فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال پنجم ،شمارهي  ،02زمستان 5931

صفحات372-352 :

تحلیل اثرات تکانههای قیمت نفت بر فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای
پولی در اقتصاد ایران ()9331-9312
رویکرد الگوی خود توضیح برداری ساختاری
*1

مصطفی رجبی
محدثه

کریمی3

تاریخ دریافت4931/60/41:

تاریخ پذیرش4931/63/41 :

چکیده
با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران ،این مطالعه با هدف تحلیل
واکنش فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی به تکانههای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی
خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکسالعمل آنی برای دورهی  1331-1312انجام شده است .نتایج
نشان میدهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسانهای افزایشی قیمت نفت ،موجب واکنش
معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی بهعنوان شاخصهایی از فعالیتهای اقتصادی و موجب
واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول بهعنوان شاخصهایی از سیاست پولی میشود ،به عبارتی نوسانات
افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت ،موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد
بخش صنعت ،و افزایش حجم پول و تورم میگردد.
کلیدواژهها :سیاستهای پولی ،فعالیتهای اقتصادی ،تکانههای قیمت نفت ،نااطمینانی ،الگوی خود توضیح
برداری ساختاری.
طبقهبندی .C32 ,E01 ,E52 :JEL

 .1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر (*نویسنده
مسئول)
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه و برنامهریزی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد خمینیشهر

Email: rajabi@iaukhsh.ac.ir
Email: faribakarimi206@yahoo.com
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 .9مقدمه
اهمیت جایگاه قیمت نفت و اثرات ناشی از تکانههای آن در سطح اقتصاد جهانی بر کسی پوشیده
نیست ،از اینرو امروزه تأثیرات ناشی از تغییرات قیمت نفت بهعنوان یکی از موضوعات چالشبرانگیز
پیش روی اقتصاددانان و سیاستگذاران مطرح است چرا که بسیاری از روابط جاری و عادی در اقتصاد
کشورها متأثر از تکانههای قیمت نفت است.
از اواسط دههی  1771جنبشها و تغییرات قیمتهای نفت بهوسیله اغلب اقتصاددانان بهعنوان
یک عامل مهم در تکانههای سیکلهای تجاری مورد توجه قرار گرفته است .از آن پس اقدامات
گستردهای جهت تجزیهوتحلیل کانالهای اثرگذاری تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کالن و
اندازهگیری این اثرات بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است ،به نظر میرسد این تغییرات
غیرقابلپیشبینی قیمت نفت در اغلب موارد ،حداقل در بلندمدت ،اثر معنیدار و منفی بر عملکرد
اقتصاد داشته است .با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت بهعنوان بزرگترین منبع
درآمد در بودجهی کشورهای صادرکننده نفت و مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آنها است ،لذا تکانههای
قـیمت نفت بهعنوان بـزرگترین منبع اختـالل در اقتصـاد کشورهای تولیدکننده نفـت محسـوب
میشود(الدر و سرلتیس3117 ،1؛ مهرآرا و مجاب3111 ،؛ ابراهیمی و سوری.)1232 ،
بر طبق مبانی نظری اقتصاد ،بهطورکلی قیمت نفت و تغییرات آن از دو طریق میتواند فعالیتهای
اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد .نخستین کانال تأثیرگذاری قیمت نفت از سمت تقاضاست،
یک تکانه مثبت در قیمت نفت از طریق افزایش درآمدهای صادراتی در کشورهای صادرکننده ،باعث
انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده میشود ،بنابراین در کشورهای
صادرکننده نفت که غالباً دارای اقتصاد تکمحصولی و وابسته به درآمدهای نفتی هستند موجب
افزایش درآمد و بهدنبال آن افزایش تقاضای داخلی میشود ،در نتیجه ،افزایش تقاضای نیروی کار و
افزایش سطح دستمزدها را به همراه دارد ،این امر سبب افزایش در قیمت کاالهای غیرقابل تجارت
شده (افزایش درآمدهای نفتی ،واردات کاالهای قابل تجارت را به قیمت جهانی میسر ساخته و قیمت
آنها را کمتر از کاالهای قابل تجارت افزایش میدهد) و در نهایت باعث کاهش ارزش پول و افزایش
نرخ ارز واقعی میشود (بیماری هلندی) .3این تغییرات موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری از یکسو و
کاهش قدرت رقابتپذیری کشور در صحنه بینالمللی از سوی دیگر میشود که نتیجهای جز کاهش
تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ،افزایش بیکاری و فشار تورمی با افزایش ریسک سیاستهای پولی
(مانند استقراض از بانک مرکزی و تغییر در حجم پول) و کاهش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای
1. John Elder and Apostolos Serletis
2. Dutch Disease
3. Francesca Rondina

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -22زمستان 1315

255

صادرکننده نفت از جمله ایران بر نخواهد داشت(روندینا3111 ،؛ ابریشمی و همکاران 1237؛ مهرآرا و
نیکی اسکویی.)1235 ،
دیگر کانال تأثیرگذاری قیمت نفت از سمت عرضهی اقتصاد است ،زیرا انرژی بهعنوان یک داده در
تابع تولید محسوب میشود .عرضه اقتصاد شامل دو بخش تولید داخلی و واردات است ،یک افزایش
غیرقابلپیشبینی قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت از طریق رونق درآمدهای نفتی و افزایش
سرمایهگذاری بهخصوص سرمایهگذاری دولتی و واردات کاالی سرمایهای و واسطهای بر عرضهی کل
مؤثر است .همچنین افزایش غیرقابلپیشبینی در قیمت نفت باعث افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش
پول داخلی) خواهد شد که این امر قیمت واردات را کاهش میدهد و از طریق کاهش قیمت نهادههای
واسطه باعث افزایش تولید میشود ،از سوی دیگر افزایش نرخ ارز ،بخش کاالهای قابل تجارت
(صادرات غیرنفتی و تولیدات جایگزین واردات) را منقبض و در عوض بخشهای غیرقابل تجارت،
توسعه مییابد ،این امر از طریق کاهش قدرت رقابتپذیری در صحنه بینالمللی و ورود کاالهای
مصرفی و سرمایهگذاری کم بازده میتواند رشد کشورهای صادرکننده را تهدید کند(ابریشمی و مهرآرا،
1233؛ ابونوری و خانعلیپور1233 ،؛ مهرآرا و مجاب .)3111
از طرف دیگر تغییرات و افزایشهای ناگهانی در قیمت نفت باعث کسب درآمد زیاد برای
کشورهای صادرکننده گشته و میتواند بازارهای پولی و ارز را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .این
موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور میتوان مشاهده نمود .در سیستم شناور ورود ارز
خارجی باعث افزایش ارزش پول ملی میشود اما اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد و یا بهوسیله دولت
کنترل شود ورود ارز خارجی باعث افزایش حجم پولی ،افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تقاضا و
سطح قیمتها خواهد شد .از طرفی افزایش ارزش پول داخلی قیمت کاالهای وارداتی را افزایش
خواهد داد که در نهایت باعث آسیبپذیری تولیدکنندگان داخلی میگردد؛ زیرا افزایش تورم هزینه این
تولیدکنندگان را افزایش میدهد و باعث تولید کاالیی از طرف آنها میشود که رقیبان خارجی ارزانتر
ارائه میکنند ،در نتیجه در صحنه بینالمللی قدرت رقابت خود را از دست داده و باعث کاهش رشد و
افزایش تورم در این کشورها میشود(صمدی و همکاران1233 ،؛ هادیان و پارسا.)1235 ،
بنابراین تکانههای قیمت نفت عالوه بر تأثیر بر عملکرد فعالیتهای اقتصادی کشورهای
صادرکننده ،میتوانند از طریق تأثیر بر اجزای پایه پولی منجر به اثرگذاری بر سیاستهای پولی شده و
این هم حرکتی بین تکانههای نفتی و سیاستهای پولی میتواند اثرات رکودی یا تورمی بیشتری را بر
اقتصاد کشورهای صادرکننده تحمیل کند؛ بنابراین با توجه به جایگاه ایران بهعنوان یکی از مهمترین
کشورهای صادرکننده نفت و وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی ،تأثیر تکانههای ناشی از قیمت نفت بر
اقتصاد کالن و سیاستهای پولی و مالی ایران حائز اهمیت است؛ زیرا به لحاظ وابستگی زیاد کشور به
درآمدهای نفتی دامنه تأثیرات قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن بسیار گسترده است ،بهطوریکه
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عالوه بر خانوارها و بنگاهها ،سیاستگذاران نیز با این مسأله درگیر هستند ،چرا که تغییرات و
تکانههای قیمت نفت با توجه به نقش آن در سطح اقتصاد جهانی اساساً متفاوت از تغییرات قیمت
سایر کاالهاست و خود میتواند یک عامل مؤثر در تعیین قیمت سایر کاالها ،سطح تولید ،رشد
اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی بهویژه در ایران بهعنوان کشوری با اقتصاد وابسته به نفت ،به
حساب آید .از اینرو در این مطالعه به بررسی واکنش فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی به
تکانههای نفتی در اقتصاد ایران بهعنوان یک کشور مهم صادرکننده نفت با استفاده از الگوی خود
توضیح بردار ساختاری برای دورهی  1237-1271پرداخته میشود.
الزم به ذکر است در این مطالعه اثرات ناشی از تکانههای قیمت نفت توسط دو معیار نااطمینانی
قیمت نفت و تکانههای قیمت نفت از طریق الگوهای واریانس ناهمسان شرطی آستانهای و شاخص
همیلتون محاسبه و سپس اثرات آنها بر فعالیتهای اقتصادی که در این مطالعه از دو معیار رشد
اقتصادی و تولیدات صنعتی بهعنوان شاخصهایی جهت نشاندادن حجم و وضعیت فعالیتهای
اقتصادی استفاده میشود و شاخص سیاستهای پولی که تورم و حجم پول را شامل میشود ،جداگانه
بررسی و مقایسه میشود.
 .2مبانی نظری تکانههای قیمت نفت و کانالهای اثرگذاری آن
تأثیر تغییرات قیمت نفت بر رشد و فعالیتهای اقتصادی از دیرباز تاکنون مورد بررسی صـاحبنظـران
زیادی قرار گرفته است و هریک با بهکارگیری الگویی و از منظری متفـاوت بـه مطالعـهی اثـرات آن
پرداختهاند .البته اغلب مطالعات انجام گرفته در زمینهی بررسـی اثـرات تکانـههـای قیمـت نفـت بـر
متغیرهای اصلی اقتصاد کالن ازجمله تولید ناخالص داخلی ،بیشتر در کشورهای وارد کننده نفت انجام
شده است که از آن جمله میتـوان بـه مطالعـات همیلتـون ( ،)3112 ،1773 ،1733مـوری،)1772( 1
مورک ( ،)1737لی 3و همکاران ( ،)1775سادورسکی ،)1777( 2جونز 2و همکاران ( )3112و هیوانـ 5
و همکاران ( )3115اشاره کرد که نتایج تجربی بهدستآمده از آنها نشان میدهد که افـزایش قیمـت
نفت عامل اصلی بروز رکودهای اقتصادی در این کشورها بوده ،در صورتیکه کاهش قیمت نفت نقش
کوچکی در رونقهای ایجادشده داشته است.
قیمت نفت بهعنوان یکی از مهمترین حاملهای انرژی بر تصمیمات همـهی فعـاالن اقتصـادی از
جمله خانوارها و بنگاهها تأثیرگذار میباشد .افزایش قیمت نفت و انرژی متفاوت از افزایش قیمت دیگر
1. Mory
2. Lee
3. Sadorsky
4. Jones
5. Huang
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کاالها به نظر میرسد ،چند دلیل عمده برای این تفاوت مطرح میشود .اول :بر این موضوع اشاره دارد
که قیمتهای انرژی در زمانهایی ،افزایشهای سریع و مستمری را تجربه میکنند ولی ایـن مسـأله
برای دیگر کاالها و خدمات عمومیت ندارد .دوم اینکه قیمت نفت باعث میشود قیمت دیگـر کاالهـا
به دلیل تقاضای نسبتاً بیکشش برای انرژی افزایش میدهد .برای مثال اغلب مردم به سبب نداشـتن
انتخابهای زیاد ،مجبور به پذیرش قیمتهای باالی انرژی برای رفـت و آمـد و هـمچنـین مصـارف
خانگی هستند .سوم اینکه تکانههای قیمت انـرژی بـهوسـیلهی نیروهـایی بـا منشـأ خـارجی تعیـین
میشود؛ و دلیل نهایی بر این موضوع اشاره میکند که افزایشهای عمده قیمتهای انرژی در گذشته
اغلب با افت اقتصادی همراه بوده است از اینرو یک رابطهی علیت بین قیمـتهـای بـاالی انـرژی،
بیکاری و تورم احتمالی را نشان میدهد.
1
مطابق با بحثهای اخیر ارائهشده بهوسیله همیلتون ( ،)3115سازوکار کلیدی که تکانههای قیمت
انرژی ازجمله قیمت نفت ،متغیرها و سیاستهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد از طریق اختالل
در مخارج مصرفکنندگان و بنگاهها بر کاالها و خدمات میباشد .ایـن دیـدگاه توسـط اقتصـاددانان و
سیاستگذاران به اشتراک گذاشتهشده است .برای مثال برنانکه 3تأکید مینماید کـه یـک افـزایش در
قیمت انرژی رشد اقتصادی را در درجهی اول از طریق اثراتش بر هزینههـای مصـرفکننـده کـاهش
میدهد .ادبیات اقتصادی بر چهار سازوکاری که مخارج مصرفکننده ممکـن اسـت بـهطـور مسـتقیم
بهوسیلهی تغییرات قیمت نفت تحت تأثیر قرار بگیرد ،تمرکز کرده است .نخسـت قیمـتهـای بـاالی
انرژی انتظار میرود درآمد قابلتصرف را کاهش دهد بهطوریکه مصرفکنندگان پول کمتـری بـرای
پرداخت صورتحساب انرژی خود میتوانند خرج کنند .اثر درآمد قابلتصرف ،از بیکششی تقاضا بـرای
انرژی بزرگتر خواهد بود بهطوریکه حتی با وجود تقاضای کامالً بی کشش انرژی ،اندازهی اثر یـک
واحد تغییر در قیمت آن بهوسیلهی سهم انرژی در مصرف ،محدودشـده اسـت .دوم ایـنکـه تغییـر در
قیمتهای انرژی ممکن است نااطمینانی در خصوص مسیر آیندهی آن ایجاد کنـد و باعـث شـود کـه
مصرفکنندگان با تعویق خریدهای کاالهای مصرفی با دوام ،مخارج برگشـتناپـذیر خـود را کـاهش
دهند .برخالف اثر اول ،این اثر نااطمینانی محـدود بـه کاالهـای مصـرفی بـادوام اسـت .سـوم حتـی
زمانیکه تصمیمهای خرید برگشت پـذیر هسـتند ،تغییـرات در نااطمینـانی ممکـن اسـت بـر کلیـهی
شکلهای مصرف اثرگذار باشد و بنابراین مصرفکننده پسانداز احتیـاطی را در واکـنش بـه افـزایش
قیمت انرژی افزایش دهد .چهارم اینکه مصرف کاالهای بادوام انرژی بر ،تمایل به کـاهش بیشـتری
خواهند داشت ،بنابراین خانوارها از خرید کاالهای با دوام با مصرف انرژی باالتر چشمپوشی میکننـد.

1. Hamilton
2. Bernanke
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این اثر هزینه ،نسبت به اثر نااطمینانی دامنه محدودتری دارد و صرفاً باید برای وسـایل حمـلونقـل و
موتوری پررن تر باشد(همیلتون.)572 :1733 ،
در واقع مطابق با نظریهی برنانکه نااطمینانی در فضای قیمت نفت منجر به کاهش برگشتناپـذیر
سرمایهگذاری ،کاهش نقش تکانههای فناوری در الگوهای ادوار تجاری و تغییر نرخ بیکاری میشـود.
نااطمینانی در فضای قیمت نفت بهدلیل باز توزیع درآمد میـان کشـورهای صـادرکننده و واردکننـدهی
نفت منجر به تغییر تقاضای کل میشـود کـه ایـن امـر را در هـر دو گـروه کشـورهای تولیدکننـده و
مصرفکنندهی نفت میتوان دید .در حقیقت از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت بزرگترین
منبع درآمد کشورهای صادرکننده نفت و مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آنها است ،پـس بـا توجـه بـه
اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده تغییرات ناگهانی قیمت نفت عـالوه بـر تأثیرگـذاری بـر
کشورهای واردکننده ،یک عامل بسیار مهم در اقتصاد کشورهای وابسته به نفت نیز محسوب میشود.
از سوی دیگر یک افزایش غیرقابلپیشبینی در قیمت نفت در هـر دو گـروه کشـورها عرضـه کـل را
احتماالً کاهش خواهد داد زیرا با افزایش قیمت انرژی بنگاهها انرژی کمتری خریداری میکنند کـه در
نتیجه بهرهوری نیروی کار و سرمایه و به دنبال آن تولید بـالقوه و در نتیجـه رشـد اقتصـادی کـاهش
مییابد.
 .9-2ارتباط تکانههای قیمت نفت و تورم
پس از نخستین تکانه افزایش قیمت نفت در سال  1772و بروز رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته،
این استدالل مطرح شد که افزایش قیمت نفت عامل رکود بوده است .در سـال  1731نیـز دور دیگـر
افزایش بهای نفت پس از انقالب اسالمی ایران ،مجدداً رکودی در اقتصاد جهـانی ایجـاد کـرد کـه از
سال  1735به بعد و پس از شکست اوپک در حفظ بهای نفت ،رونق به اقتصاد جهانی بازگشت .سـال
 1771نیز دور دیگر افزایش قیمت نفت به دنبال جن آمریکا و عراق آغاز شد و یکبار دیگر اقتصـاد
جهانی به مرحلهی رکود وارد شد .در سال  ،3111پس از حملـهی  11سـپتامبر ،قیمـت نفـت و سـایر
کاالهایی که در بورس معامله میشد ،رو به افزایش گذاشت و در سال  ،3112با حملـهی آمریکـا بـه
عراق قیمت های اسمی نفت به اوج تاریخی خود رسید .در هر کدام از این رکودها ،تـورم نیـز افـزایش
یافت و این استدالل مطرح شد که یکی از علتهای بروز تورم توأم با رکود ،افزایش ناگهـانی قیمـت
نفت است .در بیشتر مطالعات انجام شده نشان میدهد که اثرات تـورمی تکانـههـای قیمـت نفـت در
کوتاهمدت کوچک است ریشهی این استدالل این بود که نفت وارداتی و بهطور کل انرژی ،عامل سوم
تولید در کنار کار و سرمایه است ،بنابراین افزایش قیمت نفت اگرچه باعث انتقال رو به چـ منحنـی
عرضهی کل خواهد شد یا در سطوح مختلف قیمت ،میزان عرضه کاهش مییابد ولی به دلیـل اینکـه
عامل سوم تولید است این اثر در مطالعات مختلف ناچیز ارزیابیشده است .مطالعـه دربـارهی رابطـهی
بین تغییرات ناگهانی قیمت نفت و رکود توأم با تورم ،مجـدداً پـس از سـال  3111و بـا نـاآرامیهـای
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سیاسی در خاورمیانه دوباره از سر گرفتهشده است؛ اما دیدگاه غالب این است که اگرچـه زمـانبنـدی
رکود و تورم با نااطمینانیهای نفتی یکی است ،اما تغییرات ناگهانی نفت فقط یکی از عوامل این کـار
است و البته عامل مهمی در تمامی کشورها نیز به شمار نمیرود .از سویی ،یکی دیگر از مشخصههای
تأثیرات تورمی افزایش ناگهانی قیمت نفت در اقتصاد کشورهای مختلف ،کاهش میزان انتقال قیمـت
نفت به تورم در طول زمان است .تطبیق شرایط اقتصاد با تکانههای نفتـی و سیاسـتهـای اقتصـادی
کشورها در جهت مقابله با تورم ،باعث کاهش اثرهای تورمی افزایش ناگهـانی قیمـت نفـت در طـول
زمان میشود که در مطالعات درودیان و بوید ،3112 ،1بررسی آخـرین آمـار و ارقـام عملکـرد تـورم از
سال 1773 ،تا  ،3115توسط صندوق بینالمللی پول و پیشبینی آن بـرای سـال  3113و  3117ایـن
موضوع را نشان داده شد که در اثر افزایش ناگهانی و شدید قیمت نفت ،تورم افزایش چندانی نداشـته
است .گزارش صندوق بینالمللی پول از عملکرد تورم نشان میدهـد ،متوسـط نـرخ تـورم کشـورهای
درحالتوسعه و حتی کشورهای خاورمیانه که بیشتر آنها صادرکنندهی نفت هستند بسیار بـیشتـر از
کشورهای پیشرفته است .در کل برای نتیجهگیری ،میتوان گفت ،حداقل این بار ،در آغاز دهـهی اول
قرن بیست و یکم ،افزایش ناگهانی و شدید قیمت نفت تأثیر چندانی بر رشـد تـورم و افـزایش سـطح
قیمتها نداشته است.
این نکته را گزارش فدرال رزرو کلیولند 3نیز تأیید می کند .در این گزارش آمـده اسـت ،اثـر عبـور2
افزایش قیمت نفت به سطح عمومی قیمتها ناچیز است .بهعالوه اذعان دارد ،قیمت انرژی مسـألهای
مربوط به عرضه و تقاضاهای انرژی است درحالیکه قیمت عمومی کاالها به سطوح عرضـه و تقاضـا
برای پول بستگی دارد .بهعبارتدیگر سیاستهای پولی میتوانند اثرات تورمی یا اثرات رکودی داشته
باشند درحالیکه افزایش قیمت نفت تأثیر ناچیزی دارد و سیاسـتگـذاران پـولی بـهراحتـی قادرنـد بـا
سیاست های پولی و مالی ،اثر افزایش قیمت نفت بر سطح عمومی قیمتها یا تورم را ،مهـار کننـد .در
عمل ،ایجاد یک تکانه ناگهانی مثبت در قیمت نفت در کوتاهمدت بـر شـاخص قیمـتهـا اثـر منفـی
می گذارد ،اما در بلندمدت باعث افزایش مداوم شاخص قیمتها در کشورهای صادرکننده میشود ،زیرا
با افزایش قیمت نفت ،واردات کاالها افزایش مییابد ،امـا در بلندمـدت بـا توجـه بـه تـأثیر نـامطلوب
افزایش درآمدهای نفتی ،عدم استفاده صحیح از درآمدهای نفتی جهت ایجاد زیرساختهای اقتصـادی
و عدم ایجاد بستر مناسب کسبوکار و تولید توسط دولـت ،شـرایط تولیـد و عرضـه داخلـی نامناسـب
میشود و از سوی دیگر ،با تبدیل ارزهای حاصل از نفت به پول داخلی و افزایش عرضه پـول ،تقاضـا
افزایش مییابد که در مجموع منجر به افزایش قیمتها و شاخص قیمت میشود (چن.)275 :3113،2
1. Dorodian and Boyd
2. Cleveland Federal Reserve
3. Pass through effect
4. Chen
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 .2-2ارتباط تکانههای قیمت نفت و سیاستهای پولی
ک شورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طی بیش از یک قرن از آغاز به فعالیت این صنعت همواره
در معرض تکانههای برونزای ناشی از تکانههای قیمت این کاالی باارزش بودهاند .در سمت
کشورهای واردکننده نفت از زمان اولین تکانه مهم نفتی در سال  1772و پدیدارشدن رکود و تورم
حاصل از این تکانه در کشورهای غربی واردکننده نفت ،موجی از تحلیلهای اقتصادی در خصوص
نوع تأثیر این تکانهها در اقتصاد این کشورها به وجود آمد .بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت نفت
و به تبع آن افزایش هزینه تولید را عامل رکود اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها میدانستند.
درحالیکه برخی دیگر بانکهای مرکزی این کشورها را به خاطر اعمال سیاست پولی انقباضی (که
بهمنظور کنترل تورم ناشی از فشار هزینه انجام شد) مورد مالمت قرار داده و سیاست پولی را عامل
تشـدیـد رکود ناشی از افزایش قیـمت نفت میدانسـتند(لـداک و سـیل .)3112 ،سیـل و لـداک1
مینویسند" :اگرچه بانکهای مرکزی نمیتوانند بهطور کامل اقتصاد را از اثر تکانههای نفتی مصون
نمایند ،لیکن شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنیداری در چگونگی تأثیر تکانه نفتی بر اقتصاد بازی
میکند".
تکانه منفی افزایش قیمت نفت برای کشورهای مصرفکننده در مورد ،یک تکانه مثبت برای
کشورهای صادرکننده نفت تلقی میشود .تکانه مثبت نفتی در این کشورها هرچند موجب رونق اندکی
در فعالیتهای اقتصادی میشود و لیکن مطالعات نشان میدهد که طی دورهی 1771-3111
کشورهای صادرکننده نفت با وجود داشتن نرخ پساندازی باالتر از دیگر کشورهای درحالتوسعه و
صادرکننده غیرنفتی ،یکی از پایینترین نرخهای رشد متوسط ساالنه را تجربه کردهاند(مهرآرا و
اسکویی .)25 :3113 ،درحالیکه مطالعات بسیاری در خصوص اثر تکانههای قیمت نفت بر رشد
اقتصادی و تأثیر غیرمتقارن این تکانههای در کشورهای صادرکننده نفت انجام گرفته است ،مطالعات
اندکی در خصوص نوع تأثیر این تکانههای و گسترش آن در اقتصادهای نفتی وجود دارد که این
مطالعات نیز عمدتاً با تأکید بر سیاستهای مالی صورت گرفتهاند .حال آنکه به نظر میرسد سیاست-
های پولی در کنار سیاستهای مالی نقش مؤثری در چگونگی اثرگذاری تکانههای نفتی و تکانههای
درآمدی بر اقتصاد صادرکنندگان نفت ایفا مینماید .در حقیقت در کشورهای صادرکننده نفتی
تکانههای نفتی بهواسطه تغییر در درآمدهای نفتی ،میتوانند در گام نخست از طریق تأثیرگذاری بر
تأمین مالی دولتها ،منجر به سیاست مالی انبساطی شوند ،اما تبدیل درآمدهای ارزی نفت به پول
داخلی در کشورهای صادرکننده و ناتوانی بانکهای مرکزی در خنثیسازی اثر این اقدام مالی ،با
افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ،منجر به افزایش پایه پولی و حجم پول و در نهایت
رشد نقدینگی می شود ،بنابراین سیاست انبساط مالی متکی به درآمدهای نفتی ،به سیاستهای پولی
1. Sill and Leduce
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انبساطی منتهی میشود و در نتیجه قسمتی از آثار تکانههای یا تکانههای نفتی بر سیاستهای پولی
منتقل شده و سبب تغییر این سیاستها خواهد شد (کاوند و شاهمرادی.)7 :1271 ،
 .3-2ارتباط تکانههای قیمت نفت و پایه پولی
پایه پولی یا پول پر قدرت حاصل تعامالت بانک مرکزی و خروجی ترازنامه این بانک است .در سمت
منابع پایه پولی ،استقراض دولت از بانک مرکزی و ذخایر خارجی مهمترین اقالم تغییردهندهی پایه
پولی هستند که در کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران ،هر دو قلم از قیمت نفت و میزان صادرات
آن متأثر میگردند؛ بنابراین همانطور که داراییهای خارجی بانک مرکزی یکی از اقالم اصلی پایه
پولی را تشکیل میدهد ،هرگونه تغییر در آن نیز موجب تغییر در نقدینگی میشود .لذا عواملی که
بیشترین اثرگذاری را روی داراییهای خارجی بانک مرکزی دارد ،ورودیهای ارزی حاصل از فروش
نفت میباشد؛ بنابراین در شرایطی که قیمت نفت روند صعودی به خود بگیرد و منابع ارزی و
درآمدهای دولت افزایش پیدا کند ،با تبدیل ارزهای خارجی ناشی از صادرات نفت به پول داخلی پایه
پولی افزایش و حجم نقدینگی نیز به تبع آن افزایش مییابد؛ بنابراین نوسانات و تکانههای قیمت نفت
میتواند از طریق تأثیرگذاری بر اقالم پایه پولی بر پایه پولی و در نتیجه سیاستهای پولی و حجم
پول تأثیرگذار باشد.
 .3ارائه الگو پژوهش
در این راستا و با توجه به هدف این پژوهش در خصوص تحلیل اثرات تکانههای قیمت نفت بر
فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی در اقتصاد ایران ،در گام نخست تکانههای قیمت نفت با
استفاده از دو الگوی واریانس ناهمسان شرطی آستانهای 1و شاخص همیلتون ،3بهعنوان دو شاخص
مجزا تحت عناوین نااطمینانی قیمت نفت و نوسانات قیمت نفت محاسبه و استخراج میشود .در ادامه
با استفاده از تکنیک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری ،اثرات ناشی از تکانههای قیمت نفت بر
شاخصهای فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی با استفاده از تابع عکسالعمل آنی 2برای هر دو
شاخص بهطور مجزا بررسی و تحلیل میشود.
تکانههای پویای قیمت نفت به بهعنوان یک الگوی خود توضیحی ) )ARبهصورت رابطه ( )1در
نظر بگیرید:
()1

1. EGARCH
2. Hamilton Index
3. impulse response function
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با استفاده از معادله ()3ی واریانس ناهمسان شرطی نمایی محاسبه خواهد شد:
()3
به طوریکه؛
جمالت پسماند مربوط به قیمت نفت خام ،واریانس شرطی قیمت
قیمت نفت خام،
نفت ،میانگین واریانس غیرشرطی قیمت نفت است .طبق معادله ( )3تکانهی منفی در قیمت نفت
بر لگاریتم
و تکانه مثبت قیمت نفت اثری به اندازهی
خام اثری به اندازهی
) خواهد داشت .تأثیراتهای آستانهای قیمت نفت با استفاده از فرضیه
واریانس شرطی قیمت (
آزمون میشود .همچنین اثرات ناشی از تکانههای مثبت و منفی قیمت نفت نامتقارن است
) برآوردی تحت عنوان معیار
باشد .لگاریتم واریانس شرطی قیمت نفت (
اگر
نااطمینانی قیمت نفت از طریق رابطهی ( )3بهعنوان دادهای برای نشان دادن تکانههای قیمت نفت
در الگوی خود توضیح بردار ساختاری وارد میشود.
سپس در ادامه با استفاده از شاخص همیلتون برای افزایشهای قیمت نفت خام که توسط وی در
سال ( )1773ارائه شده است ،معیار دیگری جهت بررسی تکانههای قیمت نفت خام بهصورت رابطهی
( )2استخراج میشود:
()2
شاخص همیلتون مربوط به محاسبه نوسانات قیمت نفت است که در ادامه بهعنوان
که در آن،
معیار دیگر شوکهای نفتی بهعنوان داده در الگوی نهایی استفاده میشود ،قیمت جاری نفت خام و
حداکثر مقدار قیمت نفت در طول دورهی مورد مطالعه است.
در نهایت و در مرحله نهایی جهت تحلیل اثرات تکانههای قیمت نفت بر فعالیتهای اقتصادی و
سیاستهای پولی به ترتیب برای دو شاخص تکانه قیمت نفت محاسبهشده از طریق الگوی واریانس
ناهمسان شرطی نامتقارن (نااطمینانی قیمت نفت) و شاخص همیلتون (تکانههای افزایشی قیمت
نفت) از الگوی خود توضیح برداری ساختاری استفاده میشود .در این مطالعه جهت استخراج قیدهای
بلندمدت اعمالشده و محدودیتهای ساختاری الگو ،از الگوهای ساختاری علیاحمد و مختار آلودود
( ،)3113کیم و روبینی ( ،)3111کیلیان ( ،)3117التجابی و ارباب فضلی  1271و فرزانگان و مارکوارت
( )3113پیروی شده که با توجه به شرایط اقتصادی ایران الگو تعدیل گردیده است.
بر اساس الگوی خود توضیح برداری ساختاری به ازای هر متغیر توضیحی  Xبردار  ∆Xکه
برداری ایستا است بهصورت یک فرآیند میانگین متحرک محدود به تکانههای ساختاری بهصورت زیر
نوشت:
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()2
بهطوریکه در رابطهی ( )2عبارت ) A(Lماتریس عملگر وقفه است .در این ماتریس )A(I

را بر متغیر
بهعنوان ماتریس اثرات بلندمدت میباشد که هر عنصر آن اثر بلندمدت تکانهی
درونزای  iنشان میدهد و به شکل ماتریسی میتوان بهصورت دستگاه معادلههای ( )5نمایش داد.

()5

بهطوریکه در معادلههای ( )5و ( )3متغیرها بهصورت:
 :IRtمیانگین وزنی سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت بانکی بهعنوان نرخ بهره.
 :CPItشاخص قیمت مصرفکننده
 :IPItشاخص تولیدات صنعتی :ارزشافزوده بخش صنعت بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی.
 :HItشاخص نوسانهای قیمت نفت (شاخص افزایش قیمت نفت همیلتون) محاسبهشده از طریق
معادله (.)2
 :CV_OPtشاخص نااطمینانی قیمت نفت (لگاریتم واریانس ناهمسان شرطی قیمت نفت)
محاسبهشده از طریق معادله (.)3
 :M2tحجم نقدینگی که بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی.
 :EXtنرخ ارز که بهصورت یک ریال چند دالر.
 :GDPtنرخ رشد اقتصادی که بهصورت نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
در معادلههای ( )5و ( ،)3بردار سمت چ دستگاههای ارائهشده تفاضل مرتبه اول متغیرهای
حاوی متغیرهای الگو بر حسب عملگر وقفه میباشد .به طوریکه
وابسته و در سمت راست
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بهعنوان مثال یک عنصر نوعی از ماتریس

 ،مثل

 ،پاسخ iامین متغیر وابسته به jامین تکانه

ساختاری را نشان میدهد.
شامل جمالت اخالل
بردار
ساختاری میباشند .فرض بر این است که جمالت اخالل بهصورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به
هم متعامد میباشد .بعد از برآورد الگوهای ( )5و ( ،)3اثرات پویای ناشی از تکانههای قیمت نفت بر
هر متغیر الگو با استفاده از توابع عکسالعمل آنی بررسی و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
این پژوهش از نوع تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر آزمونهای تجربی است .دادههای تحقیق ساالنه
و قلمرو تحقیق کشور ایران است و دوره زمانی فصلی  1237-1273را پوشش میدهد .کلیه دادههای
نرخ رشد اقتصادی و شاخص تولیدات صنعتی بهعنوان شاخص فعالیتهای اقتصادی ،نرخ بهره،
شاخص قیمت مصرفکننده ،نقدینگی و نرخ ارز بهعنوان شاخصهای پولی از سایت بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول استخراج گردیده است و همچنین دو متغیر شاخص قیمت نفت همیلتون
بهعنوان معیار نوسانات قیمت نفت و بردار واریانس ناهمسان شرطی قیمت نفت بهعنوان معیار
نااطمینانی قیمت نفت ،از طریق روش همیلتون و الگوی واریانس ناهمسان شرطی آستانهای بهعنوان
شاخصهای تکانه های قیمت نفت در طی تحقیق محاسبه و استخراج و در الگو مورد استفاده قرار
میگیرد.
 .4برآورد الگو
جهت رفع مشکل بروز رگرسیون کاذب ،آزمون مانایی متغیر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
انجام و کلیه متغیرها در سطح مانا میباشند .همچنین به دلیل پایین بودن آمـاره دوربـین – واتسـون
برای متغیرهای حجم پول ،قیمت نفت و شاخص قیمت مصرفکننـده کـه نشـانگر همبسـتگی زیـاد
متغیرهاست جهت اطمینان آزمون فیلیپس پرون نیز برای متغیرهای مذکور انجام شد که نتایج حـاکی
از تأیید مانایی در سطح میباشد .در ادامه به مراحل برآورد پرداخته میشود.
گام اول :برآورد الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی
الف -آزمون الگرانژ ()ARCH-LM

استفاده از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی نیازمند وجود آثـار ناهمسـانی واریـانس در پسـماندهای
معادلهی میانگین بوده که آزمون متداول برای وجود این آثار ضریب الگرانژ است .نتیجهی آزمون بـا
توجه به آمارهی محاسبهشده ( )5/57و مقایسهی آن نشان از عدم رد فرضیه صفر و تأیید وجـود آثـار
ناهمسانی واریانس میباشد(جدول .)1
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جدول  :9آزمون الگرانژ ()ARCH-LM
آماره آزمون ARCH-LM
3/235

احتمال آماره محاسبهشده
1/111

نتیجه آزمون
عدم رد فرضیه صفر :تأیید وجود آثار ناهمسانی

منبع :یافتههای پژوهش

ب -برآورد الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی

در الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته ،اثر شوکهای منفی و مثبت متقارن در نظر گرفته
میشود .به نظر میرسد ،نوسانات قیمت نفت نسبت به شوکهای منفی و مثبت واکنش یکسانی
نشان نمیدهد ،از اینرو برای تحلیل رفتار نوسانات در شکلگیری نااطمینانی الزم است از یک الگو
نامتقارن استفاده شود .در این مطالعه از الگو نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی آستانهای برای
استخراج شاخص نااطمینانی قیمت نفت استفادهشده است .برای برآورد الگوی واریانس ناهمسان
شرطی آستانهای در مورد سری قیمت نفت ابتدا الزم است ،معادله میانگین شرطی برآورد شود .برای
برآورد این معادله بر اساس مطالعه لی و همکاران ( ،)1775همیلتون ( )1773و سایر مطالعات تجربی
فرض شد که قیمتهای چهار فصل گذشته همراه با اخبار و اطالعات جدید (تکانههای جاری) که
ناشناختهاند قادر به تعیین قیمتهای جاری هستند .البته معیار اطالعات آکائیک و شوارتز بیزین معادله
این حالت نسبت به سایر معادالت برآوردی نیز مؤید این امر بود.
()3
همچنین الگوی ) EGARCH(1,1بر اساس آزمونهای تشخیص الگرانژ و جارکو -برا بهعنوان
بهترین الگوی واریانس شرطی نوسانات قیمت نفت انتخاب شد.
()7
نتایج برآورد الگوی واریانس  ناهمسان شرطی آستانهای بر اساس معادالت میانگین و واریانس
فوق ،برای استخراج نااطمینانی قیمت نفت ،در جدول شماره ( )3ارائه شده است.
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جدول  :2نتایج برآورد الگوی )EGARCH(1,1
معادله میانگین شرطی قیمت نفت

متغیر
ضریب برآوردی
احتمال

1/331
1/131

ضریب برآوردی
احتمال

-1/773
1/111

1/117
1/111

-1/133
1/111

1/322
1/111

1/333
1/111

معادله واریانس شرطی قیمت نفت
متغیر
1/232
1/111

1/272
1/127

1/523
1/111

-

منبع :یافتههای پژوهش

مثبت بودن مقدار پارامتر نشان میدهد که تأثیر تکانههای مثبت قیمتی نفت در بازارهای جهانی
نفت ،نااطمینانی قیمتی بیشتری را به دنبال دارد ( .)-= 3/131در حالیکه تکـانههـای منفی
قیمتی نفت باعث کاهش نوسانات و نااطمینانی قیمتی کمتری در بازارهای جهانی نفت میشوند
( .)-= -1/175از آنجا که ارزش مطلق تأثیرگذاری تکانههای منفی و مثبت هماندازه بر نوسانات
قیمتی نفت برابر نیست ،تکانههای اولیه قیمتی در بازارهای جهانی نفت تأثیر نامتقارن بر شکلگیری
نوسانات قیمتی نفت دارند .این نتیجه با واقعیتهای موجود در بازارهای جهانی نفت سازگار است
چراکه تکانههای مثبت قیمت نفت معموالً زمانی حادث میشوند که جریان پیوسته دادوستد نفت
(امنیت عرضهی نفت) در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده و یا حداقل ،نگرانی در مورد آن وجود
دارد .همین امر موجب ایجاد نااطیمنانی در تقاضاکنندگان نفت و در نهایت شکلگیری نوسانات قیمتی
در بازارهای جهانی نفت میشود .حال آنکه تکانههای منفی زمانی حادث میشوند که عاملین
بازارهای جهانی نفت از جریان پیوسته نفت (امنیت عرضه نفت) اطمینان دارنـد .این شـرایط باعث
میشود از نگرانی تقاضاکنندگان کاسته شده و در نتیجه نوسانات قیمت نفت کاهش یابد .بر اساس
مطالعات تجربی و واقعیات موجود ،سطح عمومی قیمتها در مقیاس جهانی با افزایش قیمت نفت
(تکانههای مثبت) افزایش مییابد و به تبع آن هزینههای اکتشاف ،استخراج و انتقال نفت خام نیز
افزایش خواهند یافت .به واسطهی همین امر ،نوعی چسبندگی رو به پایین قیمتی نیز در بازارهای
نفت حاکم میشود .بر این اساس اگر تکانه قیمتی منفی هماندازه با تکانه مثبتی قبل از آن باشد ،این
تکانه قیمتی منفی نمیتواند تأثیر تکانه مثبت هماندازه را در بازارهای جهانی خنثی کند و قیمت نفت
را در نقطهی اولیه قرار دهد .عمدتاً به همین دلیل ،تکانههای منفی قیمتی در کاهش نوسانات قیمتی
در بازارهای جهانی نفت ،نقش کمرن تری دارند.
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گام دوم :برآورد الگوی بردار خود توضیحی ساختاری
الف -تعیین وقفه بهینه در الگوی بردار خود توضیحی
بعد از تشخیص ایستایی متغیّرهای الگو ،اولین مسأله در الگوهای خود رگرسیون برداری تعیین طول
وقفه بهینه است .در اینجا برای تعیین طول وقفه از معیـار نسـبت درسـتنمایی (LR)1معیـار آکائیـک

) (AICو حنان کوئین ) (HQاستفاده شده است .نتایج در جدول ( )2آورده شده است و نشان میدهد
که در الگو ( )5در وقفهی چهار بر اساس معیار نسبت درستنمایی ،معیار آکائیک و حنـان کـوئین ثبـات
سیستم تأمین میشود(جدول .)2
جدول  :3تعیین وقفهی بهینه برای معادالت ( )5و ( )3الگوی خود توضیح برداری ساختاری
وقفه

Log L

LR

AIC

HQ

1
1
3
2
2

531/23
731/13
733/73
351/52
752/21

232/37
72/23
73/37
*33/35

-31/21
-23/21
-21/35
23/22
*-37/13

-31/17
-21/35
-21/31
-21/23
*-21/13

منبع :یافتههای پژوهش

ب -آزمون تعیین درجه هم انباشتگی

عالوه بر وقفهی بهینه جهت تخمین از روش بردارهای خود رگرسـیونی نیـاز بـه بررسـی درجـه هـم
انباشتگی بین متغیّرهای الگو است .در این تحقیق از آزمون دوربـین -واتسـون رگرسـیون
برای تعیین درجه انباشتگی بین متغیّرها استفاده شده است(جدول.)2

همجمعـی3

جدول  :4نتایج آزمون تعیین درجه همانباشتگی
آماره
Durbin-Watson stat
R-squared
Adjusted R-squared
منبع :یافتههای پژوهش

مقدار آماره بر اساس معادله ()3
1/753
1/371
1/511

مقدار آماره بر اساس معادله ()7
1/235
1/533
1/222

فرضیه صفر ناپایایی و گام تصادفی بودن جمالت اخالل و نداشـتن یـک رابطـه تعـادلی بلندمـدت
است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،آماره آزمون  D.Wدر معادالت ( )5که بزرگتر از ضـریب تعیـین
 R2است ( ،)1/37>1/33 ،1/53>1/51احتمال وجود رگرسـیون کـاذب رد مـیشـود .همچنـین آمـاره
1. LikeLihood Ratio
)2. Cointegration Regression Durbin-Watson Test (CRDW

232

تحلیل اثرات تکانههای قیمت نفت بر...

232

دوربین  -واتسون محاسبهشده در رگرسیون تخمین زده شده با کمیتهای بحرانی ارائـه شـده توسـط
سارگان و بارگاوا مقایسه و نتایج نشان میدهد ،مقدار آماره  D.Wاز کمیّتهای بحرانی ارائهشده حتی
در سطح  %11بزرگتر است؛ و پایایی جمالت اخالل تأیید میگردد .در نتیجه میتوان چنین اسـتنباط
کرد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بـین متغیرهـای الگـوی مـوردنظر بـهگونـهای کـه در ایـن الگـو
تصریحشده است وجود دارد(جدول .)5
جدول  :5مقادیر بحرانی آزمون دوربین -واتسون رگرسیون همجمعی
سطح معنیدار بودن
%1
%5
%11

کمیت بحرانی
1/332
1/275
1/211

منبع :یافتههای پژوهش

 .5نتایج توابع عکسالعمل آنی
تابع عکسالعمل تحریک ،اثر عکسالعمل یک متغیر درونزا را نسبت به تغییر یکی از جمالت اخالل
یا (تحریک) در طول زمان نشان میدهد .وقتی در الگوهای خود توضیح برداری به تعداد متغیرها و
معادالت الگو توابع عکسالعمل تحریک وجود خواهد داشت که با توجه به موضوع پژوهش و در
راستای پاسخگویی به سؤاالت و فرضیههای پژوهش تنها تابعهای عکسالعملهای تحریک در
خصوص واکنش شاخصهای فعالیتهای اقتصادی (رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی) و
سیاستهای پولی (شاخص قیمتها و حجم نقدینگی) نسبت به تکانهای در نااطمینانی قیمت نفت و
شاخص افزایش قیمت نفت همیلتون بررسی میشود که نتایج آن منطبق با الگوهای خود توضیح
برداری ساختاری ( )5و ( )3ارائه شده است.
نتایج برآورد الگوهای خود توضیح برداری ساختاری بهخودیخود قابل تفسیر نیستند ،لذا به ارائه و
تحلیل نتایج توابع آنی پرداخته میشود؛ بنابراین با توجه به هدف مطالعه در خصوص تحلیل تکانههای
ناشی از نااطمینانی و نوسانات قیمت نفت بر فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای پولی ،نمودار توابع
عکسالعمل آنی متغیرهای رشد اقتصادی ،رشد فعالیتهای صنعتی بهعنوان معیارهای فعالیتهای
اقتصادی و نقدینگی و شاخص قیمتها بهعنوان معیارهای سیاست پولی نسبت به تکانهای در
شاخصهای نااطمینانی و نوسانات قیمت نفت ارایه شده است .نتایج توابع عکسالعمل آنی بیانگر آن
است که اگر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در نااطمینانی قیمت نفت و
نوسانات قیمت نفت ایجاد شود اثر آن بر متغیرهای موردنظر در دورههای بعد چگونه خواهد بود .نتایج
برای معادلههای ( )5و ( )3در نمودارهای ( )1تا ( )2آورده شده است.
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نمودار  :9واکنش رشد اقتصادی به تکانهی
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نمودار  :3واکنش نقدینگی به تکانهی نااطمینانی

نمودار  :4واکنش شاخص قیمت به تکانهی نااطمینانی

قیمت نفت

قیمت نفت

نمودار ( )1اثر یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار در نااطمینانی قیمت نفت در خصوص رشد
اقتصادی را نشان میدهد .این اثر در دوره اول ،باعث تأثیر منفی هرچند ناچیز بر رشد اقتصادی
میشود و این روند تأ ثیرگذاری منفی جز در فاصله دوره سوم همواره ادامه داشته است و بیشترین تأثیر
منفی در دورههای هفتم و هشتم بر رشد اقتصادی قابل مشاهده است و بعد از آن تدریجاً این اثرات
منفی کاهش و بهسمت صفر را در پی میگیرد .نتایج حداقل در دورهی مطالعه ( 11دوره)
نشاندهندهی اثرات منفی بر اقتصاد کشور میباشد.
نمودار ( )3نیز اثر تکانهی نااطمینانی در قیمت نفت را بر شاخص فعالیتهای صنعتی نشان
میدهد .همانگونه که در نمودار مشخص گردیده اثرات بهصورت منفی تا سه دوره ادامه داشته و
سپس بهصورت نوسانی این تأثیرات مثبت و منفی گردیده است .در مجموع میتوان گفت نااطمینانی
در قیمت نفت همانگونه که تأثیر منفی بر رشد فعالیتهای صنعتی طی دورهی موردنظر داشته است،
باعث تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی نیز بوده است .بهطوریکه افزایش نااطمینانی در قیمتهای نفت
با توجه به جایگاه نفت در بودجه کشور بهعنوان یک کشور وابسته به نفت ،بهواسطه اثرگذاری بر

222

تحلیل اثرات تکانههای قیمت نفت بر...

222

تصمیمهای بنگاههای اقتصادی کشور میتواند تأثیرات منفی بر وضعیت صادرات نفت و تراز
پرداختها ،درآمدهای ارزی ،کاهش جذب سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش سطح تولید و رشد
اقتصادی شود و بنابراین تکانهای در نااطمینانی ناشی از قیمتهای نفت باعث تأثیرات منفی بر رشد
اقتصادی طی دورهی موردنظر شده است.
نمودار ( )2اثر یک تکانه به اندازهی یک انحراف معیار در نوسانات افزایشی قیمت نفت بر اساس
شاخص همیلتون در دوره اول ،باعث تأثیر مثبت بر نقدینگی و شاخص قیمت میشود و این روند
تأثیرگذاری مثبت نوسانات افزایشی درآمدهای نفتی برای حجم پول تا دورهی چهارم ادامه دارد و
بیشترین تأثیر را در همین دوره بر نقدینگی خواهد داشت ،سپس از دورهی چهارم به بعد این
تأثیرگذاری به سمت منفی حرکت کرده و در دورهی پنجم و هشتم بیشترین تأثیرگذاری منفی ناشی
از نوسانات افزایشی قیمت نفت بر حجم پول قابلمشاهده است و بعد از آن تدریجاً این اثرات منفی
یک روند همگرا به سمت صفر را در پی میگیرد.
نمودار ( )2اثر یک تکانه در نااطمینانی در قیمت نفت را بر شاخص قیمتها نشان میدهد .روند
تأثیرگذاری نااطمینانی در قیمت نفت بر شاخص قیمتها در تمام دورهها (حداقل  11دوره در این
مطالعه) همواره مثبت بوده که قابل پیشبینی میباشد .بیشترین تأثیرگذاری مربوط به دورهی چهارم و
یا یک سال پس از وقوع تکانه در اقتصاد ایران قابلمشاهده است .این روند گرچه خود در دورههای
اولیه نوسانها یی دارد ولی بعد از چند دوره با یک انتقال به سمت باالی شاخص قیمت ،پیگیری
خواهد شد.
در مجموع میتوان گفت تکانه در نوسانات افزایشی قیمت نفت هر چند در آغاز بهواسطه افزایش
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و افزایش درآمدهای دولت ،موجب اثرات مثبت بر رشد
اقتصادی شده است؛ اما در ادامه از طریق کانالهایی مانند بیماری هلندی و رانتجویی این تأثیرات به
تأثیرات منفی و کاهنده رشد فعالیتهای اقتصادی بدل شده و موجب کاهش رشد اقتصادی میشود و
بنابراین در مجموع تکانهای در نوسانات افزایشی قیمتهای نفت باعث تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی
طی دورهی موردنظر شده است.
 .3نتیجهگیری
با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و اهمیت صادرات نفتی و در نتیجه
درآمدهای نفتی در وضعیت اقتصادی و تأمین مالی کشورهای صادرکنندهی نفت و اثرگذاری آن بر
رشد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی ،بررسی تأثیرات ناشی از تکانه نفتی بر فعالیتهای اقتصادی و
سیاستهای پولی میتواند یکی از برنامههای مطالعاتی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی
باشد .به همین دلیل هدف از این مطالعه بررسی اثرات ناشی از تکانههای قیمتی نفت در دو حالت
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نااطمینانی قیمت نفت با استفاده از الگوهای نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی و نوسانات افزایشی
قیمت نفت با استفاده از ال گوی همیلتون است .در همین راستا در این پژوهش با استفاده از الگوی
بردار خود توضیحی ساختاری به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی و
سیاستهای پولی در ایران برای دورهی فصلی  1237-1271پرداخته شد.
از آنجا که الگوهای بردار خود توضیحی معرفیشده توسط سیمز بر مبنای غیرتئوریک بودن الگو
است و در آن تمام متغیرها بهصورت درونزا در نظر گرفته میشود و بهصورت پویا و همزمان برآورد
میشود ،از همین رو در این الگوها ،تفسیر از طریق تابع عکسالعمل تحریک در بررسی روابط بین
متغیرها و تکانههای وارده استفاده میشود .نتایج تحقیق نشانگر این است که یک تکانهی در
نااطمینانی قیمت نفت و نوسانات افزایشی قیمت نفت موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد
تولیدات صنعتی میشود ،به عبارتی بین نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در
مجموع اثرات بلندمدت با رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی رابطه معکوس دارد .تنها تفاوت در
بین واکنش رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی نسبت به تکانههای ساختاری نااطمینانی در قیمت
نفت در آغاز اثرگذاری است بهطوریکه تکانههای ساختاری در نااطمینانی قیمت نفت از همان آغاز
بهواسطه فضای انتظاری ایجاد شده ناشی از نااطمینانیها و به تعویق انداختن تصمیمات سرمایهگذاری
بنگاههای اقتصادی بهدلیل عدماطمینان از دائمی یا موقتی بودن شرایط نااطمینانی موجب کاهش
انگیزه و تحرک تولید و فعالیتهای اقتصادی ،افزایش بیکاری و رکود میشود و در نتیجه از آغاز باعث
واکنش منفی رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی میشود درحالیکه در خصوص نوسانات افزایشی
قیمت نفت این نوسانهای در آغاز بهواسطه افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش رشد اقتصادی و
رشد تولیدات صنعتی شده ولی خیلی زود این تأثیرات از طریق کانالهایی مانند بیماری هلندی،
رانتجویی و سیاستهای دولتی با افزایش فشارهای ناشی از افزایش تقاضا ،افزایش واردات بهویژه
کاالهای واسطه و از دست دادن قدرت رقابت در صحنههای بینالمللی موجب افزایش تورم و کاهش
تولید و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه واکنش منفی رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی میشود.
ولی در مجموع نتایج حاکی از رابطهی معکوس تکانههای ساختاری نوسانهای قیمت نفت و
شاخصهای فعالیتهای اقتصادی (رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی) میباشد .همچنین نتایج
تحقیق نشانگر این است که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسانهای افزایشی قیمت نفت
موجب واکنش مستقیم از سوی نقدینگی و تورم میشود ،بهعبارتی بین نوسانهای افزایشی قیمت
نفت و نااطمینانی قیمت نفت (در مجموع اثرات بلندمدت) با نقدینگی و حجم پول و شاخص قیمتها
رابطه مستقیم وجود دارد .بدان مفهوم که تکانههای ساختاری ناشی از نوسانهای افزایشی قیمت نفت
از آغاز از یکسو به بهدلیل افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نقدینگی و حجم پول شده و از
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سوی دیگر بهدلیل فشارهای ناشی از افزایش تقاضا و افزایش واردات موجب شدت تورم و اتخاذ
سیاستهای پولی انبساطی و رشد حجم پول خواهد شد .همچنین از سوی دیگر تکانههای ساختاری
نااطمینانی قیمت نفت به دلیل شرایط کاهش انگیزههای تولید و فشار تورمی ناشی از هزینه و کاهش
درآمدهای مالی موجب افزایش بیکاری ،تورم و تشدید سیاستهای پولی انبساطی ازجمله رشد حجم
پول میشود.
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Analysis of Oil Price Shocks Effects on Economic Activity and Monetary
Policy in IRAN (1990-2013): The SVAR Approch
Rajabi, M.1
Karimi, M.3
Abstract
With respect to the role of the uncertaity of oil price in the Iran's economy,
this study analyzing the response of economic activity and monetary policy
to oil shocks on the Iran's economy by using structural vector autoregressive
model(SVAR) and impulse response functions techniques in Iran for 19902014 periods. The results indicate that a shock in oil price uncertainty and
increase fluctuations in oil prices caused adverse reactions in economic and
industrial growth. Also results indicate that an oil price uncertainty and
increase fluctuation in oil prices cause the direct reaction from inflation and
liquidity as indicators of monetary policy.
In other words, the long-term effects there are an inverse relationship
between oil price uncertainty and increase fluctuations with economic
growth and industrial growth, as an indicator of economic activity. Also,
there is a direct relationship between uncertainty and fluctuation of oil price
(in total long-term effects), price index and monetary aggregates.
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