی آماده باشند).
 )3در هفته مرجع سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی به منظور
جستجوی اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند).
هم چنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای
کار نبوده ،ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده اند نیز بیکار محسوب می شوند.
قاسمی علی آبادی ( ،)1394بیکاری را به وضعیتی اطالق می کند که در آن افراد کار
ندارند ولی در  4هفته گذشته دنبال کار بوده اند یا اینکه بعد از تعلیق و در آینده نزدیک
به سرکار خود بازگردند یا پس از رها کردن شغل قبلی ،شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.
طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نرخ بيکاري عبارت است از نسبت
تعداد جمعيت بيکار ( 10ساله و بيشتر) (جوياي کار) به کل جمعيت فعال (10ساله و
بيشتر) (شاغل و بيکار) ضرب در.100
طبق پژوهش های انجام شده ،تحریم های اقتصادی آثار زیان باری بر روی بیکاری
خواهند گذاشت که از جمله مهم ترین آنان عبارت اند از:
 )1کاهش بالقوه محصول ناخالص داخلی و افزایش فقر و بیکاری در بلند مدت عاملی
می-باشد که به موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور لطمه می زند .کاهش سرمایه گذاری
خارجی و محرومیت نسبی در دست یابی به بازارهای جهانی ،کاهش رشد تشکیل سرمایه
را در کشور به همراه دارد که این مسأله ،در بلند مدت موجب کاهش رشد ذخیره سرمایه
و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد که تبعات بعدی آن ،افزایش نرخ
بیکاری و فقر در جامعه است (اخالقی.)1389 ،
 )2به هنگام تحریم کاالهایی را که واردکنندگان به کشور وارد می کنند خیلی

 -2-2رکود تورمی

پدیده ی رکود تورمی بروز هم زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم باال و نرخ پایین رشد
اقتصادی است .ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد ،میزان کارایی
سیاست های پولی و مالی ،ساختار بودجه ای دولت ،میزان کشش پذیری سرمایه گذاری
نسبت به نرخ بهره ،چگونگی جانشینی جبری ،الگوی مصرف ،پس انداز و سرمایه گذاری
و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است (رنگریز و پشتونی زاده ،1394 ،ص .)218
مکاتب اقتصادی نظریات متفاوتی در رابطه با دالیل بروز رکود تورمی دارند .به طور
مثال از منظر مکتب اقتصادی نئوکینزی ها تورم ناشی از سمت عرضه یا فشار هزینه
تورمی عامل بروز رکود تورمی است .اما از منظر پول گرایان و کینزی های جدید ،انتظارات
تورمی ناشی از افزایش دستمزد کارگران باعث بروز رکود تورمی می شود .نئوکالسیک ها
عدم توانایی دولت در تنظیم قوانین و کاهش بهره وری نیروی کار را دلیل اصلی بروز رکود
تورمی دانسته ،درصورتی که کالسیک های جدید سیاست های پولی مصلحت گرایانه 1را
که باعث بروز پدیده ناسازگاری زمانی (تغییر ترجیح-های تصمیم گیرندگان اقتصادی
در طول زمان) می شود ،دلیل اصلی می دانند .از منظر مکتب اتریشی ،افزایش خلق پول
درونی یا اعتبار با رشدی بیش تر از رشد تولید کاالها ،عامل بروز پدیده یاد شده است .و
در نهایت طبق نظریه انباشت تفاضلی 2تمرکز بازار در اختیار گروه های خاص و پرنفوذ را
عامل اصلی بروز رکود تورمی می داند (باستانی فر و میرزایی.)1393 ،
شاخص فالکت را اولین بار ،آرتور اوکان در دهه  70میالدی آن را معرفی کرد (تانگ
و لین .)2009 ،3این شاخص معیار مناسبی برای اندازه گیری رکود تورمی است .قرار
1. discretionary monetary policy
2. differential accumulation
3. Tang and Lean
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گران تمام خواهد شد ،این موجب می شود شاخص قیمت واردات خیلی افزایش پیدا کند
و چون صادرات کشور محدود و کم تر رقابتی خواهد شد؛ شاخص قیمت صادرات کشور
افت پیدا می کند و رابطه مبادله به زیان کشور تغییر می یابد ،تراز پرداخت های کشور
منفی خواهد شد و به دنبال آن تورم شدید ،بیکاری ،خروج سرمایه از کشور ،کمبود ارز
معتبر خارجی و پیامدهای دیگر گریبان گیر کشور خواهد شد.
 )3تحریم اقتصادی ایران ،اقتصاد ایران را از تعادل خارج خواهد کرد .زمانی که
اقتصادی از تعادل خارج می شود ،هر نوع بالیی بر سرش فرود می آید ،از تورم رکودی،
بیکاری و تراز منفی گرفته تا سقوط میزان سرمایه گذاری های خارجی و شاخص های
سهام (بابایی مهر.)1393 ،
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گرفتن این شاخص در محدوده  10تا  20واحد ،عالمت وجود یک مشکل اقتصادی جدی
است .اما شاخص فالکت بین  20تا  30واحد ،نشان دهنده بحران شدید اقتصادی است.
از نظر اقتصادی کشوری که به این نرخ برسد حتی در صورت اقدام به موقع اقتصادی
معموالً تا یک دهه عوارض آن را تجربه خواهد کرد .شاخص فالکت باالتر از  30به وضوح
اثبات کننده بروز رکود تورمی است .در این شرایط وضعیت مشکالت اقتصادی فراتر از
یک بحران تمام عیار است .رکود تورمی به از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی یک
کشور منجر شده و اقدام سریع و عاجل می طلبد .شاخص فالکت در سال  1384برابر با
 21/9درصد بود .تحریم های بین المللی اقتصادی علیه ایران به ویژه تحریم های بانکی
و محدودیت فروش نفت سبب بروز تورم  45درصدی در اقتصاد کشور و رشد فزاینده
قیمت ها طی سالهای  1384تا  1392شد .از طرفی افزایش مستمر تورم و بیکاری باعث
شد که شاخص فالکت در سال  1392به عدد بیسابقه  45/11درصد برسد .بعد از آن این
شاخص روند نزولی به خود گرفت به شکلی که بعد از یک سال به  26/2رسید .رکود تورمی
در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران که صادر کننده نفت اند ،بیش تر در حالتی که
دولت ها به هر دلیلی هزینه های خود را افزایش می دهند و می کوشند با تزریق پول در
جامعه به فعالیت های اقتصادی رونق ببخشند رخ می دهد .بخش اعظم کسری بودجه
مزمن دولت های ایران از طریق بهره گیری از تسهیالت تکلیفی نظام بانکی پوشش داده
می شود .بهره گیری گسترده دولت و شرکت های دولتی از تسهیالت تکلیفی نظام بانکی،
محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می کند و هزینه اعتبارات (نرخ بهره)
را افزایش می دهد .به این ترتیب هزینه تولید باال رفته و باعث رکود می شود .در عین
حال ،فزونی تقاضا نسبت به عرضه تسهیالت بانکی ،باعث جانشینی جبری مخارج دولت
به جای بخش خصوصی می شود و این امر به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و کاهش
تولید را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر چون افزایش مخارج دولت در کشورمان با
افزایش عرضه پول همراه است به تشدید تورم منتهی می گردد .مقایسه شاخص فالکت
میان کشورها ،می تواند شکاف رفاهی بین کشورها را بر اساس این شاخص به خوبی
نمایان سازد (دادگر و نظری ،1392 ،ص .)69
معموالً شرایطی که بعد از جهش قیمت های نفت در اقتصادهای نفتی رخ می دهد این
است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید ،تورم کاهش
پیدا می کند ولی در ادامه تزریق با افزایش حجم پایه پولی شاهد افت تولید و افزایش دامنه
رکود خواهیم بود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی تزریق می شود و سیاست تثبیت
نرخ ارز نیز در اقتصاد توسط دولت در حال اجراست در واقع قیمت کاالهای وارداتی را در

 -3-2پيشينه پژوهش

با توجه به این که هیچگونه مطالعه ای در داخل در ارتباط با رابطه ی رکود تورمی و
تحریم های اقتصادی به صورت آماری انجام نشده است در این بخش به اختصار در جدول
( )1گزیده ای از مطالعات داخلی و خارجی که بیش ترین قرابت را با موضوع این پژوهش
دارد بیان می شود.
جدول -1پیشینه پژوهشی موضوع مقاله
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نویسندگان

(سال پژوهش)

هافبائر و
1
الییوت
()1997
3

کاروسو
()2005

اهداف و یا سئواالت اصلی

روش استفاده
شده

مهمترین یافته ها

بررسی تحریم های اقتصادی
آمریکا و تاثیرات آن بر تجارت،
کار و دستمزد

حداقل مربعات
2
معمولی

تحریم ها موجب کاهش تجارت-های
دوطرفه می شود و در نتیجه آن با کاهش
صادرات بیکاری افزایش می یابد

بررسی آثار تحریم های یک-
جانبه آمریکا بر  49کشور

4

مدل جاذبه

تحریم های گسترده اثر منفی شدیدی بر
تجارت دوجانبه بین آمریکا و  49کشور
هدف تحریم دارد.

ویتوال و
5
آشورد
()2007

بررسی تأثیر تحریم های رگرسیون چند
6
متغیره
اقتصادی و نوسانات قیمت نفت
بر اشتغال نیروی کار لیبیایی و
غیرلیبیایی که در کشور لیبی
مشغول به فعالیت هستند

تحریم های اقتصادی و نیز نوسانات قیمت
بر اشتغال ،اثر معناداری دارد.

فرج یحیی
7
و صالح
()2008

بررسی اقتصادی و تجربی تاثیر رگرسیون چند
متغیره
تحریم های اقتصادی روی
اشتغال کشور لیبی

تحریم های اقتصادی ،نوسان در قیمت
نفت و بی ثباتی در اقتصاد لیبی تاثیرات
مخالفی بر اشتغال لیبی دارند.

1. Hufbauer and Elliott
2. OLS
3. Caruso
4. Gravity Model
5. Whitwell.j. adnd Q.Assured
6. Multiple Linear Regression
7. Abdusalam Faraj Yahia and Ali Salman Saleh
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کشور کاهش می دهیم و این مسأله به کاهش تولید داخلی و رشد رکود منتهی شده در
عمل بالفاصله بعد از کاهش مقطعی ایجاد شده در تورم شاهد رشد شدید این شاخص
در اقتصاد بوده و همراه آن رکود نیز باال می رود که به این وضعیت بیماری هلندی نیز
گفته می شود و در واقع روند روبه رشد شاخص فالکت که برگرفته از جمع دو نرخ تورم و
بیکاری است نشان دهنده حاکمیت رکود سنگین تورمی بر اقتصاد ایران است (روغنی
زنجانی ،1388 ،ص .)52
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روش استفاده

مهمترین یافته ها

میالنی
()2009

بررسی رابطه میان قیمت
نفت و متغیرهای کالن
اقتصادی در اقتصاد آمریکا

الگوهای تعادل
عمومی پویای
2
تصادفی

تکانه های قیمت نفت بیست درصد نوسانات
تولید و کم تر از پنج درصد نوسانات تورم را
توضیح می دهند.

ایوامی
و فووو
()2011

بررسی تاثیر شوک های
نامتقارن قیمت نفت بر
متغیرهایکالناقتصادنیجریه

علیت گرنجر
و الگوی
ناهمسانی
واریانس
4
شرطی

شوک مثبت نفت ،علت تغییر تولید ،تورم
و نرخ ارز واقعی نیست اما شوک های منفی
نفت اثر معنی داری در تغییرات تولید و نرخ
ارز واقعی دارد.

دهمرده و
5
علیزاده
()2014

بررسی تاثیر تحریم های
اقتصادی بر تقاضاضی نیروی
کار در بخش کشاورزی ایران

روش تابع
6
هزینه

تحریم تاثیر منفی و معنی داری بر تقاضای
نیروی کا و سرمایه دارد.

هررا و
کاراکی
()2015

کنکاشی پیرامون تاثیر
شوک-های قیمتی نفت بر
تخصیص اشتغال در کشور
آمریکا

مدل معادالت
همزمان

شوک های مثبت و منفی قیمت نفت آثار
نامقارنی بر اشتغال دارند به گونه ای که تغییرات
مثبت قیمت نفت منجر به کاهش اشتغال و
افزایش تقاضای کار می-شود که احتماال
به دلیل مشکالت موجود در جستجوی شغل
و مطابقت کار انتخابی با عالیق افراد است

ناصر
()2016

ارزیابی تاثیرات نوسانات
قیمتی نفت بر اقتصاد
کشورهای شورای همکاری
خلیج فارسی

افزایش قیمت نفت منجر به افزایش تولید
مدل
خودتوضیح با ناخالص داخلی واقعی می شود .به طور کلی،
وقفه های توزیع نتایج نشان می دهد که تغییرات مثبت قیمت
شده غیرخطی 9نفت تاثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص
داخلی واقعی نسبت به تغییرات منفی دارد.

باکلت
و بک
()2017

بررسی تغییرات قیمت نفت
بر روی نرخ بیکاری در کشور
آالسکا

اثر تغیر قیمت نفت بر روی نرخ بیکاری در
مدل
خودرگرسیونی کوتاهمدتنامتقارنمی باشد.همچنینواکنش
با وقفه های نرخ بیکاری به افزایش قیمت نفت بیش تر از
11
واکنش این نرخ به کاهش قیمت نفت می باشد.
توزیعی

نویسندگان
1

3

7

8

10

اهداف و یا سئواالت اصلی

شده

1. Milani
2. DSGE
3. Iwayemi and Fowowe
4. GARCH
5. Dahmarde and Alizadeh
6. Cost Function SNQ
7. Herrera and Karaki
8. Nusair
9. NARDL
10. Bocklet, J., & Baek, J.
11. ARDL

موسس تیول
1
و همکاران
()2017

بررسی نوسانات قیمت نفت
بر شاخص فالکت در نیجریه

2

رهیافت پویا
 ،منحنی
فیلیپس با
انتظارات تعدیل
شده و قانون
3
اوکان

تحلیل نمودار قیمت نفت خام و شاخص
فالکت نشان می دهد ،به-طور کلی افزایش
قیمت نفت باعث کاهش شاخص فالکت در
نیجریه می شود .همچنین کاهش در نرخ
تورم انتظاری موجب افزایش  61درصدی
بیکاری در نیجریه می شود.

مقدم و
سزاوار
()1391

بررسي تاثير قيمت هاي
جهاني نفت بر رشد اقتصادي،
تورم و نرخ بيكاري

الگوی
خودرگرسیون
برداری
4
ساختاری

منبع اصلی نوسانات تورم تكانه قيمت نفت
است .در حالي که رشد اقتصادي به طور
عمده تحت تاثير تكانه عرضه و نرخ بيكاري
تحت تاثير تكانه بازار نيروي كار است

صمدی و
همکاران
()1392

بررسي تاثير نوسان هاي
دائمي و موقتي قيمت نفت
بر متغيرهاي کالن اقتصادي
کشور ایران

الگوی
ناهمسانی
واریانس شرطی
مولفه ای 5و
توابع واکنش
6
ضربه ای

نوسان دائمي ناشي از تغييرات قيمت نفت
به کاهش توليد ،سرمايه گذاري و افزايش
بيکاري منتهي گرديده است و تاثير آن بر هر
سه متغير ،دائمي است.

آماده و
همکاران
()1393

بررسی تأثیر تحریم های
اقتصادی بر سطح اشتغال
در ایران

حداقل مربعات
معمولی

یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های
اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال
کل وجود دارد و این درحالی است که طبق
نتایج ،تحریم های اقتصادی چندجانبه ی
گسترده اثر معناداری نداشتند.

منظور و
بهاءلوهوره
()1395

جستاری بر اثرات کاهش
درآمدهای نفتی بر اشتغال
در ایران

تحلیل تعادل
عمومی
محاسبه پذیر

کاهش درآمدهای نفتی اشتغال نیروی کار
ساده را در همه بخش-های تولیدی کاهش
میدهد .از طرف دیگر ،اشتغال نیروی کار
ماهر نیز تنها در بخش خدمات کاهش یافته
و در سایر بخشها افزایش مییابد .نتایج
بیانگر جانشینی نیروی کار ماهر به جای
نیروی کار ساده در همه بخش ها پس از
کاهش درآمدهای نفتی است.

23456 1

1. Moses, et al.
2. dynamic approach
3. expectations-augmented Phillips curve and Okun’s law
4. SVAR
5. CGARCH
6. IRF
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نویسندگان

اهداف و یا سئواالت اصلی

روش استفاده
شده

مهمترین یافته ها
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 -3روش تحقيق

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش بررسی (مراجعه به) مدارک و اسناد
استفاده شده است .در این پژوهش از شاخص فالکت برای محاسبه رکود تورمی استفاده
شده است .برای به دست آوردن شاخص فالکت ،به دو شاخص تورم و بیکاری نیاز می باشد
و در واقع این شاخص از جمع دو شاخص تورم و بیکاری به دست می آید.
با توجه به اینکه تأثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران عمدتا از کانال درآمدهای
نفتی بوده است ،از این رو می توان از شاخص نوسانات درآمدهای نفتی به عنوان متغیر
پروکسی برای تحریم های اقتصادی استفاده نمود .در حقیقت آن چه در این مطالعه مورد
تاکید بوده است ،موانع ایجاد شده از طریق تحریم های در مسیر حصول درآمدهای نفتی
است که از طریق تحریم خرید نفت ایران ،نوسان قیمتی نفت و تحریم بانک مرکزی
صورت گرفته است که تمامی این محدودیت ها در نهایت به نوسان در درآمدهای نفتی
منجر شده است .این نوسانات با بهره گیری از فیلترهای هودریک-پرسکات،)1997( 1
باکستر-کینگ )1999(2و کریستیانو-فیتزگرالد )2003( 3از سری زمانی درآمدهای
نفتی استخراج می شود .4در این پژوهش از فیلتر کریستیانو -فیتزگرالد استفاده شده است.
الزم به تأکید است که فیلتر کریستیانو -فیتزگرالد که حالت تعمیم یافته فیلتر
باکستر -کینگ است با بهره گیری از بی نهایت ترکیبات تناوبی با وزن های تصادفی،
دقیقا به جداسازی تغییرات اساسی غیرقابل شناسایی پرداخته است و اساساً برای چنین
رویکردی طراحی شده است و مبانی آمار-ریاضی این فیلتر به جهت روشن شدن ماهیت
تعیین کننده این فیلتر در جداسازی تغییرات اساسی ارائه شده است .به عالوه در دوره
مطالعه ( ،)1393 -1375هیچ شوک قیمتی در روند قیمت های نفت وجود نداشته است و
شوک های قیمتی سه گانه تغییر قیمت نفت ،در این دوره مطالعاتی قرار ندارند .همچنین
هیچ شوک تعدیل تولیدی نیز در فرآیندهای تولیدی ایران در داده-های  OPECمشاهده
نشده است که بتواند تغییر اساسی در درآمدهای نفتی ایجاد کند و تمامی فرآیندهای
قیمتی و مقداری ،جریانی نرم و هموارشده 5دارند.

1. Hodrick-Prescott
2. Baxter-King
3. Christiano-Fitzgerald

 .4در خصوص استفاده از متغیر نماینده نوسان درآمدهای نفتی در مورد تحریم های اقتصادی ،رجوع کنید به :مصطفوی،
مهدی ،قائمی اصل ،مهدی و حسینی ،علی ،1394 ،بررسی رابطه علیت تحریم های اقتصادی ،متغیرهای کالن اقتصادی
و آالینده های زیست محیطی در ایران ،فصلنامه اقتصاد مقداری ،دوره  ،11شماره  ،1صص 128-103
5. Smooth
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برای تشخیص هم زمانی ،تقدم یا تأخر رفتار چرخه ای سری های زمانی باید وضعیت
نقاط چرخش و سری زمانی رونق – رکود آن ها را با یکدیگر مقایسه نمود .هر سری زمانی
اقتصادی مجموعه ای از چهار عنصر روند بلند مدت ،نوفه های نامنظم ،تغییرات منظم
فصلی و رفتار چرخه ای است ( .)OECD، 2008گام اول در تاریخ گذاری چرخه های
تجاری و تشخیص رفتار چرخه ای متغیرها ،فصلی زدایی و فیلتر کردن داده ها جهت
حذف نوفه و روند بلندمدت است .روش های تجزیه سری های زمانی اقتصادی ازجمله
هدریک-پرسکات ( ،)1997باکستر-کینگ ( )1999و کریستیانو-فیتزگرالد ( )2003با
استفاده از مفهوم تبدیل فوریه و رفتار متغیر در حوزه فرکانس به حذف فرکانس های باال
یا پایین متغیر مورد نظر می پردازند .فیلترهای باالگذر فرکانس های باال یا به عبارت دیگر
تغییرات سریع و فیلترهای پایین گذر فرکانس هاس پایین را که روند نامیده می شود ،عبور
می دهند .فیلترهای میان گذر تغییرات بسیار سریع و تغییرات بطئی را حذف می نمایند.
فیلتر کریستیانو -فیتزگرالد حالت تعمیم یافته فیلتر باکستر -کینگ است .فرایند
میانگین متحرک این فیلتر به-صورت رابطه زیر تعریف می شود:
				

()1

در این رابطه  Lعملگر وقفه می باشد .به وزن های وزن های فیلتر نظری می گویند.
این فیلتر دارای بی نهایت وقفه و تقدم است .دو فیلتر باکستر -کینگ و کریستیانو-
فیتزگرالد در پی تخمین این وزن ها در حجم داده های محدود هستند .طبیعتاً هرچه وقفه
و تقدم بیش تری برای فرایند میانگین متحرک آن ها در نظر گرفته شود ،تخمین های
دقیق تری به دست می آید .از رابطه  2به-دست می آید:
						 =u
,

,

()2

وزن های فرایند میانگین متحرک فوق تابعی از دو پارامتر  aو  bهستند که محدوده
دوره تناوب ترکیبات استخراجی را مشخص می کنند .برای داده های فصلی معموال حد
پایین دوره تناوب عدد  6فصل و حد باالی آن عدد  32فصل انتخاب می شود .همچنین
دو مقدار  pو  fبه طور کلی تابعی از زمان هستند.
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 -1-3تجزیه سری  زمانی و استخراج جزء چرخه ای متغیر
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 -2-3علیت سیائو

در سال های دهه  1980میالدی ،بسیاری از مطالعات همانند تورنتون و باتن 1با استفاده
از روش علیت گرنجری تصحیح شده (سیائو) به نتایج قوی و معتبری در خصوص انتخاب
طول وقفه بهینه دست یافتند .روش آزمون علیت سیائو دو مرحله ای است .در مرحله اول،
مدل های خود رگرسیونی متغیر وابسته تخمین زده می شوند به طوری که ابتدا متغیر
وابسته بر روی همان متغیر با یک وقفه رگرس می شود .سپس رگرسیون با استفاده از
دو وقفه متغیر وابسته برازش شده و همین طور ادامه پیدا می کند و در رگرسیون های
بعدی به  ترتیب یک وقفه اضافه خواهد شد .آزمون علیت سیائو با استفاده از داده های
سری زمانی برای دو متغیر  Ytو  Xtبه صورت روابط زیر است:
()3

+

+

()4

+ Vt

+

= Yt

+

= Xt

در روابط فوق  Utو  Vtدارای میانگین صفر و واریانس ثابت و جمالت توزیع ناهمبسته
هستند .برای آزمون فرضیه های صفر ،روابط زیر با کمک آماره  Fمعمولی و معادالت
رگرسیونی ( )3و ( )4استفاده شده است.
)

,

i= 1,2,3,...,I

)

,

i= 1,2,3,...,I

نتایج آزمون فرضیه های صفر به شرح زیر است:
 -1پذیرش هر دو فرضیه صفر  aو  bنشان دهنده عدم وجود علیت از  Xبه  Yیا
برعکس است.
 -2پذیرش فرضیه صفر  aو رد فرضیه  bنشان دهنده علیت یک طرفه از  Yبه  Xاست.
 -3رد فرضیه صفر  aو پذیرش فرضیه  bنشان دهنده علیت یک طرفه از  Xبه  Yاست.
 -4رد هر دو فرضیه صفر  aو  bنشان دهنده وجود یک رابطه علی دوطرفه از  Xبه
 Yاست.
آزمون علیت بر اساس رگرسیون های ( )3و ( )4دارای دو اشکال فنی زیر است:
 -1امکان ناپایایی داده های سری زمانی در تجزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد (با
تفاضل گیری این مشکل رفع شدنی است).
 -2با انتخاب تعداد وقفه رگرسیون ها و تأثیر آماره  Fاز ساختار وقفه ها ،انتخاب
)1. Thornton and Baten (1985

()5

= )FPEy (J , I

در رابطه فوق T ،تعداد مشاهدات FPEy(J , I (،خطای پیش بینی نهایی  Yبرای
مجموع مربعات پسماند است.
وقفه های  Jاز  Yو وقفه های  Iاز  Xو
برای محاسبه  FPEyمطابق رابطه ( )5ابتدا معادله رگرسیونی رابطه ( )3با وقفه j=I
برای متغیر  Yو وقفه  i=0برای متغیر  Xمحاسبه می شود .سپس مقادیر وقفه  jیکی یکی
اضافه می شود .در صورت برابری  FPEمحاسبه شده با استفاده از رابطه ( )5و شرط I=0
 ، Jحداقل کننده  FPEیعنی* jانتخاب می شود .در مرحله بعد با فرض این که * ، jتعداد
وقفه بهینه  jباشد ،معادله رگرسیونی رابطه ( )3را با فرض وقفه  J= j*jبرای  Yو وقفه X
(مقادیر این وقفه با شروع از  I=1یکی یکی اضافه می گردد) برآورد می شود .این برآورد
تا حداقل قرار گرفتن  FPEyمحاسبه شده با استفاده از رابطه ( )5و وقفه * jبرای  Yو
وقفه  *I=Iبرای  Xانجام می شود .در این صورت فرض یاد شده جهت تعیین رابطه علیت
آزمون می شود .به همین ترتیب ،ساختار تعیین وقفه بهینه برای رابطه ( )4و با در نظر
گرفتن وقفه های بهینه  j**jو  I**Iانجام می شود .لذا معادالت ( )3و ( )4را می توان با
لحاظ نمودن وقفه های بهینه به-صورت زیر بازنویسی نمود:
()6

=Yt

در رابطه فوق  i=1,2,... I*Iو  j=1,2,...J *Jاست.
()7

+

+

= Xt

در رابطه فوق  i=1,2,... I**Iو  j=1,2,... J**Jاست.
بنابراین با توجه به روابط ( )6و ( )7شرایط پذیرش یا رد فرضیه ( )aبه شرح زیر است:
پذیرش فرضیه صفر ()a
)FPEy (J* , 0
عدم پذیرش فرضیه صفر ()a

)FPEy (J* , 0

بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران :تاملی بر برون نگری و  / ...مهدی قائمی اصل ،سید علی حسینی ابراهیم آباد ،سید مهدي مصطفوي

آزمون های متناظر نیز اختیاری خواهند بود.
مطابق نظر سیائو ( )1981در این حالت وقفه بهینه در معادالت رگرسیون به وسیله
شاخص حداقل خطای پیش بینی نهایی قابل تعیین است .در این روش ،ابتدا معادالت
رگرسیونی ( )3و ( )4در نظر گرفته شده است .سپس مقادیر بهینه  Iو  Jبا محاسبه خطای
پیش بینی نهایی  Yمطابق زیر و طی چند مرحله تعیین شده است.
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و به طور مشابه برای خطای پیش بینی نهایی حداقل  Xشرایط زیر برقرار است:
پذیرش فرضیه صفر
)FPEx (J** , 0
عدم پذیرش فرضیه صفر

)FPEx (J** , 0

با توجه به این که این پژوهش سعی بر آن دارد تا رابطه ی علی معناداری از سوی
تحریم های اقتصادی با رکود تورمی در ایران را جست جو کند بنابراین تحریم های
اقتصادی به عنوان متغیر توضیحی و رکود تورمی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شده است .متغیرها به صورت فصلی و بر اساس سال پایه  1383=100و به قیمت های
ثابت سال  1383می باشند .این مطالعه از داده-های سری زمانی مربوط به نرخ بیکاری،
نرخ تورم و نوسانات درآمدهای نفتی مستخرج از فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد ()2003
(به عنوان متغیر تحریم) بین سال های  1375تا  1393استفاده نموده است .هم چنین
از نرم افزارهای  Eviews 8و  Excelبرای انجام این پژوهش کمک گرفته شده است .مدل
تحقیق با بهره گیری از روش علیت سیائو می باشد .در این مطالعه از داده های سری زمانی
و هم چنین از آمار توصیفی (پارامتریک) برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه استفاده
شده است .در این مطالعه برای ارزیابی علیت از آزمون علیت سیائو استفاده شده است.
 -4یافتههای تحقیق
 -1-4آزمون ریشه واحد
در آزمون علیت سیائو الزم است تمام متغیرها پایا باشند و در صورت ناپایایی متغیرها
باید از آن ها تفاضل گیری نمود تا پایا شوند و سپس از تفاضل پایای آن ها برای انجام
آزمون استفاده کرد ( .) Hsiao, 1981:95 -106آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته
برای تمامی متغیرهای مدل انجام شده و نتایج آن (در حالت وجود عرض از مبدا) به طور
خالصه در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول -2آزمون ریشه واحد
متغیر

آماره دیکی -فولر

سطح
تفاضل
مرتبه
اول

مقادیر بحرانی مک کینون مقدار آماره
آزمون
%10
%5
%1

نتیجه

(ارزش احتمال)

شاخص رکود تورمی

-2/60

-1/94

-1/61

0/21

0/745

شاخص نوسان درآمدهای نفتی

-2/59

-1/94

-1/61

-2/33

0/019

شاخص رکود تورمی

-2/59

-1/94

-1/61

-2/00

0/043

شاخص نوسان درآمدهای نفتی

-2/59

-1/94

-1/61

-2/79

0/005

شاخص نوسان درآمدهای نفتی

-1/61

-2/62

0/009

-2/59

-1/94

به دلیل پیروی از روش متعارف در بحث سریهای زمانی ابتدا پایایی متغیرها بررسی
شده است .نتایج آزمون پایایی نشان میدهد که در سطح اطمینان  95ردصد ،متغیر
شاخص فالکت در سطح ناپایا و متغیر تحریم در سطح پایا هستند .اما تکرار این آزمون در
مورد تفاضل دادهها نشان میدهد که متغیر شاخص فالکت پس از یک بار تفاضلگیری،
پایا بوده و فرضیه ناپایایی آن در سطح اهمیت  5درصد رد میشود .لذا متغیرها ،جمعی
از مرتبه صفر و مرتبه  1هستند .بنابراین بر اساس الگوی سیائو ،متغیرهای ناپایا با
تفاضل گیری ،پایا شده و در الگوی علیت وارد می شوند.
 -2-4علیت سیائو تحریم ها و شاخص رکود تورمی

نتایج آزمون علیت سیائو 1تحریم ها و شاخص رکود تورمی که در جدول زیر گزارش
شده است ،نشان می دهد که تحریم-های اقتصادی ،رابطه علی معناداری با شاخص
رکود تورمی دارند.
الگوی علی مربوط به رابطه ی بین تحریم های اقتصادی و شاخص رکود تورمی
به صورت رابطه ( )6می باشد.
()6

= STA

دراینمدلمتغیرSTAنمایندهشاخصرکودتورمیومتغیرSANنمایندهتحریم های
اقتصادی می باشد .نتایج ارزیابی علیت تحریم روی شاخص رکود تورمی و نتیجه نتیجه
نهایی مطالعه علیت دو متغیره در جداول ( )3و ( )4ارائه شده است.
جدول  -3ارزیابی علیت تحریم های اقتصادی روی شاخص رکود تورمی
*N

ESS

)FPE(m*, n

1

0/320

0/005

2

0/286

0/004

3

0/286

0/005

4

0/273

0/004

5

0/253

0/004

6

0/237

0/004

 .1برای داده های فصلی بازه زمانی تعداد وقفه ها از  1تا  8 ،4یا  12می باشد .در این پژوهش از تعداد وقفه  8استفاده
شده است.
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تفاضل
مرتبه
دوم

شاخص رکود تورمی

-1/61 -1/945 -2/59

-2/63

0/009
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*N

ESS

)FPE(m*, n

7

0/239

0/004

8

0/238

0/004

جدول -4نتیجه نهایی مطالعه علیت دو متغیره
وقفه بهینه

علیت تحریم های معادله اول(بدون متغیر علت)
اقتصادی بر روی
معادلهدوم(دارایمتغیرعلت)
رکود تورمی

7
6

FPE

نتیجه

 0/114تحریم های اقتصادی رابطه ِعلّی
معنی داری با شاخص رکود تورمی
 0/004دارد.

 -5بحث ،نتيجهگيري و پیشنهادها
 -1-5بحث

در گذشته اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه ،درمانهای کم و بیش
سادهای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز ،مبتنی بود .رکود و کسادی ،ناشی از
کمبود تقاضای موثر دانسته میشد و درمان آن هم نیازمند سیاستهای پولی و مالی
انبساطی بود .تورم ،گرچه ممکن بود دالیل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات
تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد ،اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاستهای پولی
و مالی انقباضی بود.
همان طور که در بخش های قبلی اشاره شد در ارتباط با رابطه بین نوسانات قیمت نفت
و رکود تورمی در مطالعات داخلی هیچ موردی یافت نشد همچنین در مطالعات خارجی
موسیس تیول و همکاران ( )2017نشان دادند که در کشور نیجریه با افزایش قیمت نفت
خام ،شاخص فالکت کاهش پیدا خواهد کرد .این مقاله نتایج مطالعه موسیس تیول و
همکاران را برای کشور ایران تایید کرده و محاسبات این پژوهش نشان می دهد که نوسان
درآمدهای نفتی (به عنوان شاخص تحریم-های اقتصادی) رابطه ی علی معناداری با
شاخص رکود تورمی دارد .در اکثر مطالعات داخلی و خارجی یک رابطه منفی بین نوسانات
قیمت نفت و متغیرهایی مانند بیکاری و تورم می توان یافت به گونه ای که افزایش قیمت
نفت باعث کاهش بیکاری و تورم می شود و کاهش قیمت نفت تاثیر منفی (افزایشی) بر
بیکاری و تورم برجای خواهد گذاشت.
 -2-5نتیجه گیری

با توجه به آثار بسیار مخرب رکود تورمی الزم است تا دولت ها به طور جدی گام های اساسی
در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی بردارند .هم چنین نظر به این که پیش بینی ها

 -3-5پیشنهادها

بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند ،می توان از دو طریق تاثیر منفی نوسانات
درآمد های نفتی را بر بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ایران کنترل نمود .از آنجایی که
علیت نوسانات درآمدهای نفتی بر بروز رکود تورمی در این مطالعه مورد تایید قرار گرفت،
«کاهش وابستگی بودجه ای به درآمدهای نفتی» و «جلوگیری از تحمیل نوسانات نفتی»
در کانون پیشنهادی این پژوهش قرار می گیرند.
به منظور دستیابی به هدف اساسی اول ،سیاست گذاری برای فاصله گرفتن از اقتصاد
تک محصولی و رانتی در راستای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و رفع تهدیدات
احتمالی بایستی صورت پذیرد .در این خصوص سیاست هایی مانند افزایش صادرات
غیرنفتی یا کاالهای استراتژیک متکی بر نفت مثل پتروشیمی و تولیدات میان دستی
نفتی می توانند در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد .البته این سیاست گذاری ها بایستی
همراه با سیاست هایی مانند ایجاد ظرفیت های جدید تجارت منطقه ای از طریق صادرات
گاز ،برق و فرآورده های نفتی و توجه به مزیت های اقتصادی و صنایع پایین دستی نفت
و میعانات گاز ،باشد.
امابه منظوردستیابیبههدفکانونیدوم،استفادههدفمندوقانون محورازصندوق های
ضربه گیر نوسانات درآمدهای نفتی (همانند صندوق توسعه ملی ایران) ،می تواند بسیار
1. Gunther & Farzanegan
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حاکی از وجود شاخص فالکت در حدود  40درصد در سال  1393برای کشور ایران است
و شاخص فالکت باالتر از  30درصد به وضوح اثبات کننده بروز رکود تورمی در وضعیت
بحرانی است ،می توان تغییر رفتار دولت در بعد درآمدها و مخارج را درمان اصلی رکود
تورمی در ایران دانست .به عبارت دیگر ،پاشنه آشیل اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای
نفتی و همراهی بخش واقعی و قیمتی اقتصاد ایران از نوسان این درآمدهاست؛ به نحوی
که افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی ،قرین همیشگی کاهش درآمدهای نفتی و نوسان
در حصول درآمدهای نفتی است .البته بایستی به این نکته توجه شود که در بسیاری از
مطالعاتی که نوسانات درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داده اند ،ثابت شده است که اثر
این نوسانات بر شاخص های کالن اقتصادی نامتقارن می باشد (ایوامی و فووو (،)2011
گانتر و فرزانگان ،)2009( 1باکلت و بک ( ،)2017متین و همکاران ( )1394و رجبی و
کریمی ( .))1395درواقع کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمـت نفـت ،اثـر بیشـتري
بـر اقتصاد و شاخص فالکت دارد.
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راهگشا باشد .این اقدام با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات
گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروت هاي ماندگار ،مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و
نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي ،انجام می شود .این
ابزار کنترل و تنظیم ،با تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی ،زمینه
برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری مطابق با قانون از درآمدهای نفتی را فراهم می آورد.
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