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,segalهاهش داده ا  . ) ( بیا  هردند ه  شوک نفتبی  1984) 1(. نا   و الیا یانی2011
موی  واهنش تورمی تاب  تویهی در امریکا، هانادا، انگلبی،، آلمبا  و فرانسب      1973

توا  نتیج  گرف  هب  افبزایش تیمب  نفب  مویب  افبوو وضبای          شد. بنابراین می
هب  ببا    ا ب   ایبن  امبر  نایب  دهد. دلی  شود ه  نرخ بیکاری را افزایش می اتتاادی می
  برمای ،  و هبار  نیبروی  هنبار  در تولید مهم عوام  از یکی عنوا  ب  نف  افزایش تیم 

یبرا  از یملب    ا .شبود  مبی  بیکباری  و تولید هاهش باعث و یابد می افزایش تولید هزین 
 درآمد لاصب  از صبادرات نفب    اتکای زیادی ب   لذا ا  هوورهای صادرهننده نف  

ا  . درآمبد لاصب  از صبدور نفب       های اتتاادی بوده از تحریم ب  خاوص تا تب 
طور غیرمستقیم ببر   دهد و ب  بخش تاب  تویهی از بودی  عمومی دول  را توکی  می

هبای نفتبی و    دارد. رابطب  شبوک   ای اثبرات تابب  مظل ب    های اتتاادی  فاالی  اغل 
رخبداد  . ترار گرفت  ا  تغییرات متغیرهای اتتاادی مورد توی  بسیاری از اتتاادانا  

هبای مهبم اتتابادی ن یبر رهبورد یهبانی تبورا         های ع یم نفتی و ظهور ودیده شوک
 این موضوع را لائز اهمی  هرده ا  .داخلی و بیکاری بیش از ویش 

 در هبار  بازار شرایط ه  ا   اتتااد هلیدی های شاخص یکی از بیکاری نرخ
 نقبا  ضباف   از ای نوبان   عنوا  ب  ریبیکا نرخ افزایش هند. می توصیف را اتتااد
شبود.   مبی  ها هزین  از طرفی موی  هاهش و اتتاادی رشد موی  هاهش اتتااد،

های بیکاری، عوام  اثرگبذار و گگبونگی اثرگبذاری یکبی از      بنابراین درک وویایی
موضوعات محوری اتتااد هظ  ا  . البتب  بایبد در ن بر داشب  هب  اگرگب  در       

هبای   ف  منبع اصلی تأمین مالی بوده ا   اما ب  دلی  تحبریم های تب  درآمد ن  او
اخیر،  هم ایرا  از بازارهای یهانی هاهش یافت  لذا اثرگذاری افبزایش یبا هباهش    

 بهای نف  متفاوت خواهد بود.
نرخ بهره نیز از متغیرهای تاثیرگذار در اتتااد ا   ه  نقش بسزایی در رشبد  
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