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چکیده
ارتباط بین منابع نفت بهعنوان یکی از نهادههای مهم تولید و سطح فعالیتهای اقتصادی ،یک موضوع پایهای
در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کالن میباشد .از سوی دیگر بر اساس بخشی از ایده مدلهای جدید رشد
اقتصادی ،عدم حتمیت میزان ذخایر اثباتشده منابع تجدیدناپذیر نشأت گرفته از احتمال افزایش بر اثر رشد
تکنولوژی و کشف ذخایر غیر قابل انتظار و احتمال کاهش بر اثر زلزله ،طوفان و جنگ ،دارای اثر مثبت بر رشد
اقتصادی میباشد و بدین سبب تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت بین نسلی و رشد
اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت نمیباشد .بر این اساس هدف اصلی مقاله بررسی تجربی ایده مذکور بهواسطه
تخمین اثرات مستقیم عدمحتمیت میزان ذخایر اثباتشده نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور
ایران با استفاده از دادههای ساالنه در مقطع زمانی  1332-22در قالب مدل
 Multivariate GARCH-in-mean VARمیباشد .نتایج مطالعه حاکی از آن است که عدم حتمیت میزان
ذخایر اثباتشده نفت دارای اثرات بهطور آماری معنیداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد
ایران در دوره مورد بررسی نبوده و از این رو تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت
بیننسلی و رشد اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت میباشد .همچنین براساس بررسی رفتار پویای متغیرها با
استفاده از نمودارهای عکسالعمل تحریک ،مالحظه میشود که پاسخ به نوسانات مثبت و منفی متقارن میباشد.
کلیدواژهها :عدمحتمیت ،ذخایر اثباتشده نفت ،Multivariate GARCH-in-mean VAR ،تخصیص زمانی
منابع.
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.1مقدمه
نفتخام از جمله كاالهاي استراتژیک جهان و بهعنوان یكی از نهادههاي مهم توليد هر كشور خصوصاً
بعد از انقالب صنعتی بهشمار میرود و نياز اصلی فرآیند رشد اقتصادي میباشد .ایران بهعنوان یكی از
كشورهاي غنی دارنده منابع اوليه انرژي در جهان تلقی میشود ،بهطوريكه از لحاظ ذخایر اثباتشده
نفت خام مقام چهارم را در جهان دارا میباشد .همچنين از زمانی كه درآمدهاي ناشی از نفت در اقتصاد
ایران سهم باالیی از توليد ناخالص داخلی و بودجههاي ساليانه را به خود اختصاص داد ،اقتصاد ایران
بهسوي یک اقتصاد تکمحصولی سوق داده شد .لذا با توجه به نهاده اصلی بودن این منبع انرژي در
فرآیند توليد و اقتصاد كشور و از سویی تجدید ناپذیر بودن آن ،تردیدهاي فراوانی در خصوص آینده رشد
اقتصادي مطلوب وجود دارد .بدین لحاظ مباحث عدالت بين نسلی و تخصيص زمانی منابع انرژي
تجدیدناپذیر در راستاي رشد اقتصادي بلندمدت بسيار حائز اهميت میباشند.
اما از سویی دیگر اقتصاددانان جهان در برخورد با رویكرد رشد اقتصادي بلندمدت به دو گروه بدبينانه
و خوشبينانه تقسيم شدهاند .اقتصاددانان بدبين از جمله مالتوس ( ،1)1971روزولت ( ،2)1791ميدو
( ،3)1792اندرسن ( 4)1719و دالی (1)1771به دليل تهیپذیري منابع تجدیدناپذیر انرژي باالخص
نفتخام و اصلی بودن نهادههاي مذكور در فرآیند توليد و با امعان نظر به رشد جمعيت ،نسبت به رشد
اقتصادي مطلوب در بلندمدت اطمينان نداشته و بر تخصيص بهينه زمانی منابع مذكور در راستاي تحقق
عدالت بيننسلی تأكيد دارند؛ اما اقتصاددانان خوشبين از جمله ميل ( ،8)1182هوتليتگ ( ،9)1731بارنت
و مورس ( ،1)1783سيمون ( ،7)1778داسگوپتا و استيگليتز ( 19)1711و بارو و ساال مارتين (،11)1771
به دالیل بهبود فرآیند تكنولوژي و سرمایه انسانی ،عدمحتميت قيمت و ميزان ذخایر اثباتشده منابع
تجدیدناپذیر انرژي ،بهوجود رشد اقتصادي مطلوب در بلندمدت خوشبين بوده و چنين تخصيصی را
الزم نمیدانند.
بر این اساس در این تحقيق تالش میگردد اوالً یكی از اختالفات اصلی اقتصاددانان بين دو رویكرد
بدبين و خوشبين به وجود رشد بلندمدت اقتصادي مبنی بر چگونگی تأثيرگذاري عدم حتميت ميزان
ذخایر اثباتشده منابع نفت بهعنوان یكی از نهادههاي توليد بر روي رشد اقتصادي بهصورت تجربی
1. Malthus, T.
2. Roosevelt, T.
3. Meadows, D.L
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11. Barro, R. and Sala.I. Martin, X.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -12پاییز 1323

133

بررسی گردد .ثانياً تحليل تجربیاي در خصوص عوامل اثرگذار بر روي رشد اقتصادي در راستاي ایجاد
بينش براي سياستگذاران جهت اخذ سياستهاي بهينه در مقاطع زمانی مختلف ،ارائه گردد .ثالثاً ضرورت
تخصيص زمانی منابع انرژي تجدیدناپذیر در راستاي عدالت بيننسلی بر اساس ایده اقتصاددانان خوش
بين ،بهصورت تجربی بررسی گردد .در همين رابطه پرسش اصلی مقاله این است :آیا اثر عدم حتميت
ميزان ذخایر منابع تجدیدناپذیر انرژي بر رشد اقتصادي ایران معنادار است؟
شایان ذكر است عدم حتميت ميزان ذخایر منبع تجدیدناپذیر نفتخام نشأت گرفته از احتمال افزایش
بر اثر رشد تكنولوژي و كشف ذخایر غيرقابلانتظار و احتمال كاهش بر اثر زلزله ،طوفان و جنگ میباشد.
قابل ذكر است بررسی ایده عنوان شده عمدتاً بهصورت نظري و تجربی در مطالعات بينالمللی انجام
شده است ،اما بيان تجربی آن در ایران صورت نگرفته است .هرچند در ایران مطالعات زیادي در خصوص
رابطه رشد اقتصادي و منابع نفتی به لحاظ درآمدي دیده میشود اما موضوع عدمحتميت ميزان ذخایر
منابع مغفول مانده است .در این راستا ميزان اثرگذاري عدمحتميت ميزان ذخایر اثباتشده نفتخام بر
روي رشد توليد ناخالص داخلی واقعی اقتصادي ایران و همچنين چگونگی پاسخ رشد  GDPواقعی به
شوکهاي ذخایر اثباتشده نفت (تقارن) ،مدلسازي و محاسبه میگردد .بدین منظور از دادههاي ساالنه
براي اقتصاد ایران در مقطع زمانی  1317-72كه شامل هر دو افزایش (رشد تكنولوژي و كشف ذخایر
غيرقابلانتظار) و كاهش (جنگ) در ذخایر نفت است ،استفاده شده است .مدل بر اساس مدل ساختاري
 VARمیباشد كه به نحوي اصالح گردیده كه جمله خطاي با خصوصيت  GARCH-in-meanدر
آن گنجاندهشده است .1جهت كمی نمودن عدم حتميت ميزان ذخایر اثباتشده نفت ،از انحراف استاندارد
شرطی خطاي پيشبينی تغيير در ميزان ذخایر اثباتشده نفت استفادهشده است .شایان ذكر است نكاتی
میبایست مدنظر باشد كه شاخص لحاظ شده براي عدمحتميت ،واریانس شرطی ميزان ذخایر اثباتشده
نفت میباشد كه انعكاسدهنده پراكندگی در خطاي پيشبينی ناشی از مدل اقتصادسنجی تصریحشده
براي دادههاي تاریخی گذشته بوده و سایر اجزاء آیندهنگر در آن لحاظ نشده است .قابل ذكر است
استفاده از فرآیند  ARCHبراي شاخصسازي عدمحتميت در مدلهاي اقتصادي بعد از مقاله انگل
( 2)1712كه براي شاخصسازي عدمحتميت تورم از فرآیند مذكور استفاده نموده بود ،بسيار رایج است.

 .1شایان ذكر است در این مقاله هدف مدلسازي عدمحتميت ذخایر و بررسی چگونگی تأثيرگذاري عدمحتميت ميزان ذخایر اثبات شده منابع نفت
بهعنوان یكی از نهادههاي توليد بر روي رشد اقتصادي ایران بهصورت تجربی بوده و هدف مدلسازي و بررسی تصادفی بودن ذخایر نيست.
همچنين دليل استفاده از واژه عدمحتميت و عدم استفاده از واژه نوسانات بهواسطه این امر است كه الگوي تحليلی مطالعه برگرفته از پژوهشهاي
،Elder,
John.
)(1995
توسط
پذیرفته
صورت
) Rahman, Sajjadur and Serletis, Apostolos (2012) ،Elder, J. and A. Serletis. (2010و
) Serletis, Apostolos. (2012میباشد كه در تمام پژوهش هاي صورت پذیرفته از الگوي تحليلی مورد استفاده در این مطالعه ،براي
مدلسازي عدم حتميت استفاده نمودهاند و از واژه  Uncertaintyو نه  Fluctuationبراي بيان این امر استفاده نمودهاند.
2. Engle
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لذا هدف مقاله ،ارائه مطالعه تجربی به روز با استفاده از بهبودهاي روششناسی و نظري در  29سال
اخير بهمنظور اوالً بررسی ایده اقتصاددانان خوشبين به رشد اقتصادي مبنی بر تأثير مثبت عدم حتميت
ميزان ذخایر اثبات شده منابع نفت بهعنوان یكی از نهادههاي توليد بر روي رشد اقتصادي ،ثانياً افزایش
درک سياستگذاران در خصوص عوامل اثرگذار بر روي رشد اقتصادي جهت اخذ سياستهاي بهينه در
مقاطع زمانی مختلف و ثالثاً نتيجهگيري در خصوص ضرورت تخصيص زمانی منابع تجدیدناپذیر انرژي
براي كشور ایران در راستاي عدالت بين نسلی ،است.
فرضيه مقاله نيز بدینصورت است كه عدم حتميت منابع انرژي تجدیدناپذیر انرژي داراي اثر معنادار
مثبت بر رشد اقتصادي ایران است.
در ادامه در بخش دوم شرح مختصري از مبانی نظري و پيشينه تحقيق ارائه شده و در بخش بعدي
دادهها و تحليلهاي آماري تجربی بيانشده است .بخش چهارم به ارائه روششناسی تحقيق و تصریح
مدل تجربی اختصاصیافته است .در بخش پنجم تخمين مدل و شواهد تجربی و در انتها در بخش
ششم جمعبندي و نتيجهگيري ارائه شده است.
 .2مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 .1-2مبانی نظري
همانطور كه بيان گردید اقتصاددانان جهان در برخورد با رویكرد رشد اقتصادي بلندمدت در ادوار مختلف
زمانی به دو گروه بدبينانه و خوشبينانه تقسيم شدهاند و داراي عقاید مختلفی میباشند.
مالتوس ( 1)1971بر اساس مطالعات خود معتقد بود كه رشد تكنولوژي و قدرت فكري بشري براي
غلبه بر عامل محدودكننده رشد جمعيت ،كافی نيست .او عقيده رایج مبنی بر اینكه طبيعت هرگز رشد
را محدود نخواهد كرد ،مورد انتقاد قرار داد .این عقيده در حال حاضر بهوسيله فيلسوف فرانسوي
نيكوالس دي كاندورست 2مجدد بيان شده است .اقتصاددانان كالسيک بریتانيا نيز بحث را ادامه دادند
بدین ترتيب كه آنها معتقدند طبيعت قادر است رشد آتی را محدود نماید ولكن چنين قيد طبيعیاي در
چارچوب زمانی معنیداري حاصل نخواهد گردید .مشهورترین محقق كه این نظر را بيان نمود جان
استوارت ميل ( 3)1712بود .وي بيان میكند كه نهادهاي اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی منجر به
كاهش رشد جمعيت خواهند گردید .از دهه  1719بحث تهیپذیري منابع تجدید ناپذیر بهعنوان مانع
اصلی رشد آتی بهشدت مطرح بود .در این مفهوم رئيسجمهور سابق ایاالتمتحده روزولت (4)1791
نشان داد بهواسطه رقابت و انحصار ،منابع بهطور قابلتوجهی تهی میشوند .مطالعات بهوسيله هوتلينگ
1. Malthus, T.
2. Nicolas de Condorcet
3. John StuartMill
4. Roosevelt

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -12پاییز 1323

135

( 1)1731و برنات و مورس (2)1783كه دیدگاه خوشبين داشتند عميقتر گردید .برنات و مورس اعتقاد
داشتند كه رشد تكنولوژي منجر به جانشينی سایر منابع با منابع كمياب ،كاهش قيمت كاالهاي مذكور
و افزایش مقادیر كل ذخایر اقتصاد میگردد .همچنين نشان دادند چگونه تهیپذیري منابع تجدیدناپذیر،
مانع رشد آتی اقتصاد میشود .آنها همچنين نرخ بهينه تهیپذیري را محاسبه نمودند .هرچند آنها در
مطالعات خود احتمالی براي كميابی منابع طبيعی قائل شدند ولكن عقيده داشتند تنها این امر در قالب
نظري معتبر است .در واقعيت اغلب شركتها نرخ باالتر تهیپذیري را بهواسطه صرفاً بيشينهسازي سود
كوتاهمدت بهطور ساده انتخاب مینمایند .در مقابل ،شرایط آنطور كه بارنت و مرس ( )1783نشان
دادند نبود بهطوريكه قيمت اغلب مواد معدنی و همچنين محصوالت كشاورزي بهجاي افزایش ،كاهش
یافت .در مقابل ،اقتصاددانان دیگري دیدگاههاي بدبينی داشتند كه مهمترین مطالعه انتقادي توسط
محقق موسسه تكنولوژي ماساچوست 3ميدو ( 4)1792انتشار یافت .وي بيان نمود كه اقتصاد بهزودي به
ركود خواهد رسيد و نهایتاً متالشی خواهد گردید زیرا بيشتر منابع تجدیدناپذیر حياتی در آینده نزدیک
تهی خواهند شد .اگرچه بيشتر پيشبينیهاي وي تحقق نيافت ،ولكن بيان عقاید ميدو از آنجاییكه اثر
مهمی بر موضوع داشته است ،ارزشمند میباشد .مطابق عقاید ميدو جمعيت بهصورت نمایی رشد
مینماید در حالیكه عرضه منابع و غذا بهصورت خطی و نرخهاي پایينتر رشد مینماید؛ بنابراین اوالً
عرضه ناكافی غذا براي افزایش جمعيت دنيا یک عامل محدودكننده رشد در آینده نزدیک است .ثانياً
عامل محدودكننده دیگر ،تهیپذیري منابع طبيعی میباشد .در نتيجه مواد خام بهشدت گران شده و
تهیپذیري منابع تجدیدناپذیر منجر به انهدام ناگهانی توسعه اقتصاد بهجاي انتقال هموار میگردد.
آلودگی نيز محدودیت دسترسی به منابع طبيعی را بيشتر خواهد نمود .در مقابل اقتصاددانان خوشبين
تأكيد داشتند وقایع تصادفی كوتاهمدت غلبه بر مصرف خواهد نمود .سيمون ( 1)1778بيان نمود در
كوتاهمدت ،امكان كاهش اندک عرضه وجود دارد اما در بلندمدت افزایش سطح قيمتها منجر به افزایش
توليد خواهد گشت .براي مثال ،افزایش قيمت غذا منجر به استفاده كاربردي تكنولوژيهاي جدید سودآور
و توليدات كشاورزي بسط داده خواهد شد( .كاهن .8)1798 ،براي نفت نيز وضعيت مشابه است .یک
الگوي آشكار بين نوسانات قيمت نفت و كشف ذخایر جدید در گذشته ،نشاندهندهي ارتباط قوي ميان
تقاضا و عرضه نفت میباشند از آنجایی كه افزایش قيمت نفت شركتهاي نفتی را به سرمایهگذاري در
اكتشاف نفت در الیههاي قابلدسترس عميقتر و پایينتر تشویق مینماید .اگر چه بر اثر شوک تقاضا
غيرقابلانتظار در كوتاهمدت امكان پوشش كامل تقاضا وجود ندارد ولكن مكانيزم بازار قادر به ایجاد
1. Hotelling
2. Barnett and Morse
)3. Massachusetts Institute of Technology(MIT
4. Meadows
5. Simon
6. Kahn
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توازن عرضه و تقاضا در بلندمدت نهایتاً در قيمتهاي باالتر خواهد بود (سيمون  .)1778عالوه بر این،
اقتصاددانان خوشبين بيان نمودند كه منابع تجدید ناپذیر بهعنوان نهاده در فعاليتهاي اقتصاد اهميت
خود را در بلندمدت از دست خواهند داد .این الگوي تطبيقی مشابه كاهش غيرقابلانتظار اهميت
زغالسنگ در كشورهاي توسعهیافته قابل ترسيم است .سيمون ( )1778تأكيد داشت كه تهیپذیري
منابع طبيعی ناسازگار با رشد اقتصاد آتی نمیباشد از آنجاییكه اوالً افزایش قيمتها ،منجر به انجام
تحقيقات پيشرفتهتر شده و لذا این امر افزایش ذخایر كل را تحریک مینماید و ثانياً منجر به افزایش
سودآوري توليد منابع خيلی در حال حاضر گران تجدیدپذیر ،خواهد گردید.
در ادامه داسگوپتا و هيل ( 1)1794این امر كه آیا امكان پایداري رشد اقتصادي با لحاظ روند كاهشی
مالیم منابع تجدیدناپذیر وجود خواهد داشت را بررسی نمودند .بهطور مشابه سولو ( 2)1794و استيگليتز
( 3)1794نشان دادند كه اقتصاد بازار ممكن منجر به نتایج پایدار نگردد یعنی نيروهاي بازار میتوانند
منجر به مصرف بيشتر منابع تجدیدناپذیر و بنابراین محدود كردن رشد آینده گردند .اندرسن
(4)1719عقيده داشت حتی رشد تكنولوژي نمیتواند مانع تغيير نتایج مذكور شود .تنها اگر انباشت سرمایه
بتواند جانشين منابع تجدیدناپذیر گردد ،میتواند سطح مصرف در بلندمدت حفظ گردد (هارتویک،
 .1)1799دیدگاه بسيار خوشبينتر ،این عقيده میباشد كه سرمایهگذاري در تكنولوژيهاي جدید
میتواند هزینههاي توليد انرژي تجدیدپذیر را كاهش دهد و بنابراین ایجاد جانشين ارزان براي منابع
تجدیدناپذیر را ممكن سازد (داسگوپتا و استيگليتز.8)1711 ،
در طی دهه گذشته مدلهاي رشد اقتصادي جدید تأكيد بر اثرات رشد تكنولوژي و جانشينی بر روي
توسعه پایدار داشتند و معتقد بودند با وجود اینكه منابع تجدیدناپذیر بر اساس مقوله عرضه و یا قيمتهاي
نسبی ،بهعنوان منابع متناهی تعریف میشوند ،هيچ دليلی براي محدود شدن رشد اقتصادي در بلندمدت
وجود ندارد .بارو و ساال اي مارتين ( 9)1771نشان دادند كه چگونه رشد پایدار حتی در بلندمدت
امكانپذیر است .مشابهاً ،اسچمالنس و همكاران ( 1)1771نشان دادند ،بهدليل به اوج رسيدن آلودگی
سرانه در برخی كشورهاي  OECDو جانشينی نهادههاي پاک ،رشد اقتصادي بلندمدت تحقق خواهد
یافت .همچنين بر اساس برخی سناریوهاي پيشبينی ،تقاضا براي نفت بعد از سال ( 2939آژانس
بينالمللی انرژي )2993 ،بهدليل جانشينی با منابع انرژي تجدیدپذیر ارزانتر كاهش خواهد یافت .ساال
1. Dasgupta and Heal
2. Solow
3. Stiglitz
4. Anderson
5. Hartwick
6. Dasgupta and Stiglitz
7. BarroandSala.I.Martin
8. Schmalensee and et al.
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و تاهونن (1)2991نيز تأكيد داشتند كه یک شوک غيرقابلانتظار در كوتاهمدت قابل پوشش نيست اما
عرضه با تقاضاي آن در بلندمدت تعدیل خواهند شد.
در دهه هاي اخير نيز برخی محققين وجود دارند كه اعتقاد دارند توسعه در بلندمدت در حالت پایدار
به دست خواهد آمد .دالی ( 2)1771بيان میدارد كه بهزودي یا در آینده صرفاً منابع تجدیدپذیر مصرف
خواهند شد ولكن با مقایسه با واقعيت امكان رخداد آن در كوتاهمدت غيرمحتمل است ولكن در بلندمدت
محتمل خواهد بود .استفاده خيلی كاراتر از نفت بهواسطه استفاده از تكنولوژيهاي جدید بهعالوه
جانشينی نهادهها ،افزایش كلی در مصرف را جبران خواهد كرد .اقتصاددانان خوشبين اعتقاد دارند كه
پيشرفت تكنولوژي ،كشف ذخایر جدید و جانشينی ،بهطور محتمل میتواند افزایش تقاضا و نرخ استفاده
از منابع تجدید ناپذیر را جبران كند .در مقابل اقتصاددانان بدبين معتقدند اثرات مذكور به حد كافی
قابلاتكا نمیباشند (تاهوانن .3)2999 ،ولكن تجربه نفت ،اثبات میكند نظریات اقتصاددانان بدبين بهطور
واقع گمراهكننده است .در واقعيت بهجاي كاهش ذخایر نفت بهواسطه تهیپذیري ،ذخایر نفت در طی
دهههاي گذشته (گزارش آماري انرژي جهان  2911 ،BPو رادلر 4)2998 ،بهطور واقع افزایشیافته
است .بر این اساس در آینده امكان ادامه توليد از منابع غنی قابل تجدیدپذیر به دالیل متعدد وجود دارد:
( )1نرخ تهیپذیري به واسطه توسعه تكنولوژيهاي جدید در طی زمان تغيير میكند ( )2اكتشافات
جدید ذخایر وجود دارد ( )3رفتار مصرفكننده در طی زمان تغيير میكند و ( )4چارچوب ساختاري اقتصاد
بهواسطه مواردي از جمله اجراي قوانين زیستمحيطی مختلف جهانی تغيير میكند .درمدلهاي رشد
جدید اقتصادي نيز بيان میگردد ،مقدار ذخایر اثباتشده منابع تجدیدناپذیر داراي عدمحتميت میباشند
و لذا عدم حتميت ميزان نهاده انرژي منابع تجدیدناپذیر و تغييرات آن در تابع توليد میتواند مدنظر باشد.
بهعبارتدیگر ،داراي احتمال كاهش شامل زلزله ،طوفان ،سيل و خشكسالی و همچنين احتمال افزایش
شامل كشف ذخایر غيرقابلانتظار و افزایش نرخ تهیپذیري بهواسطه توسعه تكنولوژيهاي جدید
میباشد.
با توجه به مطالب عنوانشده ،بحث ميان اقتصاددانان خوشبين و بدبين اغلب در مورد این است
چگونه پيشرفت تكنولوژي ،سرمایه فيزیكی ،عدمحتميت ميزان ذخایر اثباتشده منابع تجدیدناپذیر
بهعنوان یكی از نهادههاي توليد و قيمتهاي آتی نفت ،هزینههاي توليد و جانشينی انرژيهاي
تجدیدپذیر ارزان ،بر روي رشد اقتصاد مؤثر است و آیا میتوانند بر موانع رشد اقتصادي آتی غلبه نمایند.

1. Salo and Tahvonen
2. Daly
3. Tahvonen
4. BP statistical review of world energy reportand Radler
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 .2-2مروري بر پیشینه تحقیق
بر اساس مبانی نظري بيان شده و با توجه به پيشرفت ادبيات اقتصادسنجی كالن و اقتصادسنجی مالی،
تعدادي مطالعات تجربی جهت بررسی بهطور تجربی و تحليلی این عقاید در زمينه رشد اقتصادي
بلندمدت با لحاظ عوامل مهم آن (عدمحتميت ،تهیپذیري منابع ،رشد تكنولوژي و  )...صورت پذیرفته
كه در ادامه به آنها اشاره میگردد.
تيلتون ( 1)1778در مطالعه خود به بررسی دو رویكرد خوشبين و بدبين به رشد اقتصادي بلندمدت
با توجه به تهیپذیري منابع طبيعی و عدمحتميت آن و رشد تكنولوژي پرداخته است .پاسكال و سوتو
( 2)2993در مطالعهاي به بررسی مقوله رشد بلندمدت اقتصاد با توجه به مدیریت منابع طبيعی تحت
حتميت پرداخته و اثبات نمودهاند توزیع بيننسلی منابع مذكور تضمينكننده رشد اقتصادي پایدار میباشد.
همچنين گرالگها و كيزرب ( 3)2994مسير رشد اقتصادي بلندمدت را با لحاظ محدودیتهاي بيننسلی
و منابع تجدیدناپذیر تحت حتميت بررسی نمودهاند كه نشان دادند همگرایی اقتصاد وابسته به موجودي
منابع اوليه میباشد .مارتينت و دوین ( 4)2999نيز در مقاله خود رشد بلندمدت اقتصاد را با لحاظ منابع
تجدیدناپذیر و لحاظ رشد تكنولوژي و عدم لحاظ سایر نااطمينانیها با استفاده از رویكرد كنترل متغير
مورد مطالعه قرار دادهاند .در مطالعهاي دیگر استمفورد دا سيلوا ( 1)2991امكان رشد بلندمدت اقتصاد را
در حالت تهیپذیري منابع تجدیدناپذیر و لحاظ نرخ استخراج درونزا و پویاي جمعيت بررسی نموده است.
همچنين ماركوس اسچيلينگ و ليچون چيانگ ( 8)2911در مقالهاي بهصورت نظري دو رویكرد
خوشبين و بدبين در مورد رشد اقتصادي بلندمدت را با لحاظ اثرات خارجی و نااطمينانیها از جمله
تهیپذیري منابع ،رشد تكنولوژیكی ،جانشينی نهادهها و منابع مورد بررسی قرار دادهاند.
لی و همكاران ( 9)2918نيز در مطالعهاي به مدلسازي اقتصادي -زیست محيطی -انرژي با لحاظ
پيشرفتهاي تكنولوژیكی و تهیپذیري منابع انرژي فسيلی و محدودیت عرضه انرژي براي اقتصاد چين
در آینده پرداختهاند .آنان نتيجه گرفتهاند محدودیت انرژي نقش كليدي در توسعه اقتصادي چين در آتی
خواهد داشت و میبایست سياستهاي مقتضی از جمله تسریع در بهبود تكنولوژي ،توسعه سوختهاي
غيرفسيلی ،بهبود ساختار انرژي و بهروزرسانی ساختار صنعت و الگوي مصرف خانوار ،اجرا گردد.
در مطالعات داخلی نيز عمده مطالعات در زمينه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در خصوص اثرات
سرمایه انسانی ،رشد تكنولوژي و نااطمينانی نرخ ارز ،تورم و قيمت نفت بوده است.
1. John E Tilton
2. Joan Pasqual, Guadalupe Souto
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دژپسند ( )1314در مطالعهاي با تأكيد بر مبانی نظري مدلهاي رشد ،به مطالعه پيرامون شناسایی
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ،پرداخته و براي دستيابی به هدف مطالعه ،با تكيه بر آمارهاي سري زمانی
و همچنين كارگاههاي بزرگ صنعتی كشور ایران ،تابع توليد و مدل رشد در مقياس كالن و همچنين
تابع توليد در بخش صنعت را برآورد نموده است .نتایج مطالعه ،نشان میدهد كه انباشت سرمایه پژوهشی
و نيز آموزشی در همه مدل هاي برآورد شده در سطح كالن از مهمترین عوامل رشد اقتصادي در ایران
است و عامليت سرمایه انسانی ،تحقيق و پژوهش و سرمایه فيزیكی در همه مدلهاي برآورد شده ،تأیيد
شده و این امر نشاندهندهي تقدم دو عامل سرمایه انسانی و تحقيق و پژوهش بر سرمایه فيزیكی در
آن مدلها میباشد.
اميري و بهبودي ( )1317در مطالعه خود به بررسی رابطه بلندمدت بين محورهاي مختلف دانش در
چارچوب اقتصاد دانشبنيان و رشد اقتصادي ایران طی دوره  1318-1348با استفاده از مدل تصحيح
خطاي برداري و آزمون همانباشتگی جوهانسن پرداختند .نتایج مطالعه مذكور نشان داده است كه بين
محورهاي مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش ،رژیمهاي نهادي و اقتصادي و زیرساختهاي
اطالعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهاي دانش تأثير مثبت بر رشد اقتصادي ایران دارند.
سلـمانی و همكـاران ( )1371اثـر بیثـباتی قيمتهاي نفت بر رشـد اقتصادي ایـران را در دوره
 1389-18با استفاده از روش فضا-حالت با الگوي ضرایب متغير در طول زمان ) (TVPبرآورد نمودند.
شایان ذكر است شاخص بیثباتی قيمتهاي نفت با استفاده از روش  ARCHو  GARCHصورت
پذیرفته است .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است كه شاخص بیثباتی قيمت نفت اثر منفی بر
رشد اقتصادي ایران داشته و عملكرد حساب ذخيرهي ارزي ،بهطور كامل ،برخنثیسازي اثر منفی
بیثباتی قيمتهاي نفت بر رشد اقتصادي موفق نشده است.
پوررحيم و دهقان منشادي ( )1372در مطالعهاي نقش بیثباتی اقتصاد كالن بر رشد اقتصادي ایران
را با استفاده از روش خودرگرسيون برداري) (VARمبتنی بر دادههاي سري زمانی سالهاي
( )1348-1319مورد بررسی قرار دادند .ارزیابی نتایج بهدستآمده از برآورد مدل نشان داده است كه
رابطه بلندمدتی بين شاخص بیثباتی اقتصاد كالن (شاخصی تركيبی از متغيرهاي تورم ،كسري بودجه،
نرخ ارز و نرخ مبادله) و رشد اقتصادي در ایران وجود دارد ،بهگونهاي كه بیثباتی اقتصاد كالن در ایران
بهعنوان مانع جدي براي رشد واقعی و استمرار آن عمل میكند ،ازاینرو پایدارسازي اقتصاد كالن گامی
مؤثر در راستاي دسترسی به نرخ رشد اقتصادي باال و مستمر در اقتصاد ایران میباشد.
بر این اساس بررسی ایده مورد بررسی مطالعه عمدتاً بهصورت نظري و تجربی در مطالعات بينالمللی
انجام شده است ،اما بيان تجربی آن در ایران صورت نگرفته است .هرچند در ایران مطالعات زیادي در
خصوص رابطه رشد اقتصادي و منابع نفتی به لحاظ درآمدي دیده میشود اما موضوع عدم حتميت
ميزان ذخایر منابع مغفول مانده است .لذا وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات صورت گرفته در داخل و
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خارج كشور شامل موارد زیر است :الف) بررسی یكی از اختالفات اصلی بين دو رویكرد بدبين و خوشبين
به وجود رشد بلندمدت اقتصادي مبنی بر چگونگی تأثيرگذاري عدمحتميت ميزان ذخایر اثباتشده منابع
انرژي بهعنوان یكی از نهادههاي توليد بر روي رشد اقتصادي ،ب) مطالعه یكی از عوامل اثرگذار بر
روي رشد اقتصادي در نظریات اقتصادي بهصورت تجربی و ج) مطالعه تجربی ضرورت تخصيص زمانی
منابع تجدید ناپذیر انرژي (مورد نفت خام) در راستاي عدالت بين نسلی.
بر این اساس بخشی از ایده اقتصاددان خوشبين باألخص مدلهاي رشد جدید اقتصادي مبنی بر
این امر كه عدم حتميت ميزان ذخایر منبع تجدیدناپذیر نفتخام (نشأت گرفته از احتمال افزایش بر اثر
رشد تكنولوژي و كشف ذخایر غيرقابلانتظار و احتمال كاهش بر اثر زلزله ،طوفان و جنگ) منجر به
تأثير مثبت بر فعاليت اقتصاد واقعی میگردد و لذا ضرورتی به تخصيص زمانی منابع انرژي تجدیدناپذیر
مذكور در راستاي عدالت بيننسلی و رشد اقتصادي بلندمدت نمیباشد ،بهصورت تجربی براي اقتصاد
ایران بررسی خواهد شد.
 .3دادهها و تحلیلهاي آماري
براي تحليل موضوع از دو متغير  GDPواقعی (  )ytو مقادیر ذخایر اثباتشده نفت (  )otبراي اقتصاد
ایران و آمار ساالنه در دورهي زمانی  1317-72شامل هر دو افزایش (رشد تكنولوژي و كشف ذخایر
غيرقابلانتظار) و كاهش (جنگ) ذخایر نفت ،مجموعاً  33مشاهده در مدلسازي استفادهشده است.
آمارهاي مربوط به  GDPاسمی ،تعدیلكننده  GDPاز نشریات مختلف بانک مركزي ایران اقتباسشده
است .همچنين آمار مقادیر ذخایر اثباتشده نفت ایران از نشریه آماري  BPاخذ شده است .سال پایه در
محاسبات نيز سال  1313مدنظر بوده است.
در شكل ( )1لگاریتم در سطح و لگاریتم تفاضل اول متغيرهاي  GDPواقعی و مقادیر ذخایر
اثباتشده نفت براي اقتصاد ایران (  Δlnotو Δlnyt/lnotو )lnytترسيمشده است كه نشانگر وجود
نوسانات در متغيرها و دادههاي خام و لذا قابل بررسی بودن موضوع تحقيق براي آنان میباشد.
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ب :لگاریتم مقادیر ذخایر اثباتشده نفت و لگاریتم تفاضل اول آن
منبع :نشریه آماري .BP

نتایج آزمونهاي ریشه واحد و مانایی در جدول ( )1براي لگاریتم طبيعی  GDPواقعی و مقادیر
ذخایر اثباتشده نفت ارائه شده است .شایانذكر است از آزمون دیكی فولر افزوده 1و دیكی فولر
1. Dickey and Fuller
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تعدیلشده1با فرض لحاظ هر دو عرض از مبدأ و روند براي تعيين اینكه آیا سري ،داراي ریشه واحد
میباشد یا خير ،استفاده شده است .عالوه بر این از آنجایی كه آزمون ریشه واحد قدرت كمی در مقابل
شق دیگر ،روند مانا دارد ،آزمون  2KPSSنيز براي بررسی فرضيه صفر مانایی بررسیشده است.
جدول  :1آزمونهاي ریشه واحد و مانایی
لگاریتم در سطح

%CV

تفاضل اول لگاریتم

)ADF(τ

DF −
)GLS(τ

- 36188

-26399

96119

-26492
-36113

-26491
-3617

96921
96483

) KPSS(η^μ

) KPSS(η^τ

)ADF(τ

الف GDP -واقعی
-26328
96132
ب -مقادیر ذخایر اثباتشده نفت
-16797
96994
96148

DF −
)GLS(τ

) KPSS(η^μ

) KPSS(η^τ

-26123

96121

96974

-86911

96989

96911

منبع :محاسبات محققين

همانطور كه در جدول ( )1مالحظه میشود ،فرضيه صفر ریشه واحد در سطح اطمينان معمول در
هر دو آزمونهاي آماري  ADFو  DF-GLSدر اكثر سريها نمیتواند رد شود .عالوه بر این ،فرضيه
صفر مانایی در سطح معنیداري معمول بهوسيله آزمون  KPSSنتایج مشابهی براي سريهاي یكسان
ارائه ننموده ولكن در اكثر سريها رد میشود .لذا نتيجه میشود كه  GDPواقعی و مقادیر ذخایر
اثباتشده نفت براي اقتصاد ایران نامانا یا همگرا از درجه یک ( I)1میباشد.
در بخش ب جدول ( )1همچنين آزمونهاي ریشه واحد و مانایی براي تفاضل اول لگاریتم سريهاي
متغيرها تكرار گردیده است .بهطور واضح و مشابه نتایج یكسانی در آمارههاي مختلف اخذ نگردیده
ولكن بهطور اكثریت ،فرضيه صفر آزمونهاي آماري  ADFو  DF-GLSرد شده و فرضيه صفر آزمون
 KPSSرد نمیشود كه نتيجه میشود تفاضل اول لگاریتم متغيرها مانا یا همگرا از درجه صفر (I)9
میباشد.
با توجه به وجود ریشه واحد در لگاریتم سطوح متغيرها ،در بخش بعدي و تخمين مدل از تفاضل
اول لگاریتم سريهاي زمانی استفادهشده است.
 .4روششناسی تحقیق و تصریح مدل تجربی
عدمقطعيت ذخایر اثباتشده نفت در این مطالعه بهصورت انحراف استاندارد خطاي پيشبينی یک گام
رو به جلو مشروط بر مجموعه اطالعات موجود ،در مدلسازي لحاظ میگردد .انحراف استاندارد خطاي
پيشبينی ،مقدار پراكندگی در پيشبينی است و بدین لحاظ میتوان معادل عدم حتميت ذخایر اثباتشده
1. Elliot, Rothenberg and Stock
2. Kwiatkowski,Phillips, Schmidt and Shin
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نفت تلقی نمود .چنين كمیسازي سري زمانی براي عدمحتميت بسيار رایج در مطالعات ،حداقل بعد از
استفاده انگل (1)1712و بولرزلو ( 2)1718از مدلهاي  ARCHو  GARCHتک متغيره براي
اندازهگيري عدمحتميت تورم میباشد .تصریح مدل كامالً مشابه روش استفادهشده الدر و سرلتيز 3صورت
پذیرفته است.
مدل تجربی مورداستفاده ،مدل دومتغيره  VAR GARCH- in-Meanبا دادههاي ساالنه شامل
متغيرهاي رشد  GDPواقعی و تغيير در ميزان ذخایر اثباتشده نفت میباشد و اولين بار روش مذكور
توسط الدر 4ارائه شده است .فرض گردیده است كه سيستم ساختاري پویا به صورت تابع خطی از
متغيرهاي مورد بررسی بهعالوه جمله مرتبط با واریانس شرطی ،بيان گردد .مطابق چارچوب پایه مدل
 GARCHكه بهوسيله انگل و همكاران ( 1)1719توسعه یافت ،ميانگين شرطی  ،ytبه واریانس شرطی
 δ2tوابسته است .لذا بر این اساس و تحميل برخی قيود ،معادله ميانگين شرطی بهصورت ذیل میباشد:
() 1

p

) et | Ωt−1 ~ iid N(0 , Ht

Byt = C + ∑i=1 Γi yt−i + Λ(L)√Ht + et
dim(B) = dim(Γi ) = (n ∗ n ),

جایی كه  0بردار صفر Λ(L) ،ماتریس چندجملهاي عامل وقفه Ωt−1 ،مجموعه اطالعات در
دسترس در زمان  t-1كه شامل متغيرهاي در زمان  t-1و قبلتر میباشد.
مدل با اعمال تعداد كافی قيود محدودسازي بر روي ماتریس  Bقابلتعيين میشود و فرض میشود
كه اختالالت ساختاري  etناهمبسته میباشند .این نوع تصریح اجازه میدهد ماتریس انحراف استاندارد
شرطی نشان دادهشده با  √Htبر روي ميانگين شرطی اثر بگذارد .آزمون این امر كه آیا عدمحتميت
ميزان ذخایر اثباتشده نفت بر روي فعاليت اقتصاد واقعی اثر دارد یا خير ،در حقيقت آزمون قيود روي
جزء ) Λ(Lاست كه انحراف استاندارد شرطی ذخایر نفت  √Htرا به ميانگين شرطی  ytارتباط میدهد.
به عبارت دیگر اگر عدمحتميت ميزان ذخایر اثباتشده نفت بهطور مثبت بر رشد توليد مؤثر باشد ،انتظار
میرود ضریب انحراف استاندارد شرطی نفت در معادله توليد ،مثبت و به لحاظ آماري معنیدار باشد .در
الگوي تحليلی مطالعه حاضر ،بردار  ytشامل رشد توليد واقعی و تغيير در ميزان ذخایر اثباتشده نفت
میباشد.
بهعبارتدیگر:

1. Engle
2. Bollerslev
3. Elder, J. and Serletis, A.
4. Elder
5. Engle and et al.
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hΔlnoil Δlnoil,t
Δlnoilt
[ = yt
] ; et = [ e
[ = ] ; ht
;]
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Δlnyt
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)(i) (i
0
cΔlny
Υ11 Υ12
1
0
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[ = )] ; Γi = [ (i) (i) ] ; Λ(L
] )(j
bΔlnoil 1
Λ (L)22
Δlnoil
Υ21 Υ22

میباشند.
واریانس شرطی  Htبهصورت فرآیند  GARCHدومتغيره بر اساس مدل پایه الدر
مدلسازي شده است كه وي در مطالعه خود نشان داده است كه اعمال فرضيات معمول براي تعيين
مدل ،در  VARساختاري بهطور وسيع بهوسيله تابع واریانس تصریحشده بر حسب اختالالت ساختاري،
سادهسازي میشود .بهعبارتدیگر ،با فرض همبستگی همزمان صفر در اختالالت ساختاري ،ماتریس
واریانس شرطی  Htقطري بوده و بهطور اساسی تعداد پارامترهاي مورد نياز توابع واریانس را كاهش
میدهد؛ بنابراین ،تابع واریانس شرطی بهصورت ذیل است:

(1)2994

()2

g

) diag (Ht ) = Cv + ∑fj=1 Fj diag (Ht−j ) + ∑k=1 Gk (et−k e′t−k

در اینجا عبارت  ،diagاپراتوري است كه قطر را از ماتریس مربع استخراج میكند .اگر قيود بيشتري
اعمال گردد بهطوريكه واریانس شرطی  yi,tتنها به خطاي مربع گذشته خود و واریانس شرطی گذشته
خود وابسته باشد ،ماتریسهاي پارامتر  Fjو  Gkهمچنين قطري میشوند .ولكن در این مقاله از
آنجاییكه هدف اصلی بررسی چگونگی اثرگذاري نوسان وقفهاي یک متغير با واریانس شرطی متغير
دیگر است ،فرضيه مذكور لحاظ نگردیده است .بر این اساس تابع واریانس معادله ( )2با فرض f=g=1
تخمين زده میشود.
معادالت ( )1و ( )2مدل دومتغيره  GARCH-in-mean VARبهوسيله روش حداكثر درستنمایی
اطالعات كامل ) (FIMLبر اساس مطالعات پاگانز ( 2)1714برآورد میگردد .شایان ذكر است وي در
مقاله خود مسائل رگرسوري را تعریف نمود كه سازگار با تخمين پارامترهاي تابع واریانس بهطور جداگانه
از پارامترهاي ميانگين شرطی مشابه مقاله لی ،نی و راتی ( 3)1771بود .فرآیند مذكور به صورت
حداكثرسازي لگاریتم درستنمایی نسبت به پارامترهاي ساختاري  Fj،Cv ،Λ،Γi ،C ،Bو  Gkمیباشد
بهطوريكه:
1

1

1

n

) lt = − (2) ln(2Π) + 2 ln |B|2 − 2 ln|Ht | − 2 (et Ht−1 e′t

1. Elder
2. Pagans
3. Lee., Ni. and Ratti
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مقادیر اوليه به ماتریس واریانس شرطی  H0بهصورت انتظارات غيرشرطی و شرطی روي مقادیر
اوليه  ،yt−p+1 ، ... ، yt−1،y0داده میشود .جهت اطمينان از معين مثبت بودن  Htو مانا بودن
كوواریانس  ، etقيود  Cvمثبت و  Fو Gغيرمنفی و مقادیر ویژه ) (F+Gكمتر از یک اعمال میگردد.
با فرض شرایط معمول استاندارد ،تخمينهاي  FIMLبهطور مجانبی نرمال و كارا و با ماتریس
كواریانس مجانب با فرض معكوسپذیري ماتریس اطالعات فيشر ،میباشند.
این فرآیند بهشدت محاسباتی بوده از آنجایی كه تمام پارامترهاي ساختاري بهطور همزمان ،برخالف
مدل سنتی  VARتخمين زده میشود .در مدل سنتی  VARپارامترهاي فرم خالصهشده بهطورمعمول
بهوسيله روش  OLSتخمين زده میشود و پارامترهاي ساختاري در مرحله دوم با فرآیند تجزیه چولسكی
یا حداكثرسازي درستنمایی بر روي ماتریس كواریانس فرم خالصهشده كه در بهينهسازي عددي
n−1

میبایست داراي حداقل درجه آزادي)  n( 2براي ماتریس باشد ،تخمين زده میشود .چنين تخمين
سادهاي براي مدل مورد بررسی به دليل قطري نبودن ماتریس اطالعات قابل امكان نمیباشد.
نمودارهاي عكسالعمل تحریک نيز از پارامترهاي مدل تخمين زده شده با روش حداكثر درستنمایی
) (MLEsو همانند روشی كه الدر ( 1)2993در مقاله خود بيان نموده ،شبيهسازي میگردند .روش مونت
كارلو نيز براي ساخت دامنه اطمينان كه در مقاله هاميلتون ( 2)1774بيان شده ،استفاده خواهد گردید.
بهعبارتدیگر ،فاصله اطمينان بهوسيله شبيهسازي  1999عكسالعمل تحریک بر اساس ارزشهاي
پارامترها كه بهصورت تصادفی از توزیع نمونه  MLEsاستخراج شده و ماتریس كوواریانس  MLEsاز
تخمين ماتریس اطالعات فيشر استخراج شده ،ایجاد میشود.
.5تخمین مدل و شواهد تجربی
مدل دومتغيره  GARCH-in-mean VARبا یک وقفه مشتمل بر دادههاي ساالنه لگاریتم تغييرات
در  GDPواقعی و لگاریتم تغييرات در مقادیر ذخایر اثباتشده نفت طی سالهاي  1317تا  1372براي
اقتصاد ایران با استفاده از نرمافزار  RATSكدنویسی و تخمين زده شده است .شایان ذكر است وقفههاي
مختلف آزموده شده و صرفاً در حالت یک وقفه مدل همگرا شده است.
پارامترهاي تخمين زده شده توابع ميانگين شرطی و كواریانس -واریانس شرطی مدل
دومتغيره GARCH in-mean VARدر جدول ( )2براي اقتصاد ایران نشان داده شده است.

1. Elder
2. Hamilton
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جدول  :2پارامترهاي تخمینزده شده براي اقتصاد ایران
مدل :معادالت ( )1و ( )2با f=1 ،p =1و g=1

الف -معادله ميانگين شرطی
12.223
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= ] ;C
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ب -ساختار واریانس-كوواریانس شرطی
9.999
9.184

9.777

19.711

)(32392

)(11.729
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])[(2.472
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= ;F

9.311

193.391

] )[ (1.817

] )[ (3.883

نكته :اعداد داخل پرانتز آماره  t-statisticمیباشند.
منبع :محاسبات محققين

ضریب اوليه مهم در این مطالعه كه بيانگر اثر عدمحتميت مقادیر ذخایر اثباتشده نفت بر GDP

واقعی میباشد ،ضریب بر روي انحراف استاندارد شرطی تغييرات مقادیر ذخایر اثباتشده نفت در معادله
رشد توليد میباشد كه در جدول ( )2در قالب ماتریس ) Λ(Lآورده شده است .فرضيه صفر مبنی بر
اینكه ارزش واقعی این ضریب صفر میباشد ،براي اقتصاد ایران بهطور آماري در دوره مورد بررسی رد
نمیگردد و بنابراین شواهدي براي حمایت از فرضيه عدمحتميت مقادیر ذخایر اثباتشده نفت منجر به
افزایش فعاليت اقتصادي واقعی میگردد ،ارائه نمینماید؛ بنابراین ،عدمحتميت مقادیر ذخایر اثباتشده
نفت منجر به افزایش GDPواقعی در دوره مورد بررسی ،نگردیده و بهطور آماري داراي اثر معنیداري
در سطوح معنیداري معمول براي اقتصاد ایران نمیباشد.
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بر اساس تابع واریانس  -كوواریانس نيز شواهدي براي اثر  GARCHدر  GDPواقعی ایران و اثر
 ARCHدر مقادیر ذخایر اثباتشده نفت ایران قابلمشاهده میباشد .همچنين بر اساس تجميع زمانی
ساالنه ،فرآیند نوسانات براي مقادیر ذخایر اثباتشده نفت بهطور آشكارا در اقتصاد ایران پایدار بوده
ازآنجایی كه بيشتر ضرایب معنیدار میباشند.
براي ارزیابی اثر پویاي عدمحتميت مقادیر ذخایر اثباتشده نفت بر روي  ،GDPنمودارهاي
عكسالعمل تحریک در شكل ( )2براي كشور ایران ترسيم گردیده كه از پارامترهاي مدل MLEs
شبيهسازي شدهاند .عكسالعملهاي تحریک بر اساس شوک ذخایر نفت معادل انحراف استاندارد
غيرشرطی ساالنه تغيير در مقادیر ذخایر اثباتشده نفت میباشند .عكسالعمل توليد واقعی نسبت به هر
دو شوک ذخایر مثبت و منفی براي بررسی این امر كه عكسالعملها نسبت به شوکهاي مثبت و منفی
متقارن یا نامتقارن میباشند ،نيز شبيهسازي گردیده است .همچنين دامنه یک انحراف استاندارد نيز
گزارش گردیده است.

درصد

افق (سال)
الف -عکسالعمل رشد  GDPواقعی به شوک مثبت مقادیر ذخایر اثباتشده نفت

درصد

افق (سال)
ب -عکسالعمل رشد  GDPواقعی به شوک منفی مقادیر ذخایر اثباتشده نفت
شکل  :2نمودارهاي عکسالعمل تحریک براي ایران
منبع :محاسبات محققين
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در قسمت الف شكل ( )2عكسالعمل توليد واقعی به شوک مثبت ذخایر نفت نشان داده شده است.
همانطور كه در شكل مالحظه میشود عكسالعمل رشد  GDPواقعی نسبت به شوک ذخایر در دوره
اول و بیدرنگ افزایشی بوده كه منجر به انتقال رو به باالروند نرخ رشد ساالنه  GDPواقعی ،میگردد
و سپس در دوره بعد پاسخ كاهش و حتی به زیر صفر رسيده و سپس همگرا به سمت صفر میگردد .اثر
پویا شوک مثبت به ذخایر نفت نيز پایدار نمیباشد از آنجاییكه در دورههاي بعد تقریباً پاسخ صفر است.
براي بررسی عكسالعمل پویا  GDPواقعی نسبت به شوکهاي ذخایر نفت در بخش دوم شكل
( ،)1عكسالعمل تحریک  GDPواقعی نسبت به شوک منفی ذخایر نفت ترسيم گردیده است .بهطور
واضح ،تخمين مدل در این خصوص بسيار دقيق بوده از آنجاییكه عكسالعمل  GDPواقعی دقيقاً در
تمام كرانها در داخل محدوده فاصله اعتماد میباشد .از آنجاییكه اثر شوک مثبت و شوک منفی كامالً
مشابه میباشد ،در مدل مورد بررسی عكسالعمل به شوکهاي مثبت و منفی متقارن میباشد.
 .6جمعبندي و نتیجهگیري
یكی از اختالفات اصلی بين دو رویكرد بدبين و خوشبين به وجود رشد بلندمدت اقتصادي ،چگونگی
تأثير عدمحتميت ميزان ذخایر اثباتشده منابع انرژي بهعنوان یكی از نهادههاي توليد بر روي رشد
اقتصادي میباشد؛ به عبارت دیگر ،بر اساس بخشی از ایده اقتصاددان خوشبين باألخص مدلهاي
رشد جدید اقتصادي پيشبينی میگردد عدمحتميت ذخایر منابع تجدیدناپذیر ناشی از احتمال افزایش
(رشد تكنولوژي و كشف ذخایر غيرقابلانتظار) و احتمال كاهش (جنگ) منجر به تأثير مثبت بر فعاليت
اقتصاد واقعی گردد و بدین سبب تخصيص زمانی منابع انرژي تجدیدناپذیر در راستاي عدالت بيننسلی
و رشد اقتصادي بلندمدت حائز اهميت نمیباشد .در این مطالعه ،در راستاي ارائه مطالعه تجربی به روز
بهمنظور افزایش درک در خصوص عوامل اثرگذار بر روي رشد اقتصادي و نتيجهگيري در خصوص
ضرورت تخصيص زمانی منابع تجدید ناپذیر انرژي براي كشور ایران در راستاي عدالت بيننسلی و با
عنایت به بهبودهاي روششناسی و نظري در  29سال اخير ،اثرات عدمحتميت مقادیر ذخایر اثباتشده
نفت بر فعاليتهاي واقعی اقتصاد براي اقتصاد ایران با استفاده از چارچوب پویا دو متغيره اتورگرسيو
برداري ساختاري كه به نحوي اصالح گردیده كه جمله خطا با خصوصيت  GARCH-in-meanدر
آن گنجانده شود ،بررسی گردیده است .بدین منظور از دادههاي ساالنه براي اقتصاد ایران در مقطع
زمانی  1317-72كه شامل هر دو افزایش (رشد تكنولوژي و كشف ذخایر غيرقابلانتظار) و كاهش
(جنگ) در ذخایر نفت میباشد ،استفاده شده است .در این مدل عدمحتميت ذخایر نفت ،انحراف استاندارد
شرطی خطاي پيشبينی یک گام به جلو تغيير مقادیر ذخایر اثباتشده نفت میباشد.
نتایج اصلی تجربی حاكی از آن است كه عدمحتميت در موردذخایر نفت اثر معنیداري بر روي توليد
واقعی در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی ،نداشته است .همچنين ازآنجاییكه پاسخ  GDPواقعی
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نسبت به شوک مثبت و منفی مشابه میباشد نتيجه حاصل میگردد كه عكسالعمل رشد  GDPواقعی
نسبت به شوک مثبت و منفی متقارن میباشد .مطالعات بيشتر میتواند با انواع شاخصهاي مختلف
كمیسازي عدمحتميت انجام گردد.
نهایتاً نتایج حاصلشده برخی شواهد تجربی براي حمایت از این امر كه عدمحتميت مقادیر ذخایر
اثباتشده نفت میتواند عاملی براي وجود رشد اقتصادي بلندمدت مطلوب براي اقتصاد ایران باشد ،ارائه
نمیدهد و لذا سياستگذاران در اجراي سياستهاي بهينه در مقاطع زمانی مختلف میبایست به این امر
توجه نمایند .همچنين نتایج تأكيدي بر این امر است كه تخصيص زمانی منابع انرژي تجدیدناپذیر
نفتخام در راستاي رشد اقتصادي بلندمدت وعدالت بيننسلی بسيار حائز اهميت میباشد .بهعبارتدیگر،
بر اساس اثبات تجربی ایده اقتصاددانان بدبين توسط این مطالعه ،تخصيص زمانی منابع تجدید ناپذیر
انرژي براي كشور ایران در راستاي عدالت بيننسلی و حفظ رشد بلندمدت حائز اهميت بوده و
سياستهاي مقتضی در این راستا توسط دولتمردان میبایست توجه گردد .لذا دو رویكرد براي
سياستمداران در خصوص ذخایر اثباتشده نفت وجود دارد .رویكرد اول ،تقسيم منابع مذكور براي هر
نسل و انطباق استخراج متناسب با سهم هر نسل است و رویكرد دوم ،استخراج بر اساس قاعده بهينه
هوتلينگ و نگهداشت عایدات حاصله براي نسلهاي آتی میباشد .بهواسطه امكان جایگزینی
سوختهاي پاک و تجدیدپذیر جدید با سوختهاي فسيلی ،وجود ميادین مشترک فراوان كشور ایران با
كشورهاي مجاور ،اجراي سياستهاي زیستمحيطی در جهت كاهش انتشار آالیندههاي كربنی و
عایدات حاصله بيشتر در مجموع براي اقتصاد ،توصيه میگردد از رویكرد دوم پيروي گردد .در برخورد
با رویكرد دوم نيز دو راهكار میتواند استفاده گردد .اولی نگهداشت سهم هر نسل از عایدات حاصله در
صندوق توسعه ملی و دومی پيروي از قاعده هارتویک 1میباشد .هارتویک قاعده مشخصی را پيشنهاد
میكند كه به قاعدههارتویک براي پایداري 2مشهور شده و معتقد است در صورت برداشت بهينه بر
اساس قاعده هوتلينگ از منابع ،جهت حصول به توسعه پایدار ،تمام درآمد ناشی از استفاده منابع پایانپذیر
در بخشهاي غيرپایانپذیر و با بازدهی باال (نظير ماشينآالت و زیربناها و داراییهاي مالی و غيره)
سرمایهگذاري شود و بقيه درآمدهاي اقتصاد (از جمله تمام درآمد ناشی از سایر سرمایهها) و عایديهاي
حاصله از سرمایهگذاري به مصرف برسد .به این ترتيب هم نسل فعلی از مواهب ناشی از سرمایهگذاري
بهرهمند میشود و هم اصل سرمایه مولد (بخشهاي غيرپایانپذیر) به نسلهاي بعد منتقل میشود .لذا
با توجه به عایدات حاصله بيشتر در مجموع براي هر دو نسل و در راستاي توسعه پایدار ،توصيه خاص
سياستی در مورد ایران نيز میتواند بهصورت راهكار دوم پيشنهاد شود ،بهویژه این راهكار سابقه
تجربیاش در كشور نروژ نتایج رضایت بخشی را نشان میدهد (هميلتون و روتا .3)2998
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