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چکیده
در كشورهایي مانند ایران كه در آنها وابستگي بودجه دولت به درآمدهای نفتیي بسیيار زییاد باشید واكین
سياست مالي دولت به نوسانات درآمد نفتي مکانيسم انتشار برای این نوسانات محسوب ميشود .لذا در ایین
مقاله به تحليل مکانيسم اثرگذاری درآمدهای نفتي بر متغيرهای اقتصادی از كانال مخارج دولت ميپیردازیم.
برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسيون برداری سیاختاری در طیول دوره  1331تیا  1334بیرای
توليد ناخالص داخلي مخارج مصرفي دولت مخارج سرمایه ای دولت مصرف بخ خصوصي و سرمایه گذاری
خصوصي با دو حالت مختلف وابستگي و استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتي در نظر گرفتیهاییم .نتیای
نشان ميدهد كه یک شوک مثبت درآمد نفتي منجر به افزای مصرف و سرمایهگیذاری خصوصیي و دولتیي
شده است .نهایتاً چنانچه سياست مالي نسبت به درآمدهای نفتي مستقل در نظر گرفتیه شیود شیوک هیای
نفتي منجر به واكن های مالیمتری در متغيرهای اقتصادی ميشود؛ بنابراین كنترل مخارج دولتي بیهعنیوان
ابزار سياست مالي كاه نوسانات اقتصادی را بهدنبال دارد.
کلیدواژه ها :شوک های نفتي مکانيسم انتشار شوک ها مدل خودرگرسيون برداری ساختاری كانال مخیارج
دولت.
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بررسي اثر سياست مالي بهعنوان مکانيسم انتشار شوکهای نفتي ...

 .1مقدمه
استفاده ی بهينه از درآمدهای نفتی در فرایند توسعه ی کشورهای جهان سوم به خصوص بعدد از وقدو
تكانهی اول و دوم نفتی  1873و  1878و نيز بیثباتیهای بعدی آن ،از جمله نوسانات قيمد جهدانی
نف در سالهای اخير ،بهعنوان یكی از دغدغههای اصلی و چالشهای مهم کشورهای صدادرکنندهی
نف خام به حساب میآید .یكی از ویژگیهای اغلب این کشورها وابستگی باالی اقتصدادی آندان بده
درآمدهای حاصل از صادرات نف اس که این وضعي موجب تأثيرپذیری از شرایط رکدود یدا روند
حاکم بر اقتصاد جهانی میشود .در برخی از این کشورها و از جمله ایران ،درآمدهای نفتدی بده شدكل
کامل و یا بخشی از آن در دس دول قرار دارد و دول های مزبور نيز از طری تغيير در مخارج جاری
و سرمایهگذاریهای دولتی ،درآمدهای مذکور را به اقتصاد تزری میکنند .بنابراین اثر درآمدهای نفتی
بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نف از کانال مخارج دول در اقتصاد جریان مدییابدد و لدذا مخدارج
دول به عنوان مكانيسم انتشار شوک های نفتی در اقتصاد معرفی میشود .بدر طبد تعرید صدندو
بينالمللی پول ،منظور از ثبات اقتصادی عدم وجود نوسانات بيش از حد در اقتصاد کالن اس  .در این
تحقي منظور از ثبدات اقتصدادی نوسدانات انددک متغيرهدای توليدد ،مصدر خصوصدی و دولتدی و
سرمایهگذاری خصوصی و دولتی میباشد.
عالوه بر این ،ویژگی برونزا بودن شوک های نفتدی موجدب شدد کده در مقداط افدزایش قيمد
بينالمللی نف  ،درآمدهای حجيم و بادآوردهای بهطور پيشبينی نشدده وارد ایدن اقتصدادها شدود و در
مقاطعی دیگر نيز بروز شوک های منفی موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی و مناب درآمدی دول ها
شود .در چند سال اخير ،در پی سقوط قيم نف درآمدهای نفتی ایران نيدز بدا کداهش بدیسدابقه ای
مواجه شده اس  .این کاهش شدید در درآمدهای نفتی نگرانی های زیادی را در مورد نحوه مواجهه بدا
پيامدهای منفی این امر بر بودجه دول  ،ثبات و رشد اقتصادی ایجاد کرده اس  .با توجه به وابسدتگی
باالی اقتصاد ایران هم از ناحيه بودجه دولد و هدم از ناحيده تجدارت خدارجی بده نفد  ،بدیثبداتی
درآمدهای نفتی یكی از مهمترین عوامل ایجاد بیثباتی در توليدد و رشدد اقتصدادی ایدران اسد  .بده
همين دليل شناخ مكانيسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد برای ایجاد ساختارهای نهادی مناسدب
جه جلوگيری از انتقال این بیثباتی ها به اقتصاد کدالن در اقتصدادهای نفتدی مانندد اقتصداد ایدران
ضرورت دارد.
در اقتصاد ایران تاکنون مطالعهای که به بررسی نحوه تأثيرگذاری شوک های نفتی بر سياس مالی
بهعنوان مكانيسم انتشار این شوکها در اقتصاد بپردازد ،انجام نشده اس  .اغلب مطالعدات داخلدی ،بدا
استفاده از مدل های مختل به چگونگی واکنش فعالي های اقتصادی نسدب بده شدوک هدای نفتدی
پرداخته اند و از ارتباط بين سياس مالی و متغيرهای اقتصادی در زمان وقو شوکها غافل مانددهاندد.
لذا در این پژوهش قصد داریم تا با اسدتفاده از ید مددل خدود رگرسديون بدرداری سداختاری نحدوه
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اثرگذاری شوک های نفتی بر متغيرهای حقيقی اقتصادی را از کانال سياس مالی بررسی کنيم .بدرای
این منظور نشان خواهيم داد که چگونه مخارج دول که بهعنوان ابزار سياس مالی در ایدن مقالده در
نظر گرفته شده اس  ،بر متغيرهای سرمایهگذاری و مصر بخش خصوصی و توليدد در زمدان وقدو
شوکها تأثير میگذارد و به تحليل مكانيسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغيرهای اقتصادی از کانال
مخارج دول میپردازیم .برای این منظور ،دو گزینه کلی برای گدرد درآمددهای نفتدی در اقتصداد
ایران را مورد بررسی قرار میدهيم :اول اینکه دول سریعاً به مصدر و سدرمایه گدذاری درآمددهای
بادآورده نفتی روی آورد .در این حال درآمدها مستقيماً وارد بودجه عمومی دول شده و از این طری
بين درآمدهای جاری و سرمایه گذاری دول توزی می شوند .این وضعي تا سالهای قبل از برنامدهی
پنج سالهی سوم تداوم داشته اس  .در چنين وضعيتی ،شوکهای منفی و مثب و برونزای نف بهطور
مستقيم و بدون کمترین کنترلی وارد اقتصاد ملی میشوند.
دوم اینکه سياس مالی از درآ مدهای نفتی مسدتقل در نظدر گرفتده شدود .در ایدن حالد دولد
درآمدهای بادآورده نفتی را به عنوان مهم ترین منب تجدیدناپذیر کشور و بهمنظور پایبندی بده عددال
بين نسلی در ی صندو نفتی 1ذخيره میکند و در این حالد شدوک قيمد نفد رشدد اقتصدادی
طوالنیتر و مالیمتری به همراه دارد و سبب حفاظ از اقتصاد در مقابل نوسان قيم نف مدیشدود.
مقایسه نتایج در این دو حال بده انتخداب سياسد مدالی مناسدب در شدرایط افدزایش و یدا کداهش
درآمدهای نفتی کم خواهد کرد.
در این تحقي از دادههای ساالنه  1339تا  1384برای توليدد ناخدال داخلدی ،مخدارج مصدرفی
دول  ،مخارج سرمایه ای دول  ،مصر بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی استفاده شده اس .
الزم به ذکر میباشد در نظر گرفتن شوک درآمدی نف بهجدای شدوک قيمد نفد از آنجدا ناشدی
میشود که چون در کشورهای نف خيز این درآمدهای نفتی اس که به اقتصاد تزرید مدیشدود و از
آنجا که ممكن اس تغيير در برابری نرخهای ارز نيز عالوه بر قيم نفد در کداهش و یدا افدزایش
درآمدهای نفتی مؤثر باشد ،لذا به نظر می رسد در نظر گرفتن شوک درآمددی نفد بدرای کشدورهای
صادرکننده نف مناسبتر باشد.
در خصوص عل استفاده از مدل  SVARذکر این نكته ضروری اس که با توجه به ویژگی هدای
خاص اقتصاد ایران و نقش مسلط نف در آن ،به نظر می آیدد کده بده روابدط بدين متغيرهدای کدالن
اقتصادی در این کشور ،باید با تأمل ویژهای نگریس  .از این رو ،به نظر میرسد که الگوی  SVARاز
طری اعمال قيود ساختاری بر روابط بين متغيرهای داخل مدل می تواند برای تحليدل جدام تدأثيرات
درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران ابزاری مناسب و نسبتاً واق بينانهتر نسب به الگوی  VARباشد.
1. Oil Fund
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به همين جهد در بررسدی حاضدر و در بخدش اول و پد از مقدمده ،مبدانی نظدری اثرگدذاری
شوک های نفتی بر ساختار اقتصاد کشورهای صادرکننده نف و به طور مشخ ایران مورد توجه قدرار
گرفته و کانالهای انتقال این شوکها در ساختار اقتصاد کالن بيان خواهد شد .در بخش دوم مدروری
بر مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار خواهد گرف  .در بخدش سدوم رو شناسدی تحقيد حاضدر
معرفی خواهد شد و مدل مورد نظر ارایه خواهد گردید .بخش چهدارم نيدز شدامل بده بدرآورد مددل و
ارایهی یافتهها اختصاص یافته و مقالهی حاضر نيز با ارایه بحث و نتيجهگيری به پایان خواهد رسيد.
 .2ادبیات موضوع
نف و قيم آن بر کشورهای صادرکننده و واردکنندده نفد از طرید مكانيسدم هدای مختلفدی اثدر
میگذارد .منظور از مكانيسم انتشار در این مقاله کانالهای مختل اثرگدذاری شدوکهدای نفتدی بدر
اقتصاد میباشد .لذا در این پژوهش این کانالها مورد بررسی قرار میگيرند .مطالعات بسياری در زمينه
کانالهای انتقال شوکهای نفتی به اقتصاد در کشورهای صنعتی واردکننده نف انجام شده اس ؛ امدا
برای کشورهای صادرکننده نف این مطالعات اندک اس .
 .1-2مبانی نظری
تانگ ،وو و ژانگ )2008( 1و چوکو )2012( 2اثر شوک های نفتی بر متغيرهای اقتصادی را از  6کاندال
بررسی کرده اند )1 :کانال طر عرضه )2 ،کانال انتقال ثروت )3 ،کانال تورمی )4 ،کانال تراز حقيقدی،
 )5کانال تعدیالت بخشی و  )6کانال نااطمينانی.
اشنایدر )2004( 3این کانال ها را بهصورت زیر تقسيمبندی کرده اس  )1 :طر عرضده )2 ،طدر
تقاضا و  )3رابطه مبادله .اثربخشی و عملكرد خال هر ی از این کانال ها به سطح توسعه اقتصدادی
کشور و اینکه آیا این کشور ی اقتصاد واردکننده و یا صادرکننده نف اس  ،بسدتگی دارد (بداقيرو،4
.)15 :2014
برای کشورهای واردکننده نف  ،قيم نف از دو کانال عرضه و تقاضا بر فعالي های حقيقدی اثدر
میگذارد .اثر طر عرضه از آنجایی اس که نف خام ی نهاده اصلی در توليد بدوده و افدزایش در
قيم نف به افزایش هزینههای توليد منجر میشود که توليد را کاهش میدهد .اثر طدر تقاضدا از
این طری اس که افزایش در قيم نف باعث کاهش در مصر میشود ،به خاطر ایدنکده درآمدد
قابل دسترس (در کشورهای واردکننده نف ) را کاهش مدیدهدد .همچندين افدزایش در قيمد باعدث

1. Weiqi Tang, Libo Wu and Zhong Xiang Zhang
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کاهش در سرمایهگذاری میشود؛ زیرا افزایش در قيم نف  ،هزینه بنگاه را افزایش میدهدد (جدين،1
 .)88-89 :2009افزایش در قيم نف باعث میشود که درآمدهای بيشتری از کشورهای واردکنندده
نف به کشورهای صادرکننده نف منتقل شود .همچنين بخش نف یكدی از بخدشهدای اقتصدادی
کشورهای صادرکننده نف اس که سهم زیادی در ارز افزوده این کشورها دارد .افزایش قيم نف
باعث رون این بخش و افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده که به افزایش در توليد کل
منجر میشود.
کشورهای صادرکننده نف با توجه به ساختار اقتصادیای که دارند ،همانند فرآیندی که ذکر شد از
قيم نف تأثير نمیپذیرند و قيم نفد از مكانيسدمهدای متفداوتی بدر اقتصداد ایدن کشدورها اثدر
میگذارد .افزایش قيم نف سبب تحری هر دو طر عرضه و تقاضا در اقتصادهای وابسته به نف
میشود ،ولی بهدليل سيستم های حمدایتی بخدش اندرژی و پرداخد یارانده دولد در ایدن بخدش و
کاالهای اساسی ،موجب افزایش هزینه ها در فعالي هدایی کده اندرژی (نفد و فدرآورده هدای نفتدی)
به عنوان نهاده ی توليد منظور میشود ،نخواهد شد ،در نتيجه منحنی عرضه کالن را انتقال نمی دهد و
تنها تحری کننده تقاضاس .
برخال آنچه گفته شد ،برو و ساآلیی مارتين )1882( 2معتقدند که شوک نفتی بدرای کشدورهای
صادرکننده نف متغيرهای اقتصادی را در هر دو طر عرضده و تقاضدا تغييدر مدیدهدد .کشدورهای
صادرکننده نف عمدتاً دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره میشدوند؛ بندابراین
عمده سرمایه گذاریهای زیربنایی و حتی سرمایه گذاریهای دیگر از درآمددهای نفتدی دولتدی تدأمين
مالی میشود .لذا افزایش درآمدهای نفتی سياس مالی انبساطی را در این کشورها بدهدنبدال دارد .در
چنين شرایطی اگر مخارج دول به عنوان نهاده جه توليد بخش خصوصی لحدا شدود آنگداه ایدن
هزینه روی کاالهای عمومی و زیرساخ ها میتواند موجب تحرک سرمایهگذاری و توليد شود.
از طر دیگر دار و اميرخلخدالی )2002( 3مسدير دیگدری را بدرای اثرگدذاری مخدارج دولد بدر
سرمایهگذاری بررسی کردهاند .آنها بيان میکنند که با افزایش بيش از حد درآمد هدای نفتدی و در پدی
آن بودجه دول  ،با توجه به اشتغال کامل عوامل توليد در طر عرضه ،چندانچده مخدارج دولد بده
شكلی هزینه شود که در هنگام اجرای سياس های مالی انبساطی نوعی برون رانی( 4جایگزینی مخارج
سرمایهای دول به جای مخارج سرمایهای خصوصی) سرمایهگذاری بخش خصوصدی بده وجدود آیدد،
موجب کاهش اثرات مثب افزایش مخارج دول میگردد.
1. Jin
2. Barro and Sala-i-Martin
3. Dar and Amirkhalkhali
4. Crowding Out
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همچنين کاهش در قيم نف در کشورهای صادرکننده نف باعث کاهش درآمدهای نفتی دولد
میشود .هزینه های دول به طورکلی شامل هزینه های جاری و هزینه های عمرانی و یا سرمایهگدذاری
اس  .از آنجا که هزینههای جاری حال چسبندگی نسب به پایين دارند و بهراحتی امكان کداهش آن
در هنگام کاهش درآمدهای نفتی وجود ندارد ،کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش سرمایه گذاریهای
زیربنایی میشود که این امر خود باعث کاهش توليد جامعه میشود (ابراهيمی.)97-96 :1380 ،
بنابراین اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نف میتواند از کانال مخارج دول در
اقتصاد جریان یابد و لذا مخارج دول را میتوان به عنوان مكانيسم انتشار شوکهای نفتدی در اقتصداد
معرفی نمود .در این زمينه میتوان به مطالعه حسين و دیگران )2009( 1اشاره کرد کده بدا اسدتفاده از
ی مدل پانل  ،VARنشان دادند که قيم نف  ،کارایی اقتصادی را از طری سياسد مدالی تحد
تأثير قرار میدهد .در این مدل آنها به دنبدال نشدان دادن اثدر سياسد مدالی بدر اقتصداد کشدورهای
صادرکننده نف در دو حال مختل بودند .اول با فرض برونزا بودن سياس مالی که در ایدن حالد
شوکهای قيم نف اثر مستقل معناداری بر متغيرهای اقتصادی ندارندد .بدهعبدارت دیگدر ،چنانچده
سياس مالی در هنگام وقو شوکهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود اثر این شوکهدا بدر اقتصداد
کمتر خواهد بود .دوم اینکه سياس مالی نسب به شوکهای نفتی واکنش نشدان دهدد کده در ایدن
حال شوک نفتی کامالً به اقتصاد منتقل خواهد شد .مقایسه اثر سياس مالی بر متغيرهای اقتصدادی
در این دو حال در کشورهای مورد بحث ،نشاندهندهی ميزان اثرگذاری سياس مالی در اقتصاد ایدن
کشورها میباشد .به اعتقاد آنها سياس مالی ی مكانيسم انتقال شوکهای نفتی به بخش غيرنفتدی
در اقتصاد اس .
3
پيژاگون )2008( 2آرزکی و اسماعيل ( )2010نيز هر کدام در مقاالت خود به این نتيجه رسيدهاندد
که شوکهای نفتی بر سياس مالی اثرگذار اس و سياس مالی میتواند ی مكانيسم انتقال کليدی
برای شوکهای نفتی در اقتصاد داخلی باشد.
در این مقاله قصد داریم نشان دهيم که اثرات منفی شوک های نفتی چگونه از کانال مخارج دول
در اقتصاد ایران انتشار مییابند .هنگام وقو ی شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی ،وقتدی دولد
سریعاً به مصر و سرمایهگذاری این درآمدها روی میآورد ،افزایش مخارج سدرمایهای دولد سدبب
میشود نرخ سرمایهگذاری از سطح مطلوب عقالیی آن در سطح کالن فراتدر رود ،لدذا از ایدن طرید
باعث جایگزینی مخارج سرمایهای دول به جای مخارج سرمایهای خصوصی میشود ،لذا همدانطدور
که پيشتر گفته شد مخارج سرمایهای عمومی ی نو برون رانی به همدراه دارد .در کندار ایدن تدأثير،
1. Husain and et al.
2. Pieschacon
3. Arezki and Ismail
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سرمایهگذاری دولتی بهویژه سرمایه گذاری زیربنایی مانند بزرگراه ها ،فرودگاه ها ،سيستم های آب رسانی
و غيره دارای ی رابطه مكمل با سرمایه گذاری خصوصی میباشد؛ زیرا سرمایهگذاری عمومی بداالتر
در چنين مواردی بازدهی و بهرهوری نهایی سرمایه خصوصی را افزایش میدهدد و از ایدن طرید در
واق بهجای برون رانی سرمایه خصوصی توسط سرمایه عمومی عمالً درونرانی وجود دارد که این گونه
مخارج سرمایهگذاری عمومی منجر به تشوی سرمایهگذاری خصوصی میشدود (خسدروی و پژویدان،
.)100-88 :1382
اما در اقتصاد ایران سرمایه گذاری دول مانند اغلب کشورهای صاحب مناب طبيعی با محدودی ها
و ناکارایی های متعددی از قبيل عدم نظارت کافی بر اولوی بندی پروژه های سرمایهگدذاری ،انتخداب
پروژههای سرمایهگذاری بر اساس مدالکهدا و گدرایشهدای سياسدی ،تدأخير در انجدام پدروژههدای
سرمایهگذاری و ...مواجه اس که این ناکارایی ها موجب افزایش هزینه سرمایهگذاری بخش دولتدی و
کاهش اثرات مثب این سرمایهگذاریها در اقتصاد میشود .در واقد مدیتدوان گفد  ،ناکداراییهدای
مذکور در سرمایهگذاری دول در اقتصاد موجب میشود تنها بخشی از این سرمایهگذاریها منجر بده
انباش سرمایه در اقتصاد شود و بخش دیگر آن منجر به فرآیند انباش سدرمایه نمدیشدود؛ بندابراین
ناکارایی سرمایهگذاری دولتی ،اثدرات مثبد سدرمایهگدذاری ناشدی از افدزایش درآمددهای نفتدی بدا
محدودی مواجه میکند .لذا چنانچه هنگام وقو شوک های نفتی دول با تغيير مخارج خود سریعاً به
این شوکها واکنش نشان دهد ،مخارج سرمایهای دول نوسانات را به اقتصاد منتقل میکند.
 .2-2پیشینه پژوهش
ایران بهعنوان دومين صادرکننده نف در ميان اعضای اوپ و وابستگی شدید بودجههای دول به
درآمدهای نفتی ،متغيرهای کالن اقتصادی آن تأثيرپذیری باالیی در برابر نوسانات قيم نف دارند؛
اما همانطور که پيشتر ذکر شد ،در اقتصاد ایران هنوز به شناخ مكانيسم انتشار شوکهای نفتی در
اقتصاد نپرداختهاند و بيشتر نحوه اثرگذاری این شوکها بر متغيرهای کالن اقتصادی بررسی شده
اس  .در ادامه به برخی از این مطالعات داخلی و خارجی اشاره میکنيم.
برومن و همكاران )2010( 1با استفاده از مدل  ،SVARبه بررسی نحوه تأثير شوک قيم نف بر
رشد توليد کشورهای عضو منا 2طی دوره  1852-2005پرداختند .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان
میدهد که افزایش قيم نف اثر مثب و معنیداری بر توليد کشورهای صادرکننده نف  :الجزایر،
ایران ،عرا  ،کوی  ،ليبی ،عمان ،قطر و سوریه و امارات دارد .هرچند که توليد کشورهای بحرین،
جيبوتی ،مصر ،اسرائيل ،اردن ،مراکش و تانزانيا تأثيری از شوک قيم نف نداشتند .در این مطالعه
شوکهای نفتی به شكل شوک عرضه نف و شوک تقاضای نف تعری میشود.
1. Berument and et al.
2. MENA
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ری -لویا و بالنكو )2009( 1نيز در مطالعه خود به اهمي اندازهگيری درآمدهای نفتی در کل
درآمد مكزی پرداختهاند .از آنجاییکه درآمدهای حاصل از صادرات نف  ،بخش مهمی از درآمدهای
بودجه دول مكزی را تشكيل میدهد ،به تعيين چگونگی نوسانات قيم بينالمللی نف بر درآمد
دول و نهایتاً بر سياس های مالی دول در مكزی پرداختند .نتایج نشان میدهد که رابطه معكوس
بين درآمدهای مربوط به نف و درآمدهای مالياتی از مناب غيرنفتی وجود دارد و اصالح سياس مالی
ضروری اس .
اولوموال و ادجومو )2006( 2در مقالهای تح عنوان "شوک قيم نف و فعالي های کالن
اقتصادی در نيجریه" با استفاده از دادههای فصلی ،به تحليل اثر تغييرات قيم نف بر توليد ،تورم،
نرخ ارز و عرضه پول پرداختهاند .در این مطالعه ،کشور نيجریه در نظر گرفته شده اس و دوره زمانی
( )1870-2003مورد بررسی قرار گرفته اس  .نتایج این تحقي که با استفاده از رو خود توضيح
برداری بهدس آمده اس بيانگر این اس که تغييرات قيم نف تأثيری بر تورم و توليد ندارد
درحالیکه این تغييرات اثر معناداری بر نرخ ارز دارد.
فرزانگان و مارکوارد )2008( 3به بررسی اثر شوکهای نف بر اقتصاد ایران پرداختهاند .در این
مطالعه پویایی رابطه بين شوکهای قيم نف و متغيرهای عمده اقتصاد کالن در ایران با استفاده از
رو  VARمورد تجزیهوتحليل قرار گرفته اس  .نتایج مطالعه نشان میدهد که اثرات نامتقارن
شوکهای قيم نف (شوکهای مثب و منفی قيم نف ) بهطور قابلتوجهی افزایش تورم را به
همراه دارد .آنها رابطه مثب و معناداری بين رشد قيم نف و رشد توليدات صنعتی پيدا کردند .در
این مطالعه تأثير حاشيه ای نوسانات قيم نف بر مخارج واقعی دول قابل مشاهده اس و همچنين
بيماری هلندی از طری نرخ ارز مؤثر قابل توجه اس .
فرزانگان ،)2011( 4رفتار مصرفی دول ایران را در مواجهه با شوک درآمدهای نفتی با استفاده از
دادههای ساالنه  1858-2007و بهکارگيری رو خودرگرسيون برداری بررسی کرده اس  .نتایج
نشان میدهد که مخارج نظامی و امنيتی به شوک درآمدی نفتی واکنش قابلتوجه و مثبتی نشان
میدهد و سایر مخارج واکنش قابلتوجهی نشان نمیدهند.
مندوزا و ورا )2010( 5آثار نامتقارن تكانههای نفتی را بر روی اقتصاد کشور ونزوئال ،بهعنوان ی
کشور صادرکننده نف طی دوره زمانی  1894:1-2009:4بررسی کردهاند .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که شوکهای نفتی بر رشد توليد در این کشور اثر مثب و معناداری دارند .همچنين ميزان
1. Reyes-Loya and Blanco
2. Olomola and Adejumo
3. Farzanegan and Markwardt
4. Farzanegan
5. Mendoza and Vera
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تأثير تكانههای مثب نف بر سطح توليد بيشتر از تكانههای منفی آن اس که خود دالل بر آثار
نامتقارن تكانههای نفتی بر سطح توليد در این کشور دارد.
ال آنشاسی و برادلی )2011( 1در مقالهای با عنوان "قيم نف و پاسخ سياس مالی در
کشورهای صادرکننده نف " نقش قيم نف در تعين سياس مالی برای کشورهای صادرکننده نف
را بررسی کردهاند .آنها معادلهای را برای سياس مالی برآورد کردهاند که مخارج دول را با نوسانات
قيم نف مرتبط میکند .نتایج نشان میدهد که در بلندمدت قيم نف باالتر اندازه دول را
افزایش میدهد.
2
کولوگنی و مانرا ( ،)2011نتيجه میگيرند که مدیری ناکارآمد در درآمدهای نفتی باعث برهم
زدن تعادل در بازارهای داخلی میشود .با افزایش درآمد نفتی مخارج دول در زیرساخ ها افزایش
مییابد و شوکهای مثب نفتی باعث کاهش سهم بخش خصوصی و کاهش سرمایهگذاری این
بخش در اقتصاد میگردد .این قبيل شوکهای نفتی باعث میشود نقش دول در اقتصاد بيشتر شده
و مخارج آنها افزایش یابد .نتایج تحقيقات این محققان نشان میدهد که با کاهش دخال دول در
توليد محصوالت تأثير این قبيل شوکها به حداقل میرسد.
ایوامی و فووو )2011( 3در مطالعهای تغييرات قيم نف را با استفاده از تفكي پسماندهای
تخمين  GARCHانجام و نشان دادهاند که شوکهای مثب قيم نف اثر قابلتوجهی بر اغلب
متغيرهای کالن اقتصادی نيجریه ندارند .نتایج آزمون علي گرنجری ،تواب عك العمل آنی ( )IRFو
تجزیه واریان ( ،)VDهمه بيانگر این مطلب هستند که اندازههای مختل شوک مثب نف  ،عل
تغييرات توليد ،مخارج دول  ،تورم و نرخ ارز واقعی نبودهاند .از طرفی معنیداربودن اثر شوکهای
منفی در تغييرات توليد و نرخ ارز واقعی ،نشاندهنده تأثير نامتقارن شوکهای نفتی بر متغيرهای
یادشده اس .
4
ميال علمی و جهادی ( )2011آثار نامتقارن شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی کشوهای  OPECو
 OECDرا در قالب مدل خودرگرسيون برداری ( )VARبررسی کردهاند .آنها در این مطالعه بهمنظور
تفكي شوکهای مثب و منفی نف از فيلترهادری -پرسكات استفاده کردهاند .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشورهای هر دو گروه آثار زیانباری بهدنبال خواهد داش که
البته ميزان این آثار در کشورهای این دو گروه متفاوت اس  .در انتها نيز توصيه شده اس که
کشورهای صادرکننده نف میتوانند از تجربه اندونزی و بهویژه نروژ در کاهش تأثيرگذاری این
شوکها بر اقتصادشان کم بگيرند.
1. El Anshasy and Bradley
2. Cologni and Manera
3. Iwayemi and Fowowe
4. Mila Elmi and Jahadi
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پيژاگون ( )2012در مقالهای با عنوان «ارز انضباط مالی در کشورهای صادره کننده نف » با
استفاده از ی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد کوچ باز صادرکننده نف به تحليل
شوکهای قيمتی نف بر فعالي اقتصاد کالن در دو کشور نروژ و مكزی پرداخته اس  .وی نشان
داد که انضباط مالی تأثير مهمی در مدیری مناب حاصل از شوکهای قيمتی نف و پدیده بيماری
هلندی دارد .وی همچنين در ادامه با استفاده از ی مدل  VARساختاری ،سياس های مالی را
بهعنوان مهمترین مكانيزم انتقال با ساختار متفاوت مالی بررسی کرده اس و صندو نفتی نروژ را
مهمترین دليل کنترل بیثباتی ناشی از شوکهای نفتی دانسته اس .
امامی و ادیبپور )2012( 1در مقاله دیگری رابطه بين شوکهای نفتی و رشد اقتصادی را در
اقتصاد ایران با استفاده از ی مدل  SVARبررسی کردهاند .آنها برای دوره زمانی  1859تا  2009به
این نتيجه رسيدهاند که شوکهای مثب و منفی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی اثرات معنادار و
نامتقارن دارد .زمانی که ی شوک منفی درآمد نفتی بر رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد ،بالی مناب
مان از اثرگذاری مثب شوک انتظاری مثب میشود .آنها در پایان نتيجه گرفتند که برای غلبه بر
عوارض زیانبار نوسانات نفتی در اقتصاد ایران ،مازاد درآمدهای نفتی در دورههای افزایش درآمدهای
نفتی ذخيره شده در هنگام وقو شوکهای منفی ،مورد استفاده قرار گيرد.
خو اخال و موسوی ( )1395با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر به بررسی اقتصاد
ایران در صورت بروز شوک درآمدی نف پرداختند و نشان دادند که با وقو ی شوک  50درصدی
افزایش درآمدهای حاصل از فرو نف  ،بخشهای قابلمبادله بهویژه کشاورزی و صنع تضعي و
بخش ساختمان بهعنوان بخش غيرقابلمبادله تقوی میگردد و سرانجام عالئمی از بيماری هلندی
در ایران به هنگام شوکهای نفتی دیده شد.
صمدی و همكاران ( )1399در مقالهای با استفاده از مدل خود توضيحی برداری رابطه پویای بين
شوکهای قيم نف و متغيرهای عمده در اقتصاد کالن ایران را بررسی میکند .برای این منظور،
دادههای ساالنه طی دوره زمانی ( )1344-1394به کار گرفته شده اس  .نتایج این تحقي نشان
میدهند که اگر شوکی به قيم نف در جه افزایش وارد شود تمام متغيرهای موجود در مدل از
جمله توليدات بخش صنع  ،شاخ قيم مصر کننده ،واردات و نرخ ارز نسب به شوک وارده
واکنش نشان میدهند.
اسماعيلنيا و همكاران ( )1381به تبيين و تحليل اثرات شوکهای نفتی بر نوسانات مخارج دول
در اقتصاد ایران پرداختند .در این مقاله آنها با استفاده از دادههای ساالنه  1344تا  1380و بر اساس
الگوی خود توضيحی برداری اثرات شوکهای نفتی را بر روی برخی از متغيرها بررسی کردهاند.
متغيرهای مورد بررسی شامل مخارج اصلی دول  ،مخارج نظامی ،مخارج تأمين اجتماعی ،مخارج
1. Emami and Adibpour
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آموز و پرور  ،مخارج سالم و مخارج فرهنگی هستند .نتایج نشان میدهد که مخارج نظامی و
تأمين اجتماعی دول پاسخ مثب و معناداری به شوک درآمدهای نفتی میدهند؛ اما مخارج اجتماعی
دول ایران پاسخ قابلتوجهی به شوکهای نفتی نشان نمیدهند .همچنين حساسي باالی مخارج
نظامی ایران را به شوکهای منفی غيرمنتظره نشان میدهند.
فالحی و دیگران ( )1382به بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر توليد در ایران پرداختهاند.
برای این منظور با بهرهگيری از رو مارکو -سوئيچينگ شوکهای نفتی را استخراج کردهاند.
نتایج حاصل از تخمين مدل حاکی از آن اس که اثرات شوکهای نفتی بر توليد طی دوره زمانی
مورد مطالعه ،قابل تفكي به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحا آماری معنیدار میباشند ،به
عبارت دیگر نشاندهنده عدم تقارن تأثير شوک منفی و شوک مثب میباشد.
محمدی و برات زاده ( )1382به بررسی تأثير شوکهای حاصل از کاهش قيم نف بر مخارج
دول و نقدینگی در ایران پرداختند .آنها با بهرهگيری از مدل خود توضيحی برداری ميزان تغييرات
مقادیر مخارج دول  ،مخارج عمرانی و نقدینگی به ازای ی تكانه درآمد صادرات نف نشان دادهاند.
نتایج تحقي آنها نشان میدهد که شوکهای درآمد نفتی بر مخارج جاری ،مخارج عمرانی و نقدینگی
تأثيرگذار اس .
 .3روششناسی تحقیق
در این مطالعه برای بررسی آثار نوسانات درآمدهای نفتی بر فعالي های اقتصادی از مدل
خودرگرسيون برداری ساختاری ( )SVARاستفاده میشود .بالنچارد و برنان  )1896( 1و سيمز و
واتسون )1896( 2با در نظر گرفتن محدودی های نظری روی اثرات همزمان شوکها ،الگوی
بالنچارد و کوا ،)1898( 3کالریدا و گالی )1884( 4و آشلی و گرات5
 SVARرا توسعه دادند ،سپ
( )1886با اعمال محدودی های نظری روی اثرات بلندمدت شوکها ،تواب واکنش به ضربه را
شناسایی کردند (صادقی و همكاران .)1398 ،تفاوت بين رو  SVARو  VARمعمولی در این اس
که در مدلهای  SVARاختالالت ساختاری متعامد و ناهمبسته میباشند .مزی عمده مدلهای
 SVARنسب به مدلهای  VARاوليه این اس که برخال الگوی  VARغيرمقيد که در آنها
شناسایی شوکهای ساختاری بهطور ضمنی و سليقهای صورت میگيرد ،الگوهای خودرگرسيون
برداری ساختاری ( )SVARبهطور صریح دارای ی منط اقتصادی مبتنی بر تئوریهای اقتصادی
1. Blanchard and Bernanke
2. Sims and Watson
3. Blanchard and Quah
4. Gali and Clarida
5. Ashli and Great
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برای اعمال قيود و محدودی ها اس (کيليان .)1 :2011 ،این محدودی ها میتوانند کوتاهمدت یا
بلندمدت باشند .پ از اعمال محدودی های شناسایی شوکهای ساختاری به دس میآیند .این
شوکها میتوانند برای ایجاد تواب واکنش به ضربه و تجزیه واریان بهمنظور ارزیابی آثار پویا بر
روی متغيرهای مختل بكار گرفته شوند.
 .1-3معرفی مدل SVAR
بردار  Kبعدی سری زمانی  Ytرا در نظر میگيریم .فرض میکنيم که  Ytبتواند با ی بردار
خودرگرسيون مرتبه محدود  pتقریب شود .هد آگاهی از پارامترهای مدل خودرگرسيون ساختاری
زیر میباشد:
()1
که در آن  tبردار جمالت اخالل ناهمبسته سریالی با ميانگين صفر میباشند که از آنها تح عنوان
شوکهای ساختار نام برده میشود .معادله ( )1را میتوان بهطور خالصه بهصورت زیر بيان کرد:
()2
که در آن ) B(Lچندجملهای عملگر وقفهای میباشد .ماتری
ساختاری طوری نرمالسازی میشود که:

واریان

– کوواریان

جزء خطای

()3
این بدین مفهوم اس که اوالً به تعداد متغيرهای موجود در مدل ساختاری شوکهای ساختاری
وجود دارد .ثانياً شوکهای ساختاری طب تعری بهطور متقابل ناهمبسته میباشند که بيانگر این
اس که  εΣقطری میباشد .ثالثاً واریان تمام شوکهای ساختاری جه سادگی به ی نرمال
میشوند ،درعينحال عناصر قطری  B0محدود نمیشوند .مدل  VARساختاری بهطور مستقيم
قابلمشاهده نيس  .جه تخمين مدل ساختاری الزم اس ابتدا فرم تعدیلیافته آن استخراج شود که
عبارت اس از تصریح  Ytبرحسب وقفههای آن جه استخراج فرم تعدیلیافته هر دو طر فرم
ساختاری را به  B0-1ضرب میکنيم:
()4
بنابراین ،مدل مشابه برحسب اجزای قابلمشاهده بهصورت زیر بيان میشود:
()5
که در آن  Ai=B0-1 Biو  i=1,2,…,Pمیباشد .همچنين معادله ( )5بيان میکند که:
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 .2-3معرفی متغیرها و ساختار الگو
در این بخش بر اساس مطالعه پيژاگون ( )2012با بهرهگيری از ی مدل خود توضيحی برداری
ساختاری ( ،)SVARتأثير نوسانهای قيم نف بر روند توليد ناخال داخلی ،سرمایهگذاری دولتی،
سرمایهگذاری خصوصی ،مصر دولتی و خصوصی ایران مورد بررسی قرار میگيرد .در این تحقي از
مجموعه آمارهای گزار اقتصادی و ترازنامه بان مرکزی برای سدالهای  1339تا  1384استفاده
شده اس  .با توجه به ماهي و ذات سریهای زمانی آزمون ریشه واحد انجام میگيرد و در نهای  ،بر
اساس نتایج بهدس آمده ،به بررسی تأثير شوکهای درآمدی نف بر متغيرهای اقتصادی پرداخته
میشود.

فرم تعدیلیافته معادالت خود توضيحی برداری بهصورت زیر اس :
()7
()9
در اینجا } x = {GDP , GC , GI , C , Iبردار متغيرهای توليد ناخال داخلی ،مخارج مصرفی
دول  ،مخارج سرمایهای دول  ،مصر بخش خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی اس  OR .متغير
درآمدهای نفتی H(L) ،A(L) ،و ) J(Lچندجملهای از عملگرهای وقفه هستند uOR .شوک درآمد نف
و  uxبردار شوکهای متغيرها را نشان میدهند .اقتصاد موردنظر ،اقتصاد کوچ باز 1اس  .لذا در این
معادالت درآمد نف برونزا فرض میشود؛ بنابراین تنها از مقادیر با وقفه خود و ی شوک بهدس
میآید .در مقابل ،هر ی از متغيرهای  xtاز مقادیر با وقفه خودشان و درآمد نف بهدس میآیند؛
همچنين از مقادیر فعلی درآمد نف نيز تأثير میپذیرند و از آنجا که درآمد نفتی ی متغير برونزاس ،
درونزایی مشكلی ایجاد نمیکند .بهعبارتدیگر زمانی که شوکهای  uxشناسا نيستندuOR ،
شناساس .
با توجه به توضيحات فو و متغيرهای تعری شده ،مدل خودرگرسيونبرداری ساختاری SVAR
به شرح زیر اس :

()8

1. Small Open Economy
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شوکهای
شوکهای درآمد نفتی،
بردار  tجمالت اخالل ساختاری میباشد که در آن
شوکهای مخارج عمرانی دول ،
شوکهای مخارج مصرفی دول ،
توليد ناخال داخلی،
شوکهای سرمایهگذاری خصوصی میباشند .مدل ( )8بر
شوکهای مصر خصوصی و
اساس معادالت ( )7و ( )9تعری شده اس  .در این مدل محدودی های زیر بهمنظور دستيابی به
شرایط شناسایی به شرط زیر اعمال شده اس :
()10
()11
()12
()13
()14
()15
معادله ( )10مربوط به فرض اقتصاد کوچ باز اس  .در این نو محدودی ها که از فرض اقتصاد
کوچ و باز منتج میشود و تلویحاً بيانگر این موضو اس که شوکهای داخلی تأثير بلندمدت روی
متغيرهای خارجی (درآمدهای نفتی ایران) ندارند .لذا در سطر اول ماتری  Bبه غير از  b11بقيه
عناصر صفر هستند .معادالت ( )11تا ( )15که از مدل نظری ( )9استخراج شدهاند ،متضمن اعمال
قيودی دربارهی اثرات بلندمدت شوکهای ساختاری بر متغيرهای درونزای داخلی اس  .در رویكرد
کينزی استدالل میشود که سياس گذاران با استفاده درس از سياس مالی میتوانند اثر شوکهای
وارد بر سيستم اقتصادی را تعدیل نمایند؛ بنابراین در معادالت ( )14( ،)11و ( )15شوکهای مربوط به
مخارج دول بهعنوان ابزار سياس مالی وارد شدهاند .محدودی های ( )12و ( )13نشان میدهند که
همانطور که در بخش مبانی نظری گفته شد ،در بيشتر کشورهای صادرکننده نف ازجمله ایران،
درآمد نفتی بخش اصلی بودجه دول را تشكيل میدهد.
اما بهمنظور بررسی اثرگذاری سياس مالی بر مكانيسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد ایران،
نياز اس که حال دومی را برای اعمال محدودی ها در نظر بگيریم .در این حال فرض میکنيم که
متغيرهای مخارج دول به شوکهای نفتی واکنشی نشان ندهند (پيژاگون .)3 :2008 ،بهعبارتدیگر
متغيرهای مخارج مصرفی و سرمایهای دول را برونزا در نظر میگيریم؛ بنابراین مدل SVAR
بهصورت زیر نوشته میشوند:
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()16

که در این حال داریم:
بعد از تخمين مدل  ،SVARمی توان با در نظر گرفتن محدودی های اعمال شده بر سيسدتم ،بده
تحليل تواب واکنش به ضربه 1پرداخ و آنگاه بر مبنای همين فاکتورها نحوه اثرگذاری سياس مدالی
در هر دو مدل مشخ میشود .با مقای سه این دو مدل سياس مالی مناسب جه مقابله با پيامدهای
منفی شوکهای نفتی در اقتصاد شناسایی میشود و سياس مدالی بدهعندوان مكانيسدم انتشدار ایدن
شوکها در اقتصاد معرفی میشود.
 .4نتایج برآورد مدل
در ادامه تحقي جه برآورد الگو ،ابتدا متغيرها روندزدایی میشوند .برای این منظور ،با بهرهگيری از
فيلتر هادری پرسكات ،2ابتدا از لگاریتم متغيرها روندزدایی و اجزای سيكلی آنها را استخراج کردیم.
سپ پایایی متغيرهای مدل را با آزمون ریشه واحد 3مورد بررسی قرار میدهيم .برای آزمون ریشه
واحد متغيرها از آزمون دیكی– فولر 4استفاده میکنيم .در ادامه ،آزمون تعيين وقفه بهينه صورت
میگيرد .سپ به بررسی تاب واکنش به ضربه در خصوص شوک درآمدی نف پرداخته میشود.
 .1-4آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد برای کليه متغيرهای مدل مورد استفاده قرار گرف که نتایج آن به شرح جدول ()1
میباشد .از نتایج این جدول مشخ اس که تمام متغيرها در سطح پایا میباشند .اگر قدرمطل
آماره ( )ADFی متغير از مقدار بحرانی مربوط به آن کمتر باشد ،میتوان نتيجه گرف که متغير
مورد بررسی دارای ریشه واحد اس و در سطح ناپایا اس  .به عبارتی دیگر ،اگر قدر مطل آماره
آزمون از قدرمطل کمي بحرانی ارائه شده بزرگتر باشد ،فرضيه صفر یا وجود ریشه واحد رد
میشود.

1. Impulse Response Function
2. Hodrick–Prescott Filter
3. Unit Root Test
4. Dickey and Fuller
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جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد برای سطح متغیرها
ADF

PP
با عرض از مبدأ و روند

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و روند

با عرض از مبدأ

*-18/66918
*-17/34700
*-15/28413
**-2/958513
*-26/21242
*-14/17104

*-20/10334
*-17/64706
*-15/63034
**-2/999607
*-26/34796
*-14/48683

* -5/734694
*-6/804932
*-4/742236
*-3/912002
*-4/244026
*-9/590062

* -5/908564
*-6/888182
*-4/782646
*-3/969116
*-4/330026
*-9/677726

نام متغیر
GDP
C
I
GC
GI
OR

* و ** به ترتيب نشاندهنده معناداری در سطح  %1و  %5میباشد
منب  :یافتههای تحقي

با مشاهده جدول ( )1چون قدرمطل همه آمارههای دیكی-فولر از قدرمطل آماره بحرانی بزرگتر
اس  ،وجود ریشه واحد رد میشود و بنابراین ،همه متغيرها در سطح پایا میباشند .نتایج آزمون
فيليپ پرون هم مورد بررسی قرار گرف که نتایج آزمون دیكی-فولر تعميم یافته را تصدی کرد.
 .2-4آزمون تعیین وقفه بهینه
پ از انجام آزمون ریشه واحد به بررسی مدل  VARمیپردازیم .ابتدا با استفاده از آمارههای
آکائي  )AIC( 1و شوآرتز بيزین )SBC( 2تعداد وقفههای بهينه مدل به دس میآید .تخمينهای
روابط بلندمدت به طول وقفه انتخاب شده برای مدل خودتوضيح برداری خيلی حساس هستند .عالوه
بر این ،در صورتیکه تعداد وقفهها زیاد انتخاب شود ،درجات آزادی بسياری از دس داده میشوند و
در صورتیکه تعداد وقفهها کمتر از مقدار بهينه انتخاب شود ،جمالت اختالل معادالت دچار
خودهمبستگی میشوند ،در نتيجه انتخاب وقفه بهينه از اهمي بسزایی برخوردار اس .
جدول ( ،)2نتایج آزمون وقفه بهينه را برای الگو با توجه به حداکثر وقفه  3نشان میدهد.
همانطور که از جدول ( )2مشخ اس  ،بر اساس معيار شوارتز -بيزین وقفه بهينه ،وقفه ی
میباشد زیرا در وقفه ی نسب به سایر وقفهها ،معيار شوارتز-بيزین کمترین مقدار خود را دارند در
حالی که بر اساس معيارهای شوارتز -بيزین و آکائي وقفه بهينه 3 ،میباشد و با توجه به اینکه
انتخاب وقفه بزرگتر باعث میشود که درجه آزادی بيشتری از دس برود ،وقفه ی بهعنوان وقفه
بهينه الگو انتخاب میشود.

1. Akaike Information Criterion
2. Schwarz Information Criterion
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جدول  :2نتایج آزمون وقفه بهینه الگو
AIC
131/2392
131/3256
130/4838
*128/9774

SC
132/3096
*131/3797
132/3185
132/5455

HQ
131/1514
130/7177
128/3648
*129/2273

وقفه
0
1
2
3

منب  :یافتههای تحقي

 .3-4تابع واکنش به ضربه

تاب واکنش به ضربه ميزان تأثيرگذاری وقو ی شوک بدر یكدی از متغيرهدای درونزای سيسدتم را
روی سایر متغيرها اندازهگيری میکند .در این مطالعه تاب واکنش به ضربه ،ميزان تغييرات در مقدادیر
جاری و آینده توليد ناخال داخلی ،سرمایهگذاری دولتی ،سرمایهگذاری خصوصدی ،مصدر دولتدی و
خصوصی در ایران را به ازاء ی شوک درآمد نفتی نشان میدهد .منحندیهدای نقطدهچدين نمایدانگر
فواصل اطمينان در سطح اطمينان  85درصد هستند.
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Response to Structural One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of GDP to Shock1
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نمودار  :1توابع واکنش به ضربه درآمد نفتی در حالت اول
منب  :محاسبات تحقي

همانطور که در نمودار ( )1مشخ اس وقو ی شوک مثب درآمد نفتی به اندازه ی
انحرا معيار که درآمدهای نفتی را به اندازه  4/5درصد نسب به روند افزایش میدهد بر سایر
متغيرها نيز اثر مثبتی دارد .در این ميان افزایش مخارج سرمایهای دول چيزی حدود  2درصد میباشد
و بيشتر از افزایش مخارج مصرفی دول میباشد .در مورد افزایش مصر و سرمایهگذاری خصوصی
نيز میتوان گف که این دو متغير نيز در مواجهه با شوکهای درآمد نفتی افزایش داشتهاند که این
افزایش با ی دوره تأخير و در دوره دوم نمایان شده اس .
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کليه متغيرهای اقتصادی مورد بررسی در این پژوهش نسب به شوکهای درآمد نفتی در
دورههای اول و دوم واکنش مثب نشان داده و پ از این دو دوره روند کاهشی در پيش گرفته و اثر
شوکها به مرور از بين رفته اس .
همانطور که قبالً گفته شد ،بهمنظور بررسی اثرگذاری سياس مالی بر مكانيسم انتشار شوکهای
نفتی در اقتصاد ایران حال دومی را در نظر میگيریم که در آن متغيرهای مخارج دول به شوکهای
نفتی واکنشی نشان نمیدهند؛ به عبارت دیگر متغيرهای مخارج مصرفی و سرمایهای دول را برونزا
در نظر میگيریم.
Response to Structural One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of OR to Shock1
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نمودار  :2توابع واکنش به ضربه درآمد نفتی در حالت دوم
منب  :محاسبات تحقي
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همانطور که تواب واکنش به ضربه برای حال دوم در نمودار ( )2نشان داده شده اس  ،واکنش
کليه متغيرها در حالتی که متغيرهای سياس مالی نسب به درآمد نفتی برونزا در نظر گرفته شوند،
روند مالیمتری دارد .بهعبارتدیگر متغيرهای توليد ناخال داخلی ،مصر و سرمایهگذاری خصوصی
در این حال واکنش کمتری نسب به شوکهای درآمد نفتی نشان میدهند؛ بنابراین استقالل
سياس مالی از درآمدهای نفتی باعث بروز واکنشهای مالیمتری در متغيرهای اقتصادی هنگام وقو
شوکهای نفتی میشود.
نتیجهگیری
در مقاله حاضر با استفاده از ی مدل خودرگرسيونبرداری ساختاری با استفاده از دادههای ساالنه
 1339تا  1384برای توليد ناخال داخلی ،مخارج مصرفی دول  ،مخارج سرمایهای دول  ،مصر
بخش خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی ،نحوهی اثرگذاری شوکهای درآمد نفتی بر متغيرهای
اقتصادی را از کانال سياس مالی مورد بررسی قرار دادیم .برای این منظور به کم دو حال مختل
برای محدودی های اعمال شده بر مدل نشان دادیم که چگونه مخارج دول بهعنوان ابزار سياس
مالی ،بر متغيرهای سرمایهگذاری و مصر بخش خصوصی و توليد در زمان وقو شوکها تأثير
میگذارد و به این نتيجه رسيدیم که مستقل بودن مخارج دولتی از درآمدهای نفتی هنگام وقو
شوکها منجر به واکنشهای مالیمتری در متغيرهای اقتصادی میشوند .لذا توصيه میشود دول در
کنترل مخارج خود بهعنوان ابزار سياس مالی بيشتر دق نموده تا از نوسانات اقتصادی کاسته شود و
بهمنظور کنترل تبعات منفی ناشی از شوکهای درآمدی نف  ،توصيه میشود که  -1دسترسی دول
به حساب ذخيره ارزی به حداقل برسد -2 .بخش بيشتری از درآمدهای نفتی به حساب ذخيره ارزی و
صندو توسعه ملی منتقل شود -3 .تأمين مالی بودجه دول بيشتر از طری کانالهایی مانند
درآمدهای مالياتی باشد.
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