فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال چهارم ،شمارهي  ،15پايیز 1931

صفحات150 -81 :

کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانههای نفتی اقتصاد ایران
1

ابوالقاسم اثنیعشری
2
کامران ندری
اصغر ابوالحسنی3
نادر مهرگان4
محمدرضا بابایی سمیرمی*0
تاریخ دریافت7191/09/71:

تاریخ پذیرش7190/00/00 :

چکیده
ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک ،مقدار قابلتوجهی ،به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است.
تورم ،نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کالن هستند که پس از تکانههای نفتی دچار
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متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم ،نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای
درون زای مدل در نظر گرفته شدند .با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون ( ،)7002طی دوره موردمطالعه
فصلی  10:2601تا  ،10:7601برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی  102:601 ،1021601و
 ،10:1601شناسایی شد .سپس ،تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم ،رشد اقتصادی و نقدینگی ،در هر رژیم
ساختاری ،محاسبه شد .نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم ،در رژیم ساختاری اول
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 )10:7601بود .دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت.
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 .1مقدمه
مشاهدات تجربی نشان میدهد کشورهای دارای منابع طبیعی ،ازجمله کشورهای صادرکننده نفت،
حتی با وجود درآمدهای نفتی کالن در طی سه دهه اخیر ،با رشد اقتصادی ضعیفی مواجه بودهاند.
چراکه منابع طبیعی ،از طریق مختلف ،مانند بیماری هلندی ،فساد اداری ،رانت جویی ،بیثباتی و
سرمایه انسانی ،به صورت غیرمستقیم موجب انحراف در عملکرد این نوع اقتصادها شده است (جالئی
و همکاران .)112 :1332 ،آمار اقتصاد کالن ایران ،حاکی از عدم استفاده بهینه از عامل تولید نفت،
جهت توسعه اقتصادی است .وجود نوسانات متغیرهای کالن در اقتصاد ایران ،از موانع رشد مطلوب
اقتصادی ایران است .برای نمونه ،اقتصاد ایران طی دوره  1335تا  ،1335رشد اقتصادی از -5/11
درصد (سال  )1331تا رشد اقتصادی  8/30درصدی (سال  )1381را تجربه نمود .همچنین رشد
اقتصادی  3/84درصدی سال  ،1381به  5/83درصد در سال  ،1383سقوط نمود .نکته قابلتوجه،
نوسان شدید درآمدهای مالیاتی و عدم اتکا زیاد دولت به این منبع ،در برنامهریزیهای بودجه میباشد.
تا جایی که در سال  ،1384صرفاً  28درصد از درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات ،به دست آمد.
دلیل عمده آن میتواند افزایش درآمد نفتی از  13348/13میلیون دالر در سال  1383به 21310/43
میلیون دالر در سال  1384باشد .اهمیت دیگر موضوع تکانههای نفتی ،تأکید اقتصاددانان انرژی ایران
به نشانههای وجود «بیماری هلندی» ،بروز تورمهای شدید و دوگانگی تورمی در این اقتصاد است.1
لذا ،با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اتکا زیاد بودجه به درآمدهای نفتی ،هرگونه تکانه و شکست
ساختاری در درآمدهای نفتی ،بر عوامل وابسته آن تأثیر قابلتوجهی خواهد گذاشت .اهمیت شناسایی
تکانههای نفتی و تأثیر آن ،در تنظیم و نیل به اهداف برنامههای توسعه اقتصادی کشور جایگاه
ویژهای خواهد داشت .در این تحقیق ،نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تأمین مالی اقتصاد ایران و
برونزا بودن تغییرات درآمد نفتی ،پس از مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ،تکانههای ساختاری وارده
بر اقتصاد ایران طی دوره مطالعاتی بهار  1313تا پاییز  ،1332توسط یک الگوی خودرگرسیون برداری
الگوریتمی شناساییشده است .سپس تأثیر تغییر برونزای درآمدهای نفتی بر متغیرهای تورم ،رشد
اقتصادی و رشد نقدینگی پس از هر تکانه ،محاسبه خواهد شد .در نهایت ،ویژگی رژیمهای ساختاری
شناساییشده ،موردبررسی قرارگرفته و پیشنهادهای سیاستی نیز ارائهشده است.

 .1مراجعه نمایید به( :بختیاری و حقی( ،)1385 ،بهرامی و نصیری( ،)1335 ،پاسبان( ،)1383 ،خضری( ،)1388 ،رائینی و همکاران،
( ،)1380کریمزاده و همکاران( ،)1388 ،گسکری و اقبالی( ،)1384 ،نظری و مبارک.)1383 ،
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 .2مبانی نظری
 .2-1کانال اثرگذاری درآمد نفت بر متغیرهای کالن اقتصاد
هرگونه تکانه نفتی چه تکانه قیمتی و چه تکانه درآمدی نفت ،عالوه بر آثار مستقیم خود بر رشد تولید
ناخالص داخلی ،از طریق غیرمستقیم نیز پایه پولی ،تراز تجاری و نیز وضعیت توازن بودجه دولت را
دستخوش دگرگونی ساخته و از این کانال خود یک سلسله جریانات و تبعات پولی و واقعی را برای
اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؛ اما نحوه تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از تغییرات قیمت نفت
از طریق غیرمستقیم هم میتواند از کانال تراز تجاری و هم از کانال تراز بودجه باشد .به این نحو که
چون نفت به عنوان یک ماده مهم صادراتی برای کشورهای صادرکننده آن و یک کاالی مهم وارداتی
برای صنایع کشورهای واردکننده آن در توابع واکنش صادرات و واردات آنها وارد میشود ،لذا
تغییرات قیمت آن بر توابع واکنش صادرات و واردات آنها اثر دارد و درنتیجه تراز تجاری و درنهایت
تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد (بهمنیار و فطرس .)43 :1331 ،اثر سهم عمدهفروش
منابع طبیعی در اقتصاد تا حدی است که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان پدیده «نفرین منابع
طبیعی» یاد میکنند .مکانیزم اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ،توسط
محققین اقتصاد انرژی ،معموالً از دو کانال اصلی بروز بیماری هلندی و گسترش رانت جویی بیانشده
است.
 .2-1-1بیماری هلندی

مطالعه نظری بیماری هلندی ابتدا توسط کوردن و نیری ،)1382( 1مطرح و پس از آن مطالعات
متعددی بر پایه «مدل استرالیایی» تجارت بینالملل بنیامین و همکاران )1383( 2انجام شد .بیماری
هلندی پس از تجربه تلخ هلند (و البته انگلستان) از کشف شدن نفت و گاز در دریای شمال در دهه
 1335به این اسم نامیده شد .در این الگو ،برای هر اقتصاد سه بخش در نظر گرفته میشود :بخش
قابلمبادله منابع طبیعی ،بخش قابلمبادله ،بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و بخش غیرقابلمبادله
(ابراهیمی و همکاران .)141 :1383 ،با افزایش درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور ،درآمد ملی
افزایشیافته و موجب باال رفتن سطح زندگی مردم و تقاضا میگردد ،اما از طرفی بخش غیرقابلمبادله
کشور (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بینالمللی نیست) گسترش مییابد و بخش قابلمبادله
آن تضعیف میگردد .در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته میشود (اسماعیل،3
 .)2550دولین و لوین ،)2554( 4معتقدند افزایش مالیم درآمدهای نفتی بهطور عمده به هزینههای
عمرانی زیربنایی ،سرمایهگذاری و تأمین نیاز مالی بنگاههای تولید داخلی اختصاص مییابد که به
لحاظ نظری رشد تولید ملی را موجب میشود .درحالیکه افزایش بیش از حد درآمدهای دولتی (از
1. Corden and Neary
2. Benjamin et. al.
3. Ismail
4. Devlin and Lewin
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محل صادرات نفتی) معموالً صرف افزایش هزینههای مصرفی ،حقوق و دستمزدها ،پرداختهای
انتقالی و یارانهها به شیوهای غیر مؤثر میشود .این امر میتواند تعهدات دائمی و پایداری را در آینده
بر جای گذارد و رشد اقتصادی را کاهش دهد (مهرگان و همکاران .)410 :1333 ،بهطورکلی اینگونه
رونق در بخش منابع طبیعی صادراتی از چند طریق ،عملکرد اقتصادهای برخوردار از منابع طبیعی را
متأثر میسازد که عمدهترین آنها عبارتاند از )1 :تحریک رفتارهای رانت جویانه و فساد اقتصادی؛
 )2تضعیف حکمرانی و حاکمیت خوب؛  )3اثر جابجایی منابع تولید و  )4اثر مخارج (خضری:1388 ،
.)31
 .2-1-2رانتجویی
تالوک1

کروگر2

( )1313و سپس مقاله
نقطه شروع جریان فکری در مورد رانت اقتصادی ،به مقاله
( )1334برمیگردد (ابریشمی و هادیان .)1383،رانت ،نوعی مازاد یا سود غیر تولیدی است که به دنبال
ایجاد کمیابیهای طبیعی یا ساختگی فراهم میشود ،این سود غیر تولیدی بیش از مقداری است که
برای بهکارگیری یک عامل تولیدی الزم است (بیدرام .)12 :1335،دسترسی به منابع طبیعی توسط
دولت یا شرکت یا شخص ،رانتی را برای وی ایجاد میکند .تولیدکنندگان به دنبال ایجاد رابطه
نزدیک با مقامات مسئول دولت برای کسب رانت هستند و با کسب رانت ،آن را بین خود تقسیم کرده
و توزیع درآمد را به نفع خود تغییر میدهند و باعث تشدید نابرابری توزیع درآمد میشوند .منافع و
رانت یک اقتصاد تکمحصولی ،مانع مدرنیزاسیون و سرمایهگذاری در بخش تولید توسط گروههای
سیاسی میشود .وجود رانت سبب میشود دولتها برای تأمین مالی مخارج ،نگرانی نداشته و برای به
وجود آوردن نهادهای قوی با زیرساخت قانونی دقیق ،حساس نباشند .لذا با سیستم بوروکراتیک
ضعیف ایجادشده ،هرگونه انگیزه نوآوری و خالقیت از بین میرود .خالقان اقتصادی ترجیح میدهند
با سوء استفاده از این سیستم ضعیف ،رانت باالیی را کسب کنند و از فعالیت تولیدی خارج شوند.
تحلیل نظری بیورواتن و سلویک ،)2550( 3نشان میدهد که در ایران عالوه بر رانت ناشی از نفت،
رانت قانونگذاری نیز منبع رانتجویی در این کشور است (رحمانی و گلستانی.)88 :1388 ،
اکثر مدلهای رشد از جمله مدل لوکاس ،4ربلو 0و نظریه رشد درونزا ،1آموزش و سرمایه انسانی را
از عوامل تولید میدانند .گسترش رانت اقتصادی میتواند با تأثیر بر آموزش ،سرمایه انسانی ،پسانداز،
سرمایهگذاری و سرمایه فیزیکی ،بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی و تورم تأثیرگذار باشد .وفور
منابع طبیعی با ایجاد رانت و بوروکراسی ضعیف ،انگیزه تولید و آموزش را از خالقان اقتصادی خواهد

1. Tullock
2. Krueger
3. Bjorvatn and Selvik
4. Lucas
5. Reblo
6. Endogenous Growth Theory
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گرفت .هنگامی که درآمدهای ناشی از سایر منابع به جز سرمایه انسانی بیشتر باشد ،سرمایه انسانی
برای سرمایهگذاری کاهش مییابد .ثروت منابع طبیعی ،نیاز به پسانداز و سرمایهگذاری را کاهش
میدهد ،چون منابع طبیعی یک جریان مداومی از ثروت آتی را ایجاد میکنند که به نظر میرسد
کمتر به انتقال سرمایه ساختهشده بشری به دورههای آتی مرتبط باشد (ابراهیمی و همکاران:1383 ،
 .)143به عالوه در زمان رونق منابع طبیعی ،افزایش رانتها در بخش اولیه سبب جابجایی عوامل
تولید از بخش کارخانهای (تولیدی) به بخش اولیه میشود .در نهایت ،کاهش بخش تولیدی با سرعت
بخشیدن به کاهش در سرمایهگذاریها ،بهرهوری و سود سرمایهگذاریها را بیشتر کاهش میدهد
(ساکس و وارنر.)2551 ،1
از دیدگاه دیگر ،درآمد نفت یک متغیر برونزا میباشد و نوسانات آن منجر به افزایش نااطمینانی در
اقتصاد شده و در تصمیمگیری کارگزاران اقتصادی برای سرمایهگذاری ،اشتغال و تولید تأثیر میگذارد
که در نهایت سطح استاندارد زندگی و رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .عملکرد گذشته اقتصاد
ایران نشان میدهد که دولت با افزایش درآمدهای نفتی ،بخش قابلتوجهی از آنها را برای امور جاری
هزینه کرده است و در زمان کاهش درآمدهای نفتی دولت قادر به کاهش درآمدهای جاری نبوده و
بهناچار از تملک داراییهای سرمایهای کم کرده است .عمالً دولت برخالف نظریه درآمد دائمی ،این
درآمدها را به جای پسانداز و سرمایهگذاری ،مصرف کرده است (مرادی .)120 :1383 ،تأثیر
درآمدهای نفتی بر تورم نیز از دو کانال فشار تقاضا و فشار عرضه صورت میگیرد .در سمت تقاضا ،با
افزایش درآمدهای نفتی ،دالرهای نفتی به ریال تبدیلشده و با افزایش حجم نقدینگی ،تقاضای
کاالها و خدمات را افزایش میدهد .در سمت عرضه ،با گسترش رانتجویی طبق مطالب یادشده،
انگیزه تولید داخلی کاهش مییابد .با ضعف تولید داخلی ،هزینه واردات کاالها و خدمات از کشورهای
صنعتی (که معموالً واردکننده نفت میباشند) ،افزایشیافته و منجر به تقویت تورم داخلی میشود.
کمیجانی و همکاران ( ،)253 :1331مکانیزم اثرگذاری درآمد نفت بر رشد ،پول و نهایتاً تورم را طبق
شکل ( )1خالصه نمودهاند.

1. Sachs and Warner

::
::
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شکل  :1مکانیزم تأثیر درآمدهای نفتی بر تولید ،پول و تورم
منبع :کمیجانی و همکاران ()253 :1331

 .2-2جایگاه نفت در اقتصاد ایران
ایران در ژانویه  ،2510با  38/134میلیون نفر ،پس از نیجریه ،پرجمعیتترین کشور عضو اوپک بوده
است (مرکز آمار ایران .)1333 ،در سال  ،2513از نظر ذخایر نفت خام جهان ،با در اختیار داشتن حدود
 103855میلیون بشکه ،پس از ونزوئال و عربستان ،در رتبه سوم جهان قرار داشته و متوسط تولید
نفت خام آن در سال  ،2513برابر با  3/0333میلیون بشکه در روز بوده است .در سال  ،2514ایران
 15.14درصد از کل ذخایر نفت خام جهان را در اختیار داشته است (اوپک ،بولتن سالیانه .)2514 ،طبق
آمار بولتن سالیانه از نظر ساختار مالیه اقتصاد ،صمدی و همکاران ( )1 :1388معتقد هستند که در
ایران  85تا  35درصد درآمدهای صادراتی و  45تا  05درصد بودجه ساالنه دولت را درآمدهای نفتی
تشکیل داده و منبع اصلی کمکهای مالی و یارانهها ،درآمدهای نفتی است و درآمد حاصل از صدور
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نفت خام ،بهطور غیرمستقیم بر دیگر فعالیتهای اقتصادی نیز تأثیرگذار است .بخش نفت اقتصاد
ایران از سال  1383تا  ،1335بهطور متوسط با  23/8درصد ،پس از بخش خدمات ،بیشترین سهم را
در ارزش افزوده ایجادشده در کشور به خود اختصاص داده است .در سال  1332بخش نفت 13 ،درصد
در ارزش افزوده ایجادشده در کشور سهم داشته است (بانک مرکزی ،نماگرهای اقتصادی .)1333 ،در
دهه  1385شمسی ،بهطور متوسط  85.30درصد از کل ارزش صادرات ،به صادرات نفت و گاز
اختصاص داشته است .اوپک ،)2514( 1ایران در سال  ،2513از نظر ارزش صادرات محصوالت
پتروشیمی ،در بین کشورهای عضو اوپک با  11323میلیون دالر ،در رده نهم قرار داشته است
 .3پیشینه تحقیق
الموطیری ،)1333( 2در مطالعه موردی اقتصاد کویت ،به این نتیجه رسید که وابستگی سیاستهای
مالی به قیمت نفت ،باعث تأثیرپذیری معنادار رشد اقتصادی این کشور از شوکهای نفتی شده است.
الوتایبی ،) 2551( 3نیز با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای کشورهای عضو
سازمان همکاری خلیجفارس ،نشان داد که شوکهای نفتی ساختاری در این کشورها ،بهطور مستقیم
بر سطح عمومی قیمتها تأثیر میگذارد .الی و همکاران ،)2514( 4به بررسی اثر تکانههای نفتی بر
اقتصاد نیجریه از سال  1381تا  2512پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تکانههای نفتی تأثیر
معناداری بر روند رشد اقتصادی نیجریه نداشته است .اوما و ایکپه ،)2510( 0در تحقیق خود برای
اقتصاد نیجریه به این نتیجه رسیدند که تکانههای قیمت نفت بر نرخ ارز تأثیر منفی داشته است.
برومنت و همکاران ،) 2515( 1با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ،اثر شوکهای
قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 3را بررسی نموده و تحلیل
عکسالعمل آنی ،نشان داد که اثر شوکها بر تولید الجزایر ،ایران ،عراق ،اردن ،کویت ،عمان ،اردن،
کویت ،عمان ،قطر ،سوریه و امارات مثبت بوده است .فرزانگان و مارکوارد ،)2553( 8با استفاده از
دادههای دوره  1388تا  2554نتیجه گرفتند که هر نوع تکانه نفتی به صورت مثبت و معنادار بر تورم
ایران اثر میگذارد .افتیتی و همکاران ،)2514( 3اثر تکانههای نفتی را بر رشد اقتصادی چهار کشور
عضو اوپک (امارات ،کویت ،عربستان و ونزوئال) طی سالهای 2555تا  2515بررسی نمودند .ایشان
یافتند که در دهه موردمطالعه ،افت و خیزهای نفتی به ویژه نوسانات بحران مالی ببرهای آسیا در
1. OPEC
2. Al-Mutairi
3. Alotaibi
4. Alley et al.
5. Uma and Ikpe
6. Berument et al.
7. MENA
8. Farzanegan and Markwardt
9. Ftiti et al.
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 1338و بروز سیکلهای تجاری مربوطه ،تأثیر معناداری بر ارتباط بین نفت و رشد اقتصادی در
کشورهای موردمطالعه داشته است .این مدل ،ادامه تحقیق افتیتی ( ،)2515بود .مهرآرا و مجاب
( ،)1388مهرآرا و همکاران ( ،)1331حسینی نسب و رضا قلیزاده ( ،)1383بهطور مستقیم ،درآمدهای
نفتی را عامل مهم تورم در ایران میدانند .دانشورکاخکی و همکاران ( )1388درآمد ملی ،نرخ بهره،
نرخ ارز ،درآمدهای نفتی و نرخ تورم را از عوامل مؤثر بر تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران دانستهاند.
نتایج تحقیق کمیجانی و همکاران ( )1331نشان داد که هر دو تکانه مثبت و منفی ناشی از درآمدهای
نفتی در ایران ،تورمزا میباشد .نیلی ( )1314و همچنین کازرونی و اصغری ( )1381نیز در تحقیقهای
خود به این نتیجه رسیدهاند که تورم در ایران یک پدیده پولی است .در تحقیقی دیگر ،طبیبیان و
سوری ( )1330تولید و نقدینگی را از متغیرهای مهم اثرگذار بر تورم ایران دانستهاند.
اقبالی و حالفی ( )1384ارتباط بین بیثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران را موردمطالعه
قرار دادند .آنها نشان دادند که متغیر بیثباتی صادرات نفت ،بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
گسکری و اقبالی ( )1384اثر تکانه درآمد نفتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران را
طی سالهای  1338تا  1381بررسی نمودند .ایشان یافتند که هرگاه درآمدهای ارزی حاصل از فروش
نفت ،با تکانه روبرو شوند ،در همان جهت بر روی سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر میگذارد.
حسینی نسب و میرکاظمیمود ( )1388به بررسی رابطه نامتقارن بین تکانه قیمت نفت و رشد
اقتصادی و نرخ تورم در بین  15کشور صادرکننده نفت (ایران ،عربستان ،ونزوئال ،کویت ،نیجریه،
الجزایر ،مکزیک ،اندونزی ،نروژ و کانادا) طی دوره  1335تا  2550پرداختند .با استفاده از مدل گشتاور
تعمیمیافته یافتند که هر تکانه مثبت قیمت نفت ،تولید کشورهای صادرکننده موردمطالعه را 5.500
درصد کاهش داده و تورم را به میزان  5.5288درصد افزایش میدهد .هر تکانه منفی نیز -5/534
درصد تولید را کاهش و  5/5343درصد تورم را افزایش میدهد .سرزعیم ( )1381به این نتیجه رسید
که یک درصد افزایش صادرات نفتی 5/5141 ،درصد تورم 5/5202 ،درصد نقدینگی و  5/5118درصد
رشد اقتصادی را در ایران افزایش میدهد.
ابراهیمی و شکری ( )1331به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام
پرداختهاند .ایشان یافتند که تکانه مثبت قیمت نفت ،شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی
قیمت نفت ،این شاخص را کاهش میدهد .عصاری آرانی و همکاران ( )1383تأثیر تکانههای قیمت
نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک ،در دوره زمانی  1335-2551را با استفاده از دادههای
پانل ،موردبررسی قرار دادند .نتایج تخمین بر وجود رابطه مستقیم بین تکانههای قیمت نفت و حساب
جاری تراز پرداختها داللت داشت .تکانه مثبت نفتی سبب افزایش تراز حساب جاری میشود و تکانه
منفی نفتی کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.
مهرآرا و نیکی اسکویی ( )1380با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری ،به بررسی اثرات
پویای تکانههای نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداختند .نتایج نشان داد که درجه برونزایی قیمت
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نفت در عربستان سعودی و کویت نسبت به ایران و اندونزی ،پایینتر است .آسیبپذیری اقتصاد
نسبت به درآمدهای نفتی ،به ترتیب در عربستان سعودی و ایران بیشتر از دو کشور دیگر میباشد.
طیب نیا و قاسمی ( ،)1380نقش تکانههای قیمتی نفت بر پیدایش چرخههای تجاری در اقتصاد ایران
را طی دوره  1305-1382مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اقتصاد ایران هفت دوره تجاری
را پشت سر گذاشته است ،که نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد چرخه ،نقش مؤثرتری
داشته است .تکانههای قیمت نفت قادر به توضیح  20درصد از نوسانات تولید هستند ،درحالیکه سهم
بیثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل ،بر متغیر تولید معنادار نمیباشد .علمی و جهادی ( )1335اثر
تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک را در دوره  1335تا  2558از
روش صافی هودریک-پرسکات و الگوی خودرگسیون برداری برآورد نمودند .نتایج نشان داد که
امارات و ایران بیشترین وابستگی نفتی و اندونزی و اکوادور ،کمترین وابستگی را دارند.
صادقی و همکاران ( )1332با بررسی اثر بیثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران ،طی دوره
 1343تا  ،1383با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون نمایی 1و مدلهای
غیرخطی چرخشی مارکوف ،یافتند که بیثباتی قیمت نفت در دو رژیم متفاوت ،تأثیر منفی و معنادار بر
رشد داشته است.
جعفری صمیمی و همکاران ( )1333با بررسی تکانههای پولی و غیرپولی اقتصاد ایران از  1302تا
 1335با الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید ،به این نتیجه رسیدند که تأثیر تکانههای
درآمد نفت بر تولید غیرنفتی و تورم مثبت میباشد .مهرگان و سلمانی ( )1333نوسانات قیمتی در
بازارهای جهانی نفت را با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون نمایی و مدلهای
چرخشی مارکف ،طی دوره زمانی فصل اول  1381تا فصل اول  2511برای دو کشور ایران و ژاپن،
مدلسازی نمودند .در این تحقیق ،نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران
بهحساب آمد.
 .4روش تحقیق (مدلسازی)
 .4-1الگوی کو و پرون
کو و پرون ،)2553( 2روشی برای تعیین نقاط شکست ساختاری و تخمین پارامترها در رژیمهای
مختلف ارائه دادند .روش کو و پرون ،بر مبنای مدل خودرگرسیون برداری ، 3با متغیر وابسته و چند
متغیر توضیحی به عنوان رگرسور میباشد .مزیت مدل در مقایسه با سایر روشها ،آن است که
تغییرات ساختاری در این مدل میتواند هم در ضرایب رگرسیون و هم در ماتریس کوواریانس اجزاء
1. EGARCH
2. Qu and Perron
3. VAR

:0
:0
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اخالل وجود داشته باشد .تعداد و زمان شکستهای ساختاری نیز مشخص نیست .شکل کلی مدل
موردبررسی که دارای  nمعادله و  tمشاهده است ،بهصورت رابطه ( )1میباشد:
𝑡𝑢 𝑦𝑡 = (𝐼⨂𝑧́𝑡 )𝑆𝛽𝑗 +

()1
که در آن ،بردار 𝑡𝑦 متغیرهای درونزای سیستم میباشد .بهطوریکه:

) 𝑡𝑛𝑦 𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡 , … ,

()2

𝐼 ماتریس یکه به ابعاد 𝑞𝑛 است 𝑞 .تعداد رگرسورها و 𝑡𝑧 ماتریس رگرسورها میباشد.
́) 𝑡𝑞𝑧 𝑧𝑡 = (𝑧1𝑡 , … ,

()3

ماتریس𝑆  ،ماتریس تبدیل در مدل با ابعاد 𝑝 × 𝑞𝑛 ،میباشد 𝑝 .تعداد پارامترها میباشد .منظور
از ماتریس تبدیل ،این است که تمام عناصر ماتریس ،شامل اعداد صفر و یک میباشد .این ماتریس با
توجه به روش تخمین (خودرگرسیون برداری ،معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط ،دادههای تابلویی)،
اعداد صفر یا  1را در خود جای میدهد (کو و پرون ،2553 ،ص .)410تعداد شکستهای ساختاری
سیستم با  mنمایش داده میشود .زمان شکستها دارای بردار ) 𝑚𝑇  𝑇 = (𝑇1 , … ,میباشد 𝑢𝑡 .در
رابطه ( ،)1دارای میانگین صفر و ماتریس کواریانس 𝑗∑ برای 𝑗𝑇 ≤ 𝑡 ≤  𝑇𝑗−1میباشد .در حالت
خودرگرسیون برداری ،رابطه ( )1را به صورت رابطه ( )4میتوان نوشت:
𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝑥́ 𝑡 𝛽𝑗 +

()4
که در آن رابطه ( )0برقرار است 𝑟 .تعداد متغیرهای درونزا میباشد.
()0

]) 𝑘𝑥́ 𝑡 = [𝐼𝑟 × (1, 𝑦1,𝑡−𝑘 , … , 𝑦𝑟,𝑡−

جهت تخمین نقاط شکست ساختاری ،باید رابطه ( )1را تخمین زد.
()1

{𝑇̂1 , … , 𝑇̂𝑚 , 𝛽, ∑} = arg 𝑚𝑎𝑥(𝑇1 ,…,𝑇𝑚,,𝛽,∑) 𝑟𝑙𝑟Ω

که در آن ،𝑟𝑙𝑟Ω ،نسبت راستنمایی لگاریتمی محدود ،1بوده و بهصورت رابطه مقید ( )3میباشد.
()3

))∑(𝑐𝑒𝑣 𝑟𝑙𝑟Ω = log(𝐿𝑅Ω ) + 𝜆́𝑔(𝛽,

1. The Restricted Log-Likelihood Ration
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رابطه( )1بهینهیابی ،نسبت شبه راستنمایی گاوسی رابطه( ،)4با توجه به قید 𝑔(𝛽, 𝑣𝑒𝑐(∑)) = 0

میباشد .نسبت  𝐿𝑅Ωبه شکل رابطه ( )8میباشد.
)𝑗∑ 𝑓(𝑦𝑡 |𝑥𝑡 ; 𝛽𝑗 ,

()8

𝑇

𝑗−1 +1

𝑗
∏𝑚+1
𝑇=𝑡∏ 𝑗=1

𝑇𝑗0
∏𝑚+1
∏
)𝑗𝑓(𝑦𝑡 |𝑥𝑡 ; 𝛽𝑗0 , ∑0
0
𝑗=1
𝑡=𝑇𝑗−1
+1

= 𝐿𝑅Ω

که در رابطه ( )3داریم:
()3

−1
−1
}] 𝑗𝛽 𝑡 ́𝑥 . 𝑒𝑥𝑝{ [𝑦𝑡 − 𝑥́ 𝑡 𝛽𝑗 ]́ ∑ [𝑦𝑡 −
2
𝑗

1
−2

|

∑|

𝑗

𝑛
2

−

)𝜋𝑓(𝑦𝑡 |𝑥𝑡 ; 𝛽𝑗 , ∑) = (2
𝑗

پس از ایجاد تابع اصلی ،آزمون فرضیه صفر «نبود شکست ساختاری» در برابر فرضیه غیرر صرفر
«تعداد نامشخصی از شکستها» ،بهصورت زیر انجام میشود؛ آزمون توسط کرو و پررون ( )2553بره
آزمررون «حداکثرسررازی دوبررل» 1نامگررذاری شررده اسررت .آمرراره آزمررون برررای مقررادیر غیریکنواخررت
 i = 1, … , Mو  ، ai = 1با ) WD max LR T (Mنشان داده مریشرود و بره شرکل رابطره ()15
محاسبه میشود.
()15

])𝜀 𝑊𝐷 max 𝐿𝑅𝑇 (𝑀) = max [𝑎𝑘 𝑠𝑢𝑝𝐿𝑅𝑇 (𝑘, 𝑝𝑏 , 𝑛𝑏𝑑 , 𝑛𝑏𝑜 ,
𝑀≤𝑘≤1

بای و پرون ( ،)1338اولین بار مقادیر بحرانی آماره یادشده را معرفی نمودند .استراتژی تعیین تعداد
شکستها این است که آیا حداقل یک شکست وجود داشته است یا خیر؟ فرآیند الگوریتمی مدل به
این صورت است که در صورت عدمتأیید فرضیه صفر آزمون حداکثر سازی دوبل ،باید در مورد تعداد
شکستها بر مبنای «آزمون ترتیبی» SEQ T (l + 1|l) 2تصمیم گرفت ،که در آن ،فرضیه صفر
وجود  lشکست ،در برابر فرضیه غیر صفر ) (l+1شکست ،آزمون میشود و آماره آن به صورت رابطه
( )11میباشد.
()11

) 𝑙̂𝑇 𝑆𝐸𝑄𝑇 (𝑙 + 1 |𝑙) = max 𝑠𝑢𝑝𝜑𝜖𝜂𝑗,𝜀 𝑙𝑟𝑇 (𝑇̂1 , … , 𝑇̂𝑗−1 , 𝜑, 𝑇̂𝑗 , … , 𝑇̂𝑙 ) − 𝑙𝑟𝑇 (𝑇̂1 , … ,

()12

}𝜀) 𝜂𝑗,𝜀 = {𝜑; 𝑇̂𝑗−1 + (𝑇̂𝑗 − 𝑇̂𝑗−1 )𝜀 ≤ 𝜑 ≤ 𝑇̂𝑗 − (𝑇̂𝑗 − 𝑇̂𝑗−1

1≤𝑗≤𝑙+1

1. Double Maximum Test
2. Sequential Test

:7
:7
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̂j , … , T
)  ،lrT (.نسبت راستنمایی بوده و ) ̂l
 (Tبخشبندی شکستها (در صورت شکست)
میباشد .فرآیند الگوریتمی )𝑙| 𝑆𝐸𝑄𝑇 (𝑙 + 1تا زمان تعیین تعداد بهینه شکستها و عدمتأیید
فرضیه صفر ادامه مییابد .تا این مرحله توسط الگوی کو و پرون ( ،)2553تکانهها ) ̂j
 ،(Tشناسایی و
رژیمهای ساختاری تعیین میشوند.
 .4-2ضرایب بلندمدت و دوره تأثیر
در گام بعدی ،مدل خودرگرسیون برداری ذیل برای هر رژیم ساختاری تعیینشده در مرحله قبل،
تخمین زده خواهد شد.

()13

∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼1 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽1𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +
∑𝑘𝑖=1 𝛿1𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝜃1𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑀𝑡−𝑖 +
𝑖∑𝑘𝑖=0 𝛾1𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑂𝐼𝐿𝑡−𝑖 + 𝑢1

()14

∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝛼2 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽2𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +
∑𝑘𝑖=1 𝛿2𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝜃2𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑀𝑡−𝑖 +
𝑖∑𝑘𝑖=0 𝛾2𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑂𝐼𝐿𝑡−𝑖 + 𝑢2

()10

∆𝑙𝑜𝑔𝑀𝑡 = 𝛼3 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽3𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛿3𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 +
𝑖∑𝑘𝑖=1 𝜃3𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑀𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=0 𝛾3𝑖 ∆𝑙𝑜𝑔𝑂𝐼𝐿𝑡−𝑖 + 𝑢3

در معادالت فوق 𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑡 ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑡 ،لگاریتم شاخص قیمت
مصرفکننده 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑡 ،لگاریتم نقدینگی 𝑙𝑜𝑔𝑂𝐼𝐿 ،لگاریتم درآمد نفت و نهایتاً 𝑢 جزء اخالل
میباشد .طبق (کمیجانی و همکاران ،1331 ،ص )253و مراجعه به پیشینه تحقیق ،در کشورهای
صادرکننده نفت ،بین متغیرهای تولید ،تورم ،پول و درآمد نفت ارتباط خواهد بود .درآمدهای نفتی،
خارج از اقتصاد داخلی تعیین میشوند و پس از واریز در حسابهای بینالمللی و تسویههای بینبانکی،
وارد کشور شده و سپس جهت تأثیر بر اقتصاد داخلی به ریال تبدیل خواهند شد .این فرایند تأخیری،
معموالً با وقفه در مدل وارد میشود .در روابط ( )13تا ( ،)10در صورتی که سری زمانی متغیرهای
یادشده مانا باشند ،از متغیر سطح (بدون ) و در غیر این صورت از متغیر تفاضلی (با ) استفاده
خواهد شد .برای تخمین ضرایب بلندمدت ،معادالت خودرگرسیون برداری فوق به شکل ماتریسی
رابطه ( )11بیان میشوند:
𝑘

()11

𝑖

𝑡𝑈 (𝐼3 − ∑ ∅𝑖 𝐿 )𝑌𝑡 = 𝛼 + (∑ Γ𝑖 𝐿𝑖 )𝑋𝑡 +
𝑖=1

که در آن:

𝑘

𝑖=1
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()13

𝑖𝛾1
𝑖𝜃1
) 𝑖𝜃2𝑖 ) , Γ𝑖 = (𝛾2
𝑖𝛾3
𝑖𝜃3
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𝑖𝛿1
𝑖𝛿2
𝑖𝛿3

:0

∆logGDPt
𝑖𝛽1
𝑖𝑌t = ( ∆logCPIt ) , 𝑋𝑡 = ∆𝑙𝑜𝑔𝑂𝐼𝐿𝑡 , ∅𝑖 = (𝛽2
∆logMt
𝑖𝛽3

داریم:
A(L)Yt = α + B(L)X t + Ut

که در آن:
بنابراین:

) (∑ki=1 Γi Li

= ), B(L

−1

) ∑ki=1 ∅i Li
−1

−1

Yt = A(L) α + A(L) B(L)Xt + A(L) Ut

) A(L)−1 B(Lبه عنوان ضریب بلندمدت مدل تعریف میشود:
𝑘

()18

A(L) = (I3 −

𝑘

) 𝑖𝐿 𝑖𝐴(𝐿)−1 𝐵(𝐿) = (𝐼3 − ∑ ∅𝑖 𝐿𝑖 )−1 . (∑ Γ
𝑖=1

𝑖=1

پس )𝐿(𝐵  ،𝐴(𝐿)−1ضریب بلندمدت (𝐿𝑀) 1بوده و برای متغیرهای وابسته سهگانه روابط ( )13تا
( )21را داریم.
()13
()25
()21

∑k
i=0 γ1i

k
k
1−∑k
i=1 β1i −∑i=1 δ1i −∑i=1 θ1i

∑k
i=0 γ2i
k
k
1−∑i=1 β2i −∑k
i=1 δ2i −∑i=1 θ2i
∑k
i=0 γ3i

= LMgdpgrowth
= LMcpigrowth

k
k
1−∑k
i=1 β3i −∑i=1 δ3i −∑i=1 θ3i

= LMmgrowth

ضریب پویای تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخصهای سهگانه رشد اقتصادی ،تورم و رشد نقدینگی
نیز با ایجاد ارتباط پویا بین ضرایب دوران مختلف ،تخمین زده خواهند شد .طبق گومز-السکاس و
همکاران ،)2511( 2جهت ایجاد ضریب پویا 3و تخمین طول دوره تأثیرگذاری یک تغییر در ،درآمد
نفتی بر متغیر کالن موردمطالعه ،از روابط پیوسته ذیل استفاده شد:
()22

dm1φ = γ0φ

()23

) dm2φ = γ1φ + (βφ γ0φ

()24

ω−1
dmωφ = βω−2
φ γ1φ + βφ γ0φ : ω = 3, … , h

1. Longrun Multiplier
2. Gomez-Loscos et. al.
3. Dynamic Multiplier

:1
:1
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که در آنها 𝑑𝑚 ،ضریب پویا یا همان دوره تأثیر ،اندیس 𝜑 بیانگر نوع متغیر ،اندیس𝜔 زمان و افق
بلندمدت میباشد .مانند گومز-السکاس و همکاران ( ،)2511افق بلندمدت ،برابر با  20فصل ،در نظر
گرفتهشده است .منظور از دوره تأثیر ،میزان تأثیر معنادار یک تغییر در درآمد نفتی در بلندمدت بر یک
متغیر در مجموعه روابط ( )22تا ( )24میباشد .بهبیاندیگر ،رابطه پویای ( ،)24در طی زمان ،به سمت
صفر میل میکند .تا اینکه در یک فصل ،تأثیر آن دیگر معنادار نخواهد بود .از آغاز زمان تأثیر تا زمان
صفر شدن  ،dmωφبه عنوان طول دوره تأثیر یا همان ضریب بلندمدت تعریف میشود.
 .5یافتهها
در این تحقیق ،تأثیر تغییر درآمدهای نفتی در رژیمهای مختلف ساختاری بر متغیرهای رشد اقتصادی،
تورم و رشد نقدینگی اقتصاد ایران در دوره زمانی فروردین  1313تا پاییز  1332بررسیشده است.
روش جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای بوده و از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
( ،)1333استخراجشده است .الگوی الگوریتمی کو و پرون ( ،)2553توسط نرمافزار گاوس ،15و
تخمین ضرایب بلندمدت و دوره تأثیر ،توسط نرمافزار متلب  2514با روش خود راهانداز (بوت استرپ)،
اجراشده است .در گام اول ،مانایی متغیرهای تحقیق در شکل لگاریتمی آنها توسط روش کاریونی
سیلوستر و همکاران ،)2553( 1آزمون شد.
جدول :1آزمون ریشه واحد کاریونی سیلوستر و همکاران ()2002
آماره

متغیر نمایی

آماره دیکر فولر( )1333اصالح شده
)(MADF
آماره  M-Classنگ و پرون ()2551
اصالحشده )(MMZT
نقطه بحرانی )(α = %5
آماره

متغیر نمایی

آماره دیکر فولر( )1333اصالحشده
)(MADF
آماره  M-Classنگ و پرون ()2551
اصالحشده )(MMZT
نقطه بحرانی )(α = %5

تفاضل مرتبه

سطح

اول سطح

عمومی

عمومی قیمتها

قیمتها

تفاضل مرتبه
اول تولید

تولید

-3/31

-1/3

-1/13

-1/01

-4/34

-1/8

-4/12

-8/12

-3/13

-3/13

-3/31

-3/13

تفاضل مرتبه
اول درآمد نفت

درآمد نفت

تفاضل مرتبه
اول پول

پول

-3/14

-1/3

-4/20

-1/13

-4/33

-3/33

-2/30

-1/14

-3/3

-3/21

-3/31

-3/33

منبع :محاسبات محققین

1. Carrion-i-Silvestre et al.
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طبق جدول ( ،)1آماره آزمون نشاندهنده عدم رد فرضیه صفر (وجود ریشه واحد) برای متغیرهای
نمایی ،در سطح و رد فرضیه صفر برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای نمایی تحقیق میباشد .بنابراین از
تفاضل مرتبه اول متغیرها ،در مدل استفاده خواهد شد .جهت شناسایی زمان تکانههای نفتی در مدل،
الگوی الگوریتمی کو و پرون ( ،)2553به کار گرفته شد .آماره نقطه بحرانی آکاییک مدل ،توسط
کورازومی و تواندورج ،)2515( 1محاسبه و تعداد یک وقفه به عنوان وقفه بهینه انتخاب گردید .پیش از
آن ،از آمارههای مرسوم تعیین وقفههای بهینه آکائیک و شوارز -بیزین استفاده میشد .هنگام تخمین
فرایند الگوریتمی ،فروض زیر برقرار بودند :الف -ضریب تعدیل 5/2 2در نظر گرفته شد؛ ب -تعداد
مشاهدات  151میباشند ،ج -ماتریس کواریانس اجزاء اخالل ،مجاز به تغییر میبراشد؛ د -فرض
نرمال بودن برای ماترریس کواریانس در نظر گرفتهشده است؛ هر -تعرداد ضررایب  18پارامتر
مریباشد؛ و -اجزاء اخالل همبستگی سریالی ندارند و ز -توزیع رگرسورها مجاز به تغییر میباشد .پس
از تعیین تعداد وقفههای بهینه ،طبق رابطه ( )25فرضیه وجود شکست در مدل آزمون شد.
جدول :2برآورد الگوی کو و پرون ()2002
رژیمهای ساختاری
[1313:51-1334:51],[1334:52-1333:51],

)(4|3

[1333:52-1384:51],[1384:52-1332:53].

صفر

آزمون ترتیبی
)𝒍|𝟏 Seq(𝒍 +
)(3|2

)(2|1

حداکثر دوبل

*31/352

*12/441

*42/323

آماره

*معنادار در سطح اطمینان  33درصد

طبق جدول ( ،)2مقدار آماره برابر با  42/323به دست آمد که در سطح  33درصد ،معنادار بوده و
بیانگر عدمتأیید فرضیه صفر (نبود شکست) میباشد .در گام دوم ،آزمون ترتیبی 𝑙 وقفه در برابر 𝑙 + 1
وقفه یا همان آزمون ترتیبی ،توسط رابطه ( )25انجام شد .طبق جدول ( )2ابتدا فرضیه صفر «یک
شکست» ) ،(𝑙 = 1در برابر فرضیه جایگزین «وجود دو شکست» ) (𝑙 = 2یا ) (2|1آزمون شد.
با توجه به معنادار بودن مقدار آماره ،فرضیه صفر یادشده ،تأیید نشد .بنابراین فرضیه صفر «وجود دو
شکست» در برابر فرضیه رقیب «وجود سه شکست» یا ) (3|2آزمون شد .مقدار آماره در این حالت
نیز معنادار میباشد .پس فرضیه صفر تأیید نشد .در گام بعد ،فرضیه صفر «وجود سه شکست» در برابر
فرضیه رقیب «چهار شکست» یا ) (4|3آزمون شد .مقدار آماره آزمون ،بیانگر تأیید فرضیه صفر
میباشد .پس در مدل سه تکانه و چهار رژیم ساختاری وجود دارد .نقاط تخمین زده شده تکانه توسط
رابطه ( ،)10به ترتیب عبارت هستند از فصلهای بهار  ،1334بهار  1333و بهار.1384
جدول ( ،)3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق پس از تکانههای مختلف مدل را نشان میدهد.
بیشترین مقدار رشد فصلی نقدینگی ،تورم فصلی و رشد اقتصادی مربوط به رژیم ساختاری اول و
1. Kurozumi and Tuvaandorj
2. Trimming

::
::
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بیشترین مقدار رشد فصلی درآمدهای نفتی مربوط به رژیم ساختاری چهارم میباشد .کمترین رشد
نقدینگی و تورم فصلی مربوط به رژیم ساختاری سوم ،کمترین رشد اقتصادی و درآمد نفتی فصلی نیز
در رژیم دوم ،رخ داده است.
جدول :3آمار توصیفی متغیرها در رژیمهای مختلف ساختاری
رژیم

1334:51-1313:51
1333:51-1334:52
1384:51-1333:52
1332:53-1384:52

ویژگی

رشد نقدینگی

تورم

رشد اقتصادی

رشد درآمد نفتی

میانگین

5/501
5/123
)(1333:54
-5/558
)(1333:51
5/53
5/504
5/132
)(1331:54
-5/5124
)(1331:51
5/544
5/5131
5/533
)(1385:54
5/522
)(1382:51
5/5221
5/503
5/121
)(1381:54
-5/5185
)(1383:51
5/523

5/504

5/510
5/33
)(1333:53
-5/22
)(1332:54
5/183
-5/5503
5/3
)(1330:52
-5/101
)(1333:54
5/111
5/554
5/283
)(1385:52
-5/134
)(1383:53
5/108
5/5530
5/38
)(1332:54
-5/181
)(1331:53
5/10

5/523
1/54
()1313:54
-5/808
()1313:51
5/428
5/513
5/01
()1338:52
-5/301
()1338:54
5/233
5/520
5/153
)(1384:54
-5/424
)(1383:53
5/233
5/534
1/408
()1383:51
-5/323
()1381:54
5/11

حداکثر (زمان)
حداقل (زمان)
انحراف معیار
میانگین
حداکثر (زمان)
حداقل (زمان)
انحراف معیار
میانگین
حداکثر (زمان)
حداقل (زمان)
انحراف معیار
میانگین
حداکثر (زمان)
حداقل (زمان)
انحراف معیار

)5/133 (1334:51
-5/503
)(1318:53
5/544
5/544
)5/583 (1331:51
)5/551 (1330:52
5/523
5/534
)5/504 (1382:54
)5/514 (1385:52
5/233
5/541
)5/153 (1331:53
5/5551
)(1381:51
5/520

منبع :محاسبات محققین

اول خود را نشان داد و حداقل آن در رژیم دوم بود .بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی در رژیم
ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری چهارم بود .دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در
رژیم چهارم بیشترین مقدار را داشت .در این دوره ،هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی تا  10فصل بر
رشد اقتصادی تأثیرگذار بوده است .در مورد تورم نیز ،رژیم چهارم همین ویژگی را دارا میباشد و تا
 18فصل بر نرخ تورم مؤثر میباشد .تأثیر درآمد نفتی بر نقدینگی در رژیم اول  24فصل بود که
حداکثر مقدار در بین دورهها میباشد.
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جدول :4تأثیر بلندمدت رشد درآمدهای نفتی بر رشد متغیرهای تولید ،تورم و نقدینگی
رژیم ساختاری

 1313:51تا 1334:51
 1334:52تا 1333:51
 1333:52تا 1384:51
 1384:52تا 1332:53

رشد تولید (-فاصله

تورم(-فاصله اطمینان) –

رشد نقدینگی(-فاصله

اطمینان){-دوره تأثیر}

{دوره تأثیر}

اطمینان){ -دوره تأثیر}

}13{ )5.53*5.23( 5.11
}8{ )-5.50*5.51( -5.52
}0{ )5.553*5.518( 5.51
}18{ )-5.51*5.53( 5.51

}24{ )-5.54*-5.51( -5.510
}13{ )-5.53*5.1( 5.53
}23{ )-5.54*-5.51( -5.52
}0{ )-5.50*-5.551( -5.53

)-5.23*5.31( 5.514
)-5.24*5.23( 5.53
)5.51*5.13( 5.23
)5.1*5.31( 5.13

{}3
{}0
{}1
{}10

 .6تحلیل
در این تحقیق ،اثر رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی پس از تکانههای مختلف
ساختاری تخمین زده شد .با کاربرد یک الگوی الگوریتمی ،سهنقطه تکانه نفتی و چهار رژیم ساختاری
به دست آمد .در این بخش ،ویژگیهای ساختاری رژیمهای چهارگانه ایجادشده توسط مدل ،مورد
تفسیر قرار میگیرد.
 .6-1دوره ساختاری1362تا1324
در رژیم ساختاری اول که از بهار  1313تا بهار  1334بود ،اقتصاد ایران بهطور عمده ،درگیر مسائل
پس از جنگ تحمیلی هشتساله با عراق بود.این دوره ،به «دوره استراتژی جایگزینی واردات دوم» نیز
مشهور است (جهانگرد .)1383 ،در این دوره ،اولین برنامه مدون توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
پس از انقالب ،در  18/11/11به مدت  0سال تصویب و بعداً تا سال  34تمدید شد .در این دوره ،تأثیر
درآمد نفتی بر رشد اقتصادی ،در حداقل مقدار خود قرار داشت .رشد اقتصادی موردنظر برنامه اول
توسعه 8.1 ،درصد بود که  3.3درصد از آن محقق گردید .به دلیل هزینههای باالی جنگ ،مقدار
قابلتوجهی از درآمد نفتی صرف بازسازی و تأمین معاش عموم مردم میشد .در این دوره ،شاخص
قیمت خردهفروشی ،از  14/2به  13/2افزایش یافت .دوره تأثیر رشد درآمد نفتی بر رشد اقتصادی،
حداقل و دوره تأثیر بر تورم باال ( 13فصل) بود .تالش مسئوالن اقتصادی و سیاسی وقت جهت انتقال
اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد باز و اجرای سیاستهای تعدیل ،باعث تورم
قابلتوجه در این دوره شد.
 .6-2دوره ساختاری  1324تا 1322

رژیم دوم ،پس از تکانه بهار  1334آغاز شد و دوره ساختاری تابستان  1334تا بهار  1333را تشکیل
داد .این دوران ،اواخر دوران موسوم به «سازندگی» را نیز در خود داشت .این دوره ،مصادف با برنامه
دوم توسعه کشور بود .در این دوران ،سیاستهای تعدیل ،با سرعت بیشتری پیگیری شدند .آزادسازی
نرخ ارز و وابستگی صنایع نوپا به واردات مواد اولیه خام ،باعث تشدید تورم در این دوره شد.

::
::
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جدول :6نرخ رشد شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
متوسط
3/3

33
1/13

32
-2/32

31
2/31

متوسط
3/50

38
12/40

دوره ساختاری اول
13
35
23/3
21/4

18
0/83

13
-3/32

سال
نرخ رشد(درصد)

30
14/58

34
1/30

سال
نرخ رشد(درصد)

دوره ساختاری دوم
33
1/2

31
15/03

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

طبق جدول ( ،)1در این دوران ،متوسط ساالنه نرخ رشد شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ
صنعتی از  3/3درصد در رژیم ساختاری اول ،به 3/50درصد در رژیم ساختاری دوم افزایش یافت .به
جهت کاهش فشار هزینههای جنگ تحمیلی ،تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی سه برابر دوره
گذشته بود .رشد اقتصادی موردنظر برنامه دوم توسعه  0/1درصد بود که تنها  3/8درصد از آن محقق
گردید .در همین راستا ،رشد درآمدهای نفتی تأثیر کمتری بر تورم داشت .دریافت چند وام خارجی
سنگین ،یکی از دالیل کاهش اثر درآمدهای نفتی بر تورم در این دوره بود .البته متوسط نرخ تورم
سالیانه در این دوره  20.12درصد بود که تفاوت زیادی نیز باهدف برنامه دوم توسعه ( 12/4درصد)
داشت.
 .6-3دوره ساختاری  1322تا 1334
نوسانهای شدید قیمت نفت در اوایل دهه  2555میالدی ،خصوصاً پس از واقعه  11سپتامبر ،از
ویژگیهای اصلی این دوران بود .در دوره سوم ،اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ،ده برابر دوره
قبل بود و اثر آن بر تورم حدوداً نصف دوره قبل بود .این دوره مصادف با برنامه سوم توسعه اقتصادی
کشور بود .مدیران اقتصادی با استفاده از تجربیات دوران قبل ،اجرای قابلقبول برنامه سوم توسعه،
برنامهریزی مناسب ذخایر ارزی و اجرای سیاستهای انبساطی مالی ،توانستند به نحو مطلوبتری
نسبت به دوران قبل ،از درآمدهای نفتی در جهت هدایت به بخش سرمایهگذاری و تولید ،بهره ببرند.
در سال  ،1385ارزش افزوده بخش صنعت رشد  15/4و بخش معدن رشد  3/1درصد را تجربه
کرد که برای بخش صنعت حدود یک درصد و برای بخش معدن  2درصد بیشتر از رشد مصوب برنامه
سوم توسعه بود .در  1381حمایتهای مصوب مجلس از بخشهای صنعت و معدن و تسریع
خصوصیسازی ،رشد اقتصادی ایران را تسهیل نمود .رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه سوم
توسعه  1درصد بود که  0/4درصد آن محقق گردید .از عوامل تسهیل رشد در این دوران اقدامات
قابلتوجه در صنعت حملونقل در سال  1383بود .مجموعه عوامل فوق ،نا اطمینانی اکثر متغیرهای
کالن اقتصادی را کاهش داد .در این دوره ،اختیار بانکها در تخصیص منابع افزایش یافت .نرخ ذخیره
قانونی بانکها کاهش قابلتوجهی داشت ،البته بانک مرکزی با توزیع گسترده اوراق قرضه ،توانست تا

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال چهارم -شماره  -15پاییز 10:1

::

حدودی اثرات عملیات یادشده بر تورم را کاهش دهد .همچنین اصالح وضعیت تراز پرداختها و
اجرای سیاست های مالی منسجم ،منجر به افزایش ناچیز نااطمینانی تورمی در این دوره شد.
 .6-4دوره ساختاری  1334تا 1322
در سال  ،1384نقدینگی در ایران رشد  34/3درصدی را تجربه نمود ،ولی به جهت افزایش واردات،
کاهش نرخ مؤثر تعرفهها ،رکود بخش مسکن ،کنترل انتظارات تورمی و کاهش تقاضای مؤثر ،اثر رشد
قابلتوجه نقدینگی بر اقتصاد به ویژه تورم ،تا حدودی خنثی شد .برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور
در این دوره قرار داشت .افزایش واردات نفت خام چین بین سالهای  2552میالدی تا  2550میالدی
به  4درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش یکدرصدی برای کشورهای  ،OECDنوسان نفتی
شدیدی بر اقتصاد ایران و کشورهای مشابه وارد نمود .در  1380تحریمهای ناعادالنه گستردهای علیه
اقتصاد ایران وضع شد .عالوه بر آن ،عدم توجه کافی به رویکرد بلندمدت و بین نسلی صندوق ذخیره
ارزی و عدم استقالل کافی بانک مرکزی ،باعث افزایش تورم شد .از  1383تا  ،1380صادرات نفت و
گاز ایران بهطور قابلتوجهی افزایش یافت .در این سه سال ،درآمد صادراتی نفت و گاز ایران به ترتیب
 03825 ،31310و  12408میلیون دالر بود .در  ،1381موضوع هستهای ایران شدت گرفت،
ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه و نیجریه اوج گرفت .ذخایر نفت و گاز ایاالتمتحده،
تغییر قابلتوجهی داشت .این عوامل باعث افزایش  11.3درصدی قیمت نفت اوپک شد که آن را به
متوسط هر بشکه  13/50دالر رساند .در  ،1383بخش مسکن ایاالتمتحده با رکود بیسابقهای روبرو
شد و اثرات آن به اکثر بازارهای عمده مالی جهان سرایت کرد .البته عدم ارتباط کامل بازارهای مالی
ایران با آن بازارها ،اثر بحران مالی را کاهش داد.
در همین سال ،قیمت بسیاری از کاالهای تجاری ایران کاهش یافت .فوالد و آهن ،غالت،
دانههای روغنی ،پتروشیمی از این نوع بودند .همه موارد یادشده ،از دالیل اصلی باال بودن نااطمینانی
نفتی در این دوران بودند .در همین سال ،رشد اقتصادی جهان  3/2درصد کاهش داشت و جهان نرخ
تورم متوسط  3.4درصدی را تجربه کرد و تجارت کاالها و خدمات با کاهش رشد  4درصدی روبرو
شدند .در  ،1388گروه جی 1/1 ،25-تریلیون دالر به اقتصاد خود تزریق نمودند و اینکار باعث
افزایش قیمت نفت شد .برای نمونه قیمت نفت خام تگزاس غرب در اواخر  ،2553به  80دالر رسید.
این افزایش تا فصل اول  2515ادامه داشت .از سوی دیگر ،قیمت نفت خام ایران بهطور متوسط،
کاهش  14/2درصدی را تجربه کرد و به  18/31دالر رسید .در همین سال ،طرح مسکن مهر که مورد
تأکید دولت نهم بود در کشور اجرا شد و تأثیر قابلتوجهی بر بخش پولی اقتصاد ایران داشت .در
 ،1383قیمت سبد نفت اوپک از  15/3دالر به  33/0دالر (رشد  23/3درصدی) رسید .این قیمت در
دسامبر  ،2515به  35دالر نزدیک شد .به هر حال در جوالی همان سال ،به  33دالر بازگشت .در 13
دسامبر  ،2515قانون هدفمندی یارانهها بهطور رسمی در ایران کلید خورد .نااطمینانی در تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص ،تحریمهای مالی و بانکی علیه ایران ،شوک سونامی ژاپن ،ناآرامیهای سیاسی
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و اجتماعی در برخی کشورهای تولیدکننده نفت ،عدم توازن در انتقال محرکهای بودجهای به
تقاضای بخش خصوصی ،رکود بخش کشاورزی به دلیل کاهش شدید بارندگی (متوسط بارندگی
نسبت به سال قبل  11درصد کاهش یافت) و افزایش  02.3درصدی حمایتهای بانک کشاورزی از
این بخش (نسبت به سال قبل) یک رکود تورمی شدید بر اقتصاد ایران حاکم نمود .در سال ،1331
اقتصاد ایران تورم  35.0درصدی را شاهد بود .عوامل یادشده نااطمینانی سرمایهگذاری بخش
خصوصی را افزایش داد که به بخشهای دیگر اقتصاد نیز سرایت نمود .همچنین از سال  1335نرخ
ارز رشد قابلتوجهی داشت .در همین سال ،تقاضای افزایش دستمزد نیروی کار نیز در کشور ایجاد شد
و شاخص قیمت تولیدکننده بین سالهای  1383تا  1331به ترتیب رشد  34/2 ،11/1و 23/1
درصدی را داشت .البته در برنامه چهارم توسعه ،رشد اقتصادی  3.2درصدی پیشبینیشده بود که 1/3
آن محقق گردید.
.2نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر درآمدهای نفتی ،بر متغیرهای تورم ،پول و تولید در رژیمهای مختلف
ساختاری شناساییشده اقتصاد ایران یکسان نمیباشد .آنچه مشخص شد اینکه تکانههای ساختاری
در پایان سال رخداده است .دلیل اصلی آن رشد نامتناسب تزریق پول به اقتصاد در پایان سال مالی
سازمانهای دولتی و خصوصی است که تأثیر زیادی بر تورم و حجم نقدینگی کشور میگذارد.
بیشترین تأثیر رشد درآمدهای نفتی در بین متغیرهای تحقیق ،نقدینگی بوده است که ناشی از حرکت
دالرهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل به ریال برای تأمین تقاضای داخلی میباشد .اختالف
قابلتوجه نرخ تورم و نقدینگی پیشبینیشده با مقدار واقعی در برنامههای توسعه اقتصادی کشور که
معموالً در راستای نوسانات درآمد نفت ،پدیدار شدهاند ،حاکی از همین موضوع است .برای نمونه در
برنامههای اول و چهارم توسعه ،نرخ تورم به ترتیب  8/3و  3/3درصد پیشبینیشده بود ،اما اقتصاد با
تورم  21/1و  10/38درصدی مواجه شد .مدیریت صحیح منابع ارزی ،در صندوق توسعه ملی در این
تحقیق پیشنهاد مؤکد میباشد .در غیر این صورت همانند سیاستهای ذخیرهای نفتی قبلی ایران
ازجمله حساب ذخیره ارزی و ریالی ،ناکام خواهد ماند .چنانچه دهمرده و کسایی ( ،)1335از مهمترین
عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران را تنگناهای ساختاری ،تورم وارداتی ،فعالیتهای مالی و کسر
بودجه دولت ،استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی ،عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک
فعالیتهای مولد دانستهاند .از سوی دیگر ،الزام قانونی بانک مرکزی برای تبدیل دالرهای نفتی به
ریال باید به یک اقدام داوطلبانه از سوی بانک مرکزی تبدیل شود تا بانک مرکزی بتواند بر پایه
اهداف سیاست پولی به هر میزان که الزم میداند دالر خریداری کند؛ و نه بر حسب الزامات قانونی
بودجه .جهت کاهش اثرات نامطلوب دالرهای نفتی بر اقتصاد (بیماری هلندی) الزم است دالرهای
نفتی به اقتصاد داخلی وارد نشود تا نرخ ارز کاهش نیابد (ارزش پول ملی تقویت ،بیش از حد تقویت
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نشود) .لذا باید در مأموریتهای صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بازنگری شود .همچنین
سیاستهای تجاری کارآمد متناسب با رونق و رکود نفتی ،بیثباتی اقتصادی را کاهش خواهد داد.
پیشنهاد میشود همزمان با تقویت سمت تولید اقتصاد ،هر سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای
نفتی  8درصد افزایش یابد ،این اقدام باعث میشود که پس از گذشت یک دهه ،عمده درآمدهای
نفتی در صندوق توسعه ملی قرار گیرد و ارتباط بودجه دولت با درآمدهای نفتی ناچیز گردد .پیشنهاد
آخر اینکه جهت کاهش تأثیر درآمدهای نفتی بر بخش پولی ،پرداخت نقدی یارانهها به تدریج از سبد
درآمدی خانوارهای ایرانی حذفشده و حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی عملی بخش سرمایهگذاری
اقتصاد ،جایگزین آن گردد.
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