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اثر مخارج یکی از کانالهای قدرتمند و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفتخام در
پی وقوع تکانههای قیمتی نفتخام است .میزان اثرگذاری تکانههای ساختاری بر اقتصادهای
صادرکننده نفتخام به نوع تکانه و میزان خرجکرد دولت در اقتصاد بستگی دارد .در این
مطالعه با استفاده از دادههای فصلی سالهای  8811تا  4182ابتدا مطابق با کیلیان ()4118
تکانههای سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفتخام تفکیک و شناسایی گردیده و سپس با
به کارگیری یک مدل عاملی پویا که برخالف مدلهای خود توضیح برداری استاندارد با
محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجه نیست (با رویکرد بیزین) ،به بررسی اثرات
تکتک تکانههای قیمتی نفتخام بر متغیرهای خرجکرد پرداخته شده است .نتایج نشان
میدهند که عکسالعمل متغیرهای خرجکرد بخش دولتی و خصوصی به تکانههای ساختاری
بازار جهانی نفت خام متفاوت است .تکانه مثبت اقتصاد جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای
نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم از کاالهای بادوام،
بیدوام و خدماتی و واردات کل) و سرمایهگذاری کل گردیده است .مصرف نهایی دولت در
پی وقوع این تکانه به طور آنی واکنش منفی نشان داده که تنها برای یک دوره معنادار بوده
است .اثرات تکانه خاص بازار نفت خام به سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی
گردیده محدود به افزایش مثبت و معنادار خرجکرد بخش دولتی بوده و مصرف بخش
خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است .این تکانه اگرچه اثر مثبت بر
واردات کل داشته اما این اثر پس از گذشت یک دوره به پایان رسیده است.
واژههای کلیدی :اثر خرجکرد ،مدل پویای ساختاری ،تکانه نفتی ،بیزین.
طبقهبندی .Q40 ،H11 ،C11 ،C01 :JEL
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 -1مقدمه
تکانههای قیمتی نفتخام دارای پیامدهای مهمی بر اقتصادهای کشورهای صادرکننده
نفتخام میباشند و با وجود نوسانات غیرقابل پیشبینی در قیمت حقیقی نفتخام ،ارتباط
میان قیمت نفت و متغیرهای کالن اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاستگذران بخش
اقتصادی قرار گرفته است .در کشور ایران ،به سبب آنکه کماکان مهمترین منبع درآمد
دولت صادرات نفتخام و درآمدهای ارزی حاصل از آن میباشد ،نقش نفتخام و نوسانات
قیمتی آن به عنوان منبع اصلی تامین مالی مخارج دولت اثرگذار و مهم است
(بهرامی .)89811،متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تولیدناخاص داخلی ،نرخ ارز واقعی،
مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی ،تراز پرداختها و  ...تا حد بسیار زیادی به نوسانات
قیمتی نفتخام وابستهاند (چارنواکی .)4182 4،بنابراین با توجه به اینکه سهم زیادی از
درآمدهای دولت ،منابع مالی حاصل از فروش و صادرات نفتخام میباشد بنابراین افزایش
یا کاهش غیرمنتظره قیمت نفتخام پیامدهای مثبت و منفی مهمی میتواند بر خرجکرد
بخش دولتی و نیز بخش خصوصی داشته باشد .با افزایش قیمت حقیقی نفتخام و به تبع
آن افزایش درآمدهای نفتی کشور ،دولت بخشی از این منابع هنگفت را در داخل اقتصاد
خرج میکند و سبب افزایش تقاضای داخلی میشود که به اثر خرجکرد 9در ادبیات
اقتصادی مشهور است.
از سویی ،دستاورد تفکیک تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام به تکانههای سمت
عرضه و تقاضا و تاکید بر منبع ایجاد تکانه که برای اولین بار در مطالعه کیلیان)4118( 2
مورد تاکید قرار گرفت ،اثرات پویای متفاوتی بر رفتار متغیرهای کالن اقتصادی ایران
میتواند داشته باشد .از سوی دیگر ،در اکثر مطالعات صورت پذیرفته درباره تاثیر تکانههای
قیمتی بازار جهانی نفتخام بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران ،بر خانواده مدلهای خود
توضیح برداری استاندارد تاکید شده که دارای دو محدودیت مهم  -8امکان وارد نمودن
محدود متغیرها در الگو و در نتیجه عدم لحاظ اطالعات مهم کالن اقتصادی و  -4عدم
امکان بررسی اثرات تکانه های مورد نظر بر طیف وسیعی از متغیرهای کالن اقتصادی و
عدم دنبال نمودن کانالهای اثرگذاری میباشند.
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بنابراین در این مطالعه در راستای مطالعات انجام گرفته درباره اثرات تکانههای قیمتی
نفتخام بر اقتصادهای صادرکننده نفتخام ،ابتدا با تاکید بر رویکرد کیلیان ( )4118به
شناسایی صحیح و تفکیک تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام پرداخته و سپس با
استفاده از یک مدل خود توضیح برداری عاملی ساختاری به بررسی اثرات پویای تکانههای
عرضه و تقاضای بازار جهانی نفتخام بر خرجکرد و مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی
ایران پرداخته می شود .در واقع هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا
تفکیک تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام عاملی مهم بر رفتار توابع عکس العمل
پویای متغیرهای خرجکرد دولتی و خصوصی است یا خیر .از این رو در بخش دوم مطالعه
مروری بر ادبیات نظری و پیشینه مطالعات ،در بخش سوم به طراحی الگو و دادههای مورد
استفاده در این مطالعه پرداخته شده است .بخش چهارم به یافتهها و نتایج مطالعه
اختصاص یافته و در نهایت بخش پنجم به نتیجهگیری و پیشنهادات اختصاص داده شده
است.

 -2ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظری
نوسانات قیمتی نفتخام از طریق  2کانال باعث نوسان متغیرهای کالن اقتصادی در
کشورهای صادرکننده نفتخام میگردند .اول ،اثر تراز تجاری ،وقتی قیمت حقیقی
نفتخام افزایش مییابد ،درآمد نفتی حاصل از صادرات نفتخام از هزینههای واردات
کاالها فزونی مییابد که این منجر به باال رفتن تراز تجاری ،نرخ مبادله ،8انباشت داراییهای
خارجی (کاهش بدهی خارجی) میگردد (کیلیان و همکاران .)4118 ،4دوم ،اثر تغییر
نرخ ارز واقعی ،نرخ ارز واقعی در کشورهای صادرکننده نفتخام همبستگی شدیدی با
قیمتهای واقعی نفتخام دارد .چن و روگوف )4119( 9و کاشین و همکاران)4112( 2
در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش در قیمت نفتخام باعث کاهش نرخ
ارز واقعی و تقویت ارزش پول داخلی در کشورهای صادرکننده نفتخام میشود .سوم ،اثر
خرجکرد 5کل اقتصاد ،به این معنا که نسبتی از درآمدهای هنگفتی که از صادرات نفتخام
1

Terms of trade
Kilian et al.
3
Chen and Rogoff
4
Cashin et al
5
Spending effect
2

874

بررسی اثرات پویای تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام...

حاصل میشود در داخل کشورهای صادرکننده نفتخام هزینه میشود که این خرجکرد
تقاضای داخلی را افزایش میدهد .به عنوان مثال اسپاتافرا و وارنر )8888( 8دریافتند که
به طور کلی رابطه همبستگی مثبت شدیدی میان تکانههای قیمتی نفتخام و متغیرهای
خرجکرد کالن اقتصادی از جمله مصرف ،سرمایهگذاری و هزینههای بخش دولتی وجود
دارد .و نهایتا اثر بیماری هلندی ،که به موجب آن با افزایش قیمت واقعی نفتخام و به
تبع آن کاهش نرخ ارز واقعی رقابتپذیری در صنعت داخلی کاهش یافته و سبب کاهش
تولید کاالهای قابل مبادله صنعتی در کشورهای صادرکننده نفتخام میگردد .بیماری
هلندی رابطه منفی میان افزایش قیمت کاالی خام صادراتی و کاهش ارزش افزوده
بخشهای قابل مبادله صنعتی را بیان مینماید .از سوی دیگر این رخداد باعث افزایش
تولیدات بخش نفت ،کاالهای غیرقابل مبادله و نیز انتقال عوامل تولیدی به سمت بخش
نفتی میشود (کردن و نری8814 ،4؛ ادواردز .)8819 ،9در این مطالعه سعی بر آنست تا
با شناسایی و تفکیک دقیق تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام به تکانههای سمت
عرضه و تقاضا و استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری عاملی ،کانال سوم یا همان اثر
خرجکرد بخش دولتی و خصوصی ایران مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به این پرسش
پاسخ داده شود که آیا تکانههای سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفتخام اثرات پویای
متفاوتی بر متغیرهای خرجکرد بخش خصوصی و دولتی دارند یا خیر.
 -2-2پیشینه پژوهش
 -1-2-2مطالعات داخلی
بخشی و همکاران )8988( 2اثرات کالن تکانههای نفتی قبل و بعد دهه  8811را با استفاده
از یک مدل خود توضیح برداری استاندارد برای کشورهای صادرکننده نفتی مورد مطالعه
قرار دادند .نتیجهگیری غالب این مطالعه گواه آن است که در میان کشورهای مورد بررسی
فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات تکانههای نفتی بر هر سه متغیر رشد تولید ،تورم و
نرخ ارز واقعی در سال های بعد از  8812کاهش یافته است .نویسندگان علت این امر را در
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نقش سیستمهای ارزی ،سیاستهای پولی ،ساختار متفاوت کالن اقتصادی و سیاستهای
اتخاذ شده دیگر کشورها دانستند.
خیابانی و امیری )8988( 8در مطالعه خود به بررسی اثرات تکانه تولیدی نفتخام بر اقتصاد
ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا 4پرداختند .نتایج شبیه سازی این
مطالعه گویای آن است که تکانه تولیدی نفتخام بر تولید ،سرمایه گذاری و موجودی
سرمایه اثر منفی دارد ام ا تورم ،مصرف و هزینه نهایی دولتی را افزایش میدهد .از طرفی
تکانه نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد.
فالحی و همکاران )8984( 9به بررسی اثر نامتقارن تکانههای نفتی بر تولید در ایران با
استفاده از اطالعات سریزمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره  8918:8-8911:2پرداختند
و با بهرهگیری از روش مارکوف سوئیچینگ تکانههای نفتی را استخراج نمودند .نتایج حاصل
از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات تکانههای نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد
مطالعه ،قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنادار میباشند.
ارشدی )8984( 2به بررسی اثرات پویای تکانههای قیمتی نفتخام بر متغیرهای کالن
اقتصادی با تاکید بر رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری استاندارد
پرداخته است .نتایج حاصل از تحقیق وی حاکی از آن است تکانههای مثبت و منفی قیمت
نفت ،اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی بر جای میگذارند .همچنین نتایج حاصل از تجزیه
واریانس رشد اقتصادی نشان میدهد که تکانههای مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری
نسبت به تکانههای منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند.
مهرگان و همکاران )8989( 9در مطالعهای به بررسی اثرات تکانههای نفتی بر متغیرهای
کالن اقتصادی و ارزیابی پدیده بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانههای مثبت
درآمدهای نفتی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی پرداختند .نتایج مطالعه نشان دهنده
آن است که اقتصاد ایران در مواقعی که با تکانههای مثبت درآمدهای نفتی روبرو بوده و
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درآمدها به صورت بی رویه به اقتصاد تزریق شده دچار پدیده بیماری هلندی شده است،
دوم آنکه درآمدهای نفتی آثار نامتقارن و غیرخطی بر رشد اقتصادی داشته است به طوری
که رشد اقتصادی در مقادیر کرانهای تکانهها مستقل از تکانههای مثبت و منفی درآمدهای
نفتی بوده است.
 -2-2-2مطالعات خارجی
لیان و همکاران )4182( 8اثرات نامتقارن تکانههای نفتی بر بخش حقیقی اقتصاد امریکا را
با استفاده یک مدل غیرخطی خود توضیحبرداری تعمیم یافته عاملی مورد بررسی قرار
دادند .با استفاده از شبیهسازی و با کمک توابع عکسالعملآنی ،اثرات مثبت و منفی
تکانههای قیمتی نفتخام بر متغیرهای کالن اقتصادی آمریکا ارزیابی شد .نتیجه غالب
محققان این بوده که اثرات منفی قیمتهای باالتر نفتخام بسیار بیشتر ار اثرات منفی
قیمتهای پایینتر است و این عدم تقارن زمانی که تکانههای قیمتی نفتخام بزرگتر
هستند قابل مالحظه میباشد.
آستویت )4182( 4در مطالعهای به بررسی تکانههای قیمتی نفتخام بر اقتصاد آمریکا با
رویکرد مدل خود توضیح برداری عاملی پرداخت .نتایج مطالعه نشان داد که هنگام بررسی
اثرات تکانههای نفتی لحاظ رابطه متقابل میان تکانههای نفتی و متغیرهای اقتصادی بسیار
حائز اهمیت است و تکانههای سمت تقاضای بازار جهانی نفتخام نسبت به تکانههای سمت
عرضه اثرات مهم و معناداری بر متغیرهای کالن اقتصادی دارند.
چارنواکی ( )4182با استفاده از مدل عاملی پویای ساختاری و با ترکیب دادههای اقتصاد
جهانی و کشور کانادا به تفکیک و بررسی اثر تکانههای جهانی  9کاالی خام صادراتی بر
متغیرهای کالن اقتصادی کانادا به عنوان یک کشور صادرکننده کاالهای خام پرداخت .وی
از اعمال قیود عالمت برای شناسای تکانههای ساختاری مدل استفاده نمود و تمامی حقایق
آشکار شده برای اقتصاد کانادا از جمله پدیده بیماری هلندی را با شبیهسازی دوباره دادهها
آشکار ساخت.
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یودانگ و همکاران )4182(8در مطالعهای به تفکیک تکانههای نفتی و اثر پویای این تکانهها
بر بازار کاالهای کشاورزی با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری ساختاری پرداختند.
نتیجهگیری آنها موید آن است که عکسالعمل قیمتی کاالهای کشاورزی تا حد بسیار
زیادی به منشا تکانههای نفتی بستگی داشته و همچنین تکانههای نفتی تا قبل از بحران
غذایی سالهای  4111-4111بخش اندکی از نوسانات قیمتی این کاالها را توضیح
میدهند در حالیکه در دوره پس از بحران قدرت توضیحدهندگی تکانههای نفتی بسیار
بیشتر است.
کاشین و همکاران )4182( 4به بررسی اثرات مختلف تکانههای عرضه و تقاضای بازار جهانی
نفت خام در قالب یک مدل خودتوضیح برداری استاندارد برای  91کشور جهان در بازه
زمانی  8874:4-4188:4پرداختند .وی با اعمال قیود عالمت و قیود اثرات آنی بر
کششهای قیمتی عرضه و تقاضای نفتخام ،تابع عکسالعمل آنی متغیرهای کالن
اقتصادی را به دست آورد .نتیجهگیری غالب مطالعه این است که اثرات کالن اقتصادی
تکانههای سمت عرضه بازار نفتخام نسبت به تکانههای سمت تقاضا بسیار متفاوت است.
اساس تمامی مطالعات داخلی انجام شده در حوزه اثرات تکانههای قیمتی بازار جهانی
نفتخام بر اقتصاد ایران بر مدلهای خودتوضیح برداری استاندارد استوار است که این
مدلها با دو محدودیت عمده مواجهند -8 :امکان ورود تعداد اندکی از متغیرها و  -4عدم
امکان بررسی توابع عکس العمل آنی طیف وسیعی از متغیرهای کالن اقتصادی ایران به
تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام و عدم دنبال نمودن کانالهای اثرگذاری است.
بنابراین در این مطالعه برای رفع محدودیت موجود از مدل عاملی پویای ساختاری که
توسط استاک و واتسون ( )4119و برنانکه و بیوین ( )4119معرفی شده برای بررسی کانال
اثر خرجکرد بخش دولتی و خصوصی استفاده شده است .مدلهای خودتوضیح برداری
عاملی از میان طیف وسیعی از سری زمانیهای اقتصادی تعداد معدودی را به عنوان عوامل
اساسی 9و مهم که میتوانند رفتار کل اقتصاد را توضیح دهند در نظر میگیرند.
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از سویی دیگر ،تا اوایل دهه  4111تمامی مطالعات انجام گرفته ،تکانههای قیمتی نفتخام
را منتسب به سمت عرضه بازار جهانی نفتخام و به صورت برونزا در نظر گرفتهاند .کیلیان
( )4118مطالعات انجام گرفته تا آن زمان را که تکانههای قیمتی نفتخام را برونزا در نظر
میگرفتند( همیلتون  )4119 ،8819مورد انتقاد قرار داد و تکانههای قیمتی نفتخام را به
تکانههای مجزای سمت عرضه و تقاضا بازار تفکیک نمود .نه تنها هریک از تکانههای سمت
عرضه و تقاضای بازار تاثیر متفاوتی بر قیمت نفتخام میتوانند داشته باشند ،بلکه تکانههای
ایجاد شده در تقاضای جهانی کاالها و خدمات دارای اثر مستقیم بر متغیرهای کالن
اقتصادی و هم چنین اثر غیرمستقیم از طریق تغییر تقاضا برای نفتخام (به عنوان نهاده
تولید) و تغییر قیمت سایر نهادههای صنعتی میباشند .کیلیان ( )4118تکانههای ساختاری
بازار نفتخام را به سه تکانه ساختاری -8 :تولیدجهانی نفتخام  -4تولید اقتصاد جهانی
 -9خاص بازار نفتخام تقسیم نمود و بیان مینماید که هریک از این تکانههای ساختاری
می توانند اثرات پویای متفاوتی بر متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشند .از این رو ،اثر
خرجکرد نیز میتواند واکنش متفاوتی به تکانههای ساختاری سمت عرضه و تقاضای بازار
داشته باشد که هدف از انجام این مطالعه بررسی واکنش اثرات خرجکرد بخش دولتی و
خصوصی به هرکدام از سه تکانه ساختاری بازار جهانی نفتخام میباشد .مطابق با کیلیان
( )4118تکانه خاص بازار نفتخام دارای اثر زودگذر بر بازار نفتخام میباشد در حالیکه
تکانه رونق اقتصاد جهانی که منتج به رشد اقتصاد داخلی نیز میشود دارای اثرات طوالنی
مدت بر بازار نفتخام و رشد اقتصادهای داخلی کشورهای صادرکننده میباشد .همچنین
اثرات این تکانه می تواند منتج به درآمدهای ماندگار و طوالنی مدت برای دولت و افزایش
خرجکرد بخش خصوصی و دولتی شود.
لذا در این مطالعه ،در راستای مطالعات انجام گرفته درباره اثرات تکانههای قیمتی نفتخام
بر اقتصادهای صادرکننده نفت ،ابتدا با تاکید بر رویکرد کیلیان ( )4118به شناسایی
صحیح و تفکیک تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام پرداخته و سپس با استفاده از
یک مدل خود توضیح برداری عاملی ساختاری که با رویکرد بیزین مورد تخمین قرار
میگیرد به بررسی اثرات پویای تکانههای عرضه و تقاضای بازار جهانی نفتخام بر رفتار
متغیرهای کالن اقتصادی ایران و به خصوص اثر خرجکرد پرداخته میشود.
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 -3طراحی الگو و دادههای پژوهش
به سبب مالحظات آماری ،بازه زمانی مورد بررسی در این مطالعه دادههای فصلی سالهای
 8811تا  4182انتخاب شده و  11متغیر سری زمانی که شامل  1متغیر جهانی تاثیر
گذار بر بازار جهانی نفتخام از جمله تولید جهانی نفتخام ،شاخص محاسباتی کیلیان(8
نمادی از فعالیتهای اقتصاد جهانی) و قیمت حقیقی نفتخام برنت ،وست تکزاز
اینترمدیت و دوبی و نیز  14متغیر کالن اقتصادی ایران به عنوان دو بلوک داخلی و
خارجی مورد بررسی قرار گرفتند .متغیر شاخص کیلیان از سایت شخصی لوتز کیلیان4
استخراج شده که ابتدا فراوانی دادهها به صورت ماهیانه بوده و برای دسترسی به دادههای
فصلی از میانگین سه ماهه استفاده شده است .متغیرهای قیمت نفتخام شامل نفتخام
برنت ،وست تکزاز اینترمدیت و دوبی از سایت اطالعات انرژی آمریکا 9استخراج گردیده و
سپس با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا به متغیرهای حقیقی تبدیل
شدهاند .دادههای فصلی اقتصاد ایران نیز از سایت بانک مرکزی ایران 2و نیز سایت جهانی
آمارهای مالی 5استخراج شدهاند .قبل از انجام تخمین ،تمامی متغیرهای فصلی با استفاده
از روشهای مرسوم 1در نرم افزارهای اقتصادسنجی 7فصلیزدایی شده و سپس با
لگاریتمگیری از تمامی متغیرها و تفاضلگیری مرتبه اول از آنها وارد تخمین و مدل
سازی شدهاند .دادههای فصلی اقتصاد ایران از فصل اول سالهای  8917تا فصل چهارم
 8989موجود می باشد و از آنجایی که تقویم فصلی شمسی و میالدی با هم تطابق ندارند
ابتدا میبایست همسانسازی متغیرهای داخلی و خارجی بر اساس دادههای فصلی تقویم
میالدی انجام گردد .به عبارت دیگر ،سال شمسی از  48مارس سال میالدی آغاز میگردد.
بنابراین به طور مثال فصل اول شمسی شامل  81روز از فصل اول میالدی و  11روز از
فصل دوم میالدی میباشد .بنابراین برای تبدیل دادهها از تقویم شمسی به تقویم میالدی
از قانون ساده ) 𝑄(1) = 0.9𝑞(−1) + 0.1𝑞(1استفاده میشود که در آن  Qداده فصلی
میالدی و  qداده فصلی شمسی میباشد.
1
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روششناسی استفاده شده در این مطالعه دو شاخه از ادبیات مرتبط با دادههای بزرگ 8را
شامل میشود .اول ،رویکرد خود توضیح برداری استفاده شده در کیلیان ( )4118به عنوان
اساس شناسایی تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام مورد تاکید قرارگرفته است.
فرض بر آنست که هریک از سه تکانه مفروض باعث افزایش قیمت حقیقی نفتخام شوند
به عبارتی تکانههای قیمتی نفتخام به گونهای نرمال سازی شدهاند که افزایش در قیمت
حقیقی نفتخام را نشان دهند .تکانه تولید اقتصاد جهانی ،عالوه بر افزایش قیمت نفتخام
و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی دولت باعث رونق اقتصاد جهانی و به تبع آن رونق
در اقتصاد ایران نیز می شود به عبارت دیگر تکانه رونق اقتصادجهانی از دو کانال اقتصاد
کشور ایران را متاثر می سازد .درحالیکه تکانه خاص بازار نفتخام صرفا باعث افزایش
قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی میشود .رفتار خرجکردی دولت و بخش خصوصی
نیز میتواند تحت تاثیر هریک از این تکانهها متفاوت باشد .به عبارتی با رونق اقتصاد
جهانی دولتها برنامهریزی بلندمدت و رفتارهای ضدسیکلی از خود به نمایش میگذارند
هم چنین با رونق اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد داخلی میتوان افزایش مصرف و
سرمایه گذاری بخش خصوصی و واردات کل را انتظار داشت در حالیکه با وقوع تکانه
خاص بازار نفتخام یا همان تکانه پیشگیرانه تقاضاکنندگان باعث افزایش قیمت
نفتخام ،رکود جهانی و حتی در بلندمدت کاهش درآمدهای نفتی دولتها گردد و مصرف
و سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یابد .بنابراین درک صحیح از واکنش متغیرهای
کالن اقتصادی به هریک از تکانههای ساختاری بازار نفتخام حائز اهمیت فراوان است.
دوم ،سازوکار انتقال تکانههای قیمتی نفتخام به اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل
پویای عاملی است که برخالف مدلهای خودتوضیح برداری استاندارد با محدودیت ورود
متغیر جدید و کاهش درجه آزادی روبرو نمیباشد و توسط برنانکه و بوین،)4119( 4
برنانکه و همکاران ( )4119بوین و جیانونی )4118( 9و ممتاز و سوریکو )4118( 2معرفی
و مورد استفاده قرارگرفته است .بنابراین اساس مدل سازی در این مطالعه بر دو بلوک
خارجی شامل متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی نفتخام و  14متغیر کالن اقتصادی ایران
∗
∗
∗
𝑡)𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑,
𝑡, 𝐹𝑟𝑒𝑎,
𝑡, 𝐹𝑟𝑝,
استوار است .وضعیت اقتصاد جهانی با سه عامل اصلی یعنی (
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تخمین زده میشود .که به ترتیب عاملهای اصلی تولید جهانی نفتخام ،وضعیت اقتصاد
جهانی و عامل قیمت حقیقی نفتخام میباشند .وضعیت اقتصاد داخلی نیز با  k-3عامل
نشان داده میشود که در مجموع رفتار دو بلوک را  kعامل اصلی نمایش میدهند .مطابق
با مطالعات برنانکه و همکاران ( )4119مدل با استفاده از رویکرد دومرحلهای مولفههای
اصلی تخمین زده شده است .در مرحله اول ،با استفاده از روش مولفههای اصلی مهمترین
∗
∗
∗
𝑡 ،𝑋𝑡 ،𝑋𝑟𝑒𝑎,استخراج شده
𝑡، 𝑋𝑟𝑒𝑎,
𝑡،𝑋𝑝𝑟𝑜𝑑,
مولفههای اصلی از هریک از مجموعه دادهها،
تا به طور سازگاری عامل های اصلی جهانی و داخلی را تخمین بزنند .در مرحله دوم ،این
عاملهای اصلی در قالب یک مدل خود توضیح برداری مقید مانند معادله ( )4با رویکرد
بیزین تخمین زده میشوند .تخمین مدل عاملی پویا با استفاده از نمونهگیری گیب س8
مبتنی بر مراحل زیر میباشد .فرم کلی معادله فضا 4به شکل زیر است:
𝑡𝑒 𝑋𝑡 = Λ𝐹𝑡 +
() 8
که در آن 𝑡𝑋 برداری حاوی  𝑁 × 1متغیر قابل مشاهده که شامل متغیرهای تولید جهانی
نفتخام ،متغیرهایی که فعالیتهای حقیقی جهانی را توضیح میدهند ،قیمت حقیقی
نفتخام که شامل نفتخام برنت ،وست تگزاس اینترمدیت و دوبی میباشد و نیز 14
متغیر کالن اقتصادی ایران که شامل متغیرهای قیمتی ،پولی ،تولید و  ...میباشد𝐹𝑡 .
بردار  𝐾 × 1از عاملهای غیرقابل مشاهده که وضعیت اقتصادجهانی ،بازار نفتخام و
اقتصاد داخلی ایران را نشان میدهند Λ .ماتریس بار 9یا ضرایب که حاوی 𝐾 × 𝑁 درایه
میباشد و در نهایت 𝑡𝑒 بردار  𝑁 × 1حاوی جمالت خطا که فرض میشود دارای توزیع
نرمال باشند و به شکل )𝑅  𝑒𝑡 ~𝑁(0,با جمالتی که مستقل زمانی بوده و 𝑅 نیز قطری
میباشد.
به سبب آنکه فرض بر آنست که عاملهای اصلی داخلی اثری بر عاملهای خارجی ندارند،
مدل خود توضیح برداری مقید دارای متغیرهای توضیحی متفاوتی در هر معادله میباشد
بنابراین باید با استفاده از سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط 2تخمین زده شود .مدل VAR
مقید به صورت معادله حالت 9زیر نوشته میشود:
1
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4
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5
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𝑡𝑣 𝐹𝑡 = 𝐺𝑡 ∅ +

() 4

که در آن 𝑡𝐹 بردار  𝐾 × 1از عاملهای اصلی غیرقابل مشاهده است 𝐺𝑡 .ماتریس بلوک
′
𝑡𝑘𝑔 که حاوی مقادیر
قطری 𝑀 × 𝐾 یا همان ماتریس وقفه میباشد که حاولی بلوک های

حال و باوقفه عاملهای مرتبط با متغیر  kام میباشد ∅ .بردار  𝑀 × 1پارامترهای مدل
 VARمربوطه میباشد و 𝑡𝑣 بردار  𝐾 × 1از جمالت خطا است به طوری که )𝛴 .𝑣𝑡~ 𝑁(0,

به منظور تخمین سیستم ( )8و ( )4از رویکرد بیزین استفاده شده است .بدین ترتیب که
پارامترهای مدل یعنی 𝛴 ،∅ ،𝑅 ،𝛬 ،به عنوان متغیرهای تصادفی در نظرگرفته شدهاند.
پارامترهای مدل با استفاده از روش نمونهگیری گیبس به صورت پی در پی از توزیعهای
پسین شرطی 8هریک از پارامترها تخمین زده میشوند .ابتدا مقادیر اولیه برای شروع
تخمین برای پارامترها انتخاب میشود یعنی  𝛴0 ،𝜑0 ،𝑅 0 ،𝛬0این مقادیر اولیه از تخمین
اولیه حداقل مربعات معادله به معادله در سیستم باال حاصل میگردد .سپس مشروط به
مقادیر معین 𝛴0 ،𝑅 0و دادهها 𝛬1 ،از توزیع پسین شرطی ) 𝑝(𝛬|𝑋, 𝐹, 𝑅 0و  𝜑1از توزیع
پسین شرطی ) 𝑝(𝜙|𝐹, 𝐺, 𝛴0استخراج میشود .در نهایت ،مشروط به 𝛬1و  𝜑1استخراج
شده و دادهها ،ماتریس واریانس-کواریانس  Σ1 ،𝑅1را از توزیعهای پسین شرطی
) 𝑝(𝑅|𝑋, 𝐹, 𝛬1و ) 𝑝(𝛴|𝐹, 𝐺, 𝜙1حاصل میشود .این دو مرحله تا زمانی که توزیعهای
نمونهگیری تجربی پارامترها همگرا شوند ادامه مییابد.

 -4یافتههای پژوهش
در این بخش نتایج تجربی حاصل از تخمین مدل عاملی پویا ساختاری و توابع تجمعی
عکسالعمل آنی متغیرهای مورد بررسی به نمایش گذاشته میشود .با استفاده از معیارهای
تعیین طول وقفه بهینه و نیز عدم واکنش توابع عکس العمل آنی متغیرها به وقفههای
بیشتر 9 ،وقفه برای مدل خود توضیح برداری به عنوان وقفه بهینه تعیین گردید .ضمنا
برای بلوک خارجی مدل عاملی پویا شامل تولید جهانی نفتخام ،تولید اقتصاد جهانی و
قیمت جهانی نفتخام هرکدام یک عامل اصلی و همچنین  9عامل اصلی برای توضیح
وضعیت داخلی اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد مولفههای اصلی استخراج و مورد تخمین
قرار گرفته است .عامل های اصلی تخمین زده شده به روش مولفه اصلی در قالب یک
Conditional posterior distribution

1
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الگوی خود توضیح برداری استاندارد و با استفاده از رویکرد بیزین که در مطالعه برنانکه و
همکاران ( )4119معرفی شده ،مورد تخمین قرار گرفته است.
 -1-4شناسایی تکانههای ساختاری
رویکرد شناسایی تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام روش تجزیه بازگشتی
چالسکی 8میباشد به گونهای که تکانه تولیدجهانی نفتخام برونزا ترین و تکانه قیمتی
نفتخام درونزا ترین تکانه میباشد نحوه تفکیک و شناسایی تکانههای ساختاری در
جدول ( )8آورده شده است.
جدول ( :)1تجزیه بازگشتی
تکانه قیمت
حقیقی نفتخام
0
0
×

تکانه تولید
اقتصاد جهانی
1
×
×

چالسکی*

تکانه تولیدجهانی
نفتخام
×
×
×

تولید جهانی نفتخام
تولید اقتصادجهانی
قیمت حقیقی نفتخام

* تجزیه بازگشتی چالسکی بدین گونه انجام شده است که بر اساس ساختار بازار جهانی نفتخام و مطالعه کیلیان
( )4118تولید نفتخام برونزاترین متغیر و قیمت حقیقی نفت خام درون زا ترین متغیر در نظر گرفته شده است.
منبع :کیلیان ()4118

همانطور که از جدول ( )8نمایان است تابع عرضه نفتخام تابعی صعودی و مستقل از
قیمت است به عبارتی تابع عرضه نفتخام در کوتاه مدت عمودی است .قیمت حقیقی
نفت خام متاثر به هر سه تکانه ساختاری تقاضای بازار (تقاضای جهانی و تقاضای احتیاطی)
و عرضه جهانی نفتخام به طور آنی واکنش نشان میدهد کیلیان ( .)4118تجزیه
چالسکی به رغم سادگی امکان وقوع قیمتهای نفتی باالتر در سالهای اخیر که تا حدی
به سبب نرخ های بهره پایین آمریکا و افت ارزش دالر را که به کاهش هزینه فرصت و
افزایش ذخیرهسازی نفتخام 4منجر میشود را نیز لحاظ میکند .از آنجاییکه نرخهای
بهره باالتر میل به افزایش تقاضای جهانی و در نتیجه تقاضا برای کاالهای خام را دارند،
چنین تکانهای در متغیر تقاضای کاالیخام(نفتخام) و یا همان شاخص کیلیان در بلوک
فعالیتهای اقتصادی جهانی وجود دارد .همچنین این رویکرد شناسایی تکانهها ،امکان
اینکه کشورهای سازمان صادرکننده نفتخام (اوپک) در بخشی از دوره زمانی مورد مطالعه

Choleski decomposition
Inventory

1
2
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به عنوان کارتل عمل نموده را نیز در نظر میگیرد .این تکانه نیز در تکانه عرضه نفتخام
منعکس شده است (چارنواکی .)4182
 -2-4سازوکار اثرگذاری تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام بر عاملهای
اصلی بازار جهانی نفتخام
در ابتدا خالصهای از نتایج کیلیان ( )4118که در این مطالعه نیز بررسی شده مورد بحث
قرار میگیرد .8شکل ( ) 4توابع عکس العمل تجمعی متغیرهای سمت عرضه و تقاضای
بازار جهانی نفتخام را به یک واحد تغییر در هریک از تکانههای ساختاری را نشان میدهد.
همانطور که از شکل ( )4مشخص است به طورکلی ،تکانه منفی در تولید نفتخام باعث
کاهش آنی تولید جهانی نفتخام شده که با یک روند معکوس که پس از حدود یک سال
اتفاق افتاده است ادامه مییابد ،این تکانه مطابق انتظار باعث افزایش قیمت نفتخام و نیز
کاهش تولید اقتصاد جهانی میشود .اما این تکانه دارای اثر کمتری نسبت به سایر تکانهها
بر قیمت حقیقی نفتخام است .این الگو با این دیدگاه که کاهش عرضه نفتخام در یک
منطقه با افزایش تولید در سایر مناطق جهان همراه میشود سازگار است(کیلیان .)4118
تکانه مثبت در تولید اقتصاد جهانی سبب افزایش مثبت و قابل مالحظه در تقاضای جهانی
نفتخام شده همچنین این تکانه سبب افزایش قیمت حقیقی نفتخام و نیز افزایش تولید
جهانی نفتخام پس از گذشت تقریبا  1ماه میشود .تکانه منفی در قیمت حقیقی
نفتخام(در جهت افزایش قیمت حقیقی نفتخام) یا همان تکانه خاص بازار
نفتخام(تقاضای احتیاطی به دلیل بیم کاهش عرضه نفتخام در آینده) نیز سبب افزایش
زیاد قیمت حقیقی نفتخام و نیز افزایش تولید جهانی نفتخام میشود .همچنین این
تکانه باعث کاهش تولید اقتصاد جهانی میشود اگرچه این کاهش تولید جهانی پس از
حدود  1ماه به وقوع می پیوندد و در نهایت باعث افزایش تولید نفتخام میشود که پس
از گذشت یک سال این افزایش شروع به کاهش مینماید .بنابراین بر خالف باور عمومی
که تکانههای قیمتی نفتخام را منتسب به تکانههای برونزا و سمت عرضه بازار نفتخام
میدانستند ،بخش عمده تغییرات قیمت جهانی نفتخام ناشی طرف تقاضای بازار جهانی
 8الزم به ذکر است منظور از تکانه منفی قیمت نفتخام افزایش قیمت نفتخام است .اگرچه افزایش قیمت نفتخام
برای کشورهای صادرکننده نفتخام تکانه مثبت تلقی میشود اما در این مطالعه به سبب رعایت استانداردهای
بینالمللی منظور از تکانه منفی افزایش قیمت نفتخام میباشد .لذا تمامی تکانههای ساختاری به گونهای نرمالسازی
شدهاند که افزایش در قیمت نفتخام را سبب شوند.
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نفت خام که شامل تغییرات تقاضای جهانی یا همان تولید اقتصاد جهانی و نیز تکانه خاص
بازار نفتخام که ناشی از تقاضای احتیاطی برای نفتخام میباشد است.
)Global Economic Shock (Positive
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شکل ( :)1توابع عکسالعمل آنی عاملهای بینالمللی به تکانههای ساختاری جهانی
منبع :یافتههایتحقیق

در شکل ( )4میزان سهم و تاثیر هریک از این سه تکانه در تغییرات سه متغیر مورد بررسی
در دوره زمانی مربوطه نشان داده شده است .اول ،بخش اعظم تغییرات در قیمت حقیقی
نفتخام مربوط به تکانه قیمتی خاص بازار نفتخام و تکانه تولید اقتصاد جهانی میباشد
به خصوص اوایل دهه  4111که بخش اعظم افزایش قیمت حقیقی نفتخام مرتبط به
افزایش تقاضای جهانی که به سبب رشد اقتصادی و افزایش تقاضا از سوی کشورهای در
حال توسعه از جمله چین و هند صورت پذیرفته بود که در شکل نیز مشخص است و نیز
تکانه عرضه نفتخام تاثیر کمتری در تغییرات این متغیر دارد .دوم ،بخش اعظم تغییرات
در تولید اقتصاد جهانی با تکانه تقاضای جهانی توضیح داده شده و دو تکانه مابقی تاثیر
چندانی در روند تولید جهانی نداشته اند .در نهایت ،بخش زیادی از روند تولید جهانی
نفتخام منتسب به تکانه عرضه نفتخام میباشد و تکانه تولید جهانی و تکانه قیمتی
نفتخام تاثیر چندانی بر تولید جهانی نفتخام ندارند که این مالحظات نیز با نتایج کیلیان

بررسی اثرات پویای تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام...
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( )4118سازگار است .همان طور که از نتایج باال قابل استنتاج است بیشترین قدرت
توضیح دهندگی تغییرات قیمت حقیقی نفتخام منتسب به تکانههای قیمتی خاص بازار
نفتخام و تولید اقتصاد جهانی میباشد .در ادامه به بررسی اثرات پویای سه تکانه
ساختاری تکانه بر متغیرهای خرجکرد بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ایران پرداخته شده
است.
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شکل ( :)2تجزیه تاریخی عاملهای بینالمللی بازار نفتخام
منبع :یافتههایتحقیق

 -3-4سازوکار اثرگذاری تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام بر مصرف
بخش خصوصی و دولتی
در این بخش سازوکار و کانال اثرگذاری تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام بر
خرج کرد بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار گرفته است .کانال مخارج یکی از
کانالهای مهم و قدرتمند در کشورهای صادرکننده نفتخام در پی وقوع تکانههای قیمتی
نفتخام می باشد که بر طبق تئوری باعث افزایش تقاضای داخلی در اقتصاد این کشورها
میشود .از مهمترین اثرگذاریهای کانال خرجکرد میتوان به افزایش واردات ،مصرف
بخش خصوصی اعم از مصرف کاالهای بادوام و بیدوام و خرجکرد بخش دولتی اشاره
نمود .همان طور که از شکل ( )8مشخص است مطابق با مطالعه کیلیان ( )4118دو تکانه
مثبت اقتصاد جهانی و تکانه خاص قیمت نفتخام عاملهای اساسی و مهم هم به لحاظ
اندازه و هم ماندگاری در افزایش قیمت نفتخام به شمار میآیند .بنابراین در ادامه این
بخش صرفا ب ه بررسی و تحلیل اثرات این دو تکانه بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران به
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خصوص متغیرهای خرج کرد بخش دولتی و خصوصی پرداخته خواهد شد .اگرچه
نمودارهای مرتبط با واکنش متغیرهای کالن اقتصادی ایران به تکانه تولید جهانی نفتخام
نیز به تصویر کشیده شده است .در شکل ( )4توابع واکنش عکسالعمل آنی تجمعی تولید
ناخالص داخلی و خرجکرد بخش خصوصی و دولتی به تکانههای ساختاری بازار جهانی
نفتخام نشان داده شده است .تکانه مثبت اقتصاد جهانی و تکانه خاص بازار نفتخام هر
دو باعث افزایش تقاضای داخلی میشوند اما هم به لحاظ اندازه و هم ماندگاری تکانه
مثبت اقتصاد جهانی بزرگتر و قویتر از تکانه خاص نفتخام میباشند که با تئوری مربوطه
نیز سازگار میباشد .الزم به ذکر است اثر تقاضای کل ناشی از تکانه خاص نفتخام کوتاه
مدت بوده و معناداری کمتری نسبت به تکانه دیگر دارد .انتظار برآنست تکانه مثبت
اقتصاد جهانی از دو طریق خرجکرد بخش خصوصی و دولتی را تحت تاثیر قرار دهد .اول،
مستقیما به سبب بهبود و رونق اقتصاد جهانی که به تبع آن رونق اقتصاد داخلی را نیز
منجر خواهد شد به افزایش تقاضای کل بینجامد .دوم ،به سبب افزایش قیمت نفتخام و
افزایش درآمدهای نفتی(اثر ثروتی) باعث افزایش تقاضای کل گردد .بنابراین انتظار بر
آنست این تکانه باعث افزایش خرجکرد بخش خصوصی یعنی افزایش مصرف بخش
خصوصی در کاالهای بادوام و بیدوام و همچنین افزایش سرمایهگذاری کل گردد که این
افزایش میتواند در سایه بهبود رابطه مبادله و کاهش نرخ موثر واقعی ارز 8به وقوع بپیوندد.
اما تکانه خاص بازار نفتخام که باعث افزایش قیمت نفتخام میگردد ،اثر مستقیم بر
خرجکرد بخش دولتی دارد که صرفا از کانال ورود درآمدهای نفتی به داخل کشور محقق
میگردد و درآمدهای نفتی حاصل از افزایش قیمت محدود به اثرات قابل توجه و معنادار
بر خرجکرد بخش دولتی میباشد در حالی که اثرات خصوصی آن به دلیل محدود بودن
کانال اثرگذاری آن به بخش خصوصی منتقل نمیشود .همانطور که از شکل ( )9نیز
مشخص است مصرف کاالهای بادوام ،بیدوام ،کاالهای خدماتی و تشکیل سرمایه کل در
پی وقوع تکانه مثبت اقتصاد جهانی پاسخ مثبت و معنادار از خود نشان میدهند در
حالیکه در پی وقوع تکانه خاص بازار نفتخام رفتار این متغیرها منفی و به لحاظ آماری
نیز بیمعنی میباشد و صرفا خرجکرد و هزینه نهایی بخش دولتی در پی وقوع تکانه خاص
بازار نفتخام پاسخی مثبت و معنادار از خود به نمایش گذاشته است .همچنین واکنش
مخارج بخش دولتی به تکانه مثبت اقتصاد جهانی به طور آنی منفی بوده است که پس از
Real Effective Exchange Rate

1
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8ضدسیکلی

 دوره معناداری خود را از دست داده است که میتوان آن به رفتار8 گذشت
.دولت منتسب نمود اگرچه در بلند مدت به لحاظ آماری معنادار نیز نمیباشد
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تکانه تولید جهانی نفتخام (منفی)
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شکل ( :)3اثرخرجکرد تکانههای ساختاری بازار نفتخام
منبع :یافتههایتحقیق

در شکل ( )2به بررسی رفتار توابع عکس العمل تجمعی متغیرهای تولید ناخالص داخلی،
صادرات غیرنفتی ،واردات و درآمدهای نفتی به تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام
پرداخته شده است .همان طور که در شکل ( )2نشان داده شده است واکنش تولید
ناخالص داخلی به تکانه مثبت اقتصاد جهانی مثبت بوده که به سبب رونق اقتصاد جهانی
و به تبع آن رونق اقتصاد ایران توجیه پذیر است در صورتی که واکنش این متغیر به تکانه
خاص بازار نفتخام منفی و به لحاظ آماری معنادار نمیباشد که برای توجیه آن میتوان
گفت که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش واردات کشور شده و منجر به کاهش
خالص صادرات کشور می شود و در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی پس از مدت
زمانی معین میگردد .هم چنین متغیر واردات به عنوان یکی دیگر از متغیرهای خرجکرد
کل اقتصاد و صادرات غیرنفتی واکنش مثبت و معنادار و ماندگاری را به تکانه مثبت
اقتصاد جهانی داده است در حالی که واکنش آن به تکانه خاص بازار نفتخام به طور آنی
معنادار می باشد و پس از گذشت یک دوره دیگر معنادار نیست .درآمدهای نفتی نیز در
پاسخ به دو تکانه رفتار مثبت و معناداری را به نمایش میگذارند هرچند واکنش درآمدهای
نفتی به تکانه مثیت اقتصاد جهانی هم به لحاظ اندازه و هم معناداری قویتر و بزرگتر از
تکانه خاص بازار نفتخام میباشد.
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به طور خالصه در این بخش میتوان نتیجه گیری نمود که تفکیک تگانههای ساختاری
بازار جهانی نفتخام عاملی مهم در رفتار خرجکردی کل اقتصاد ایران دارد .تکانه مثبت
اقتصاد جهانی عالوه بر اثرات افزایشی درآمدهای نفتی دولت (اثر ثروتی مثبت) منجر به
رونق اقتصاد داخلی ای ران و افزایش مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلی گردیده که به
تبع آن منجر به افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم ازکاالهای بادوام و بیدوام) و
سرماایهگذاری کل گردیده است .واکنش خرجکرد بخش دولتی به این تکانه به طور آنی
منفی بوده است و پس از گذشت یک دوره معناداری آن از بین رفته است که میتواند
رفتار ضد سیکی دولت در مواجهه با این تکانه را توجیه کند که البته به لحاظ آماری در
بلند مدت تایید نمیشود .اما اثرات تکانه خاص قیمت نفتخام محدود به افزایش
درآمدهای نفتی و اثر ثروتی میباشد که خرجکرد بخش دولتی را تحت تاثیر مثبت قرار
داده است و خرجکرد بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل در پی وقوع این تکانه محدود
بوده و معنادار نمی باشد .نکته مهم دیگر رفتار تولید ناخالص داخلی در پی وقوع این دو
تکانه میباشد .همانطور که از شکل ( ) 2نمایان است پاسخ تولید ناخالص داخلی در پی
وقوع تکانه مثبت اقتصاد جهانی مثبت ،معنادار و ماندگار بوده است در حالیکه به تکانه
خاص نفتخام پاسخی بی معنا و البته منفی داده است .بنابراین فرضیه وقوع بیماری
هلندی نیز پس از وقوع تکانه مثبت اقتصاد جهانی نیز تایید نمیشود.

 -5نتیجهگیری
کانال مخارج یکی از قویترین کانالهای اثرگذاری تکانههای قیمتی نفتخام بر اقتصاد
کشورهای صادرکننده نفتخام میباشد .با افزایش قیمتهای حقیقی نفتخام درآمدهای
هنگفت نفتی نصیب دولتهای صادرکننده نفتخام میشود .میزان تاثیرگذاری این منابع
مالی در اقتصاد به چگونگی و میزان خرجکرد دولت در اقتصاد داخلی دارد .هدف از انجام
این مطالعه شناسایی و تفکیک تکانههای قیمتی نفتخام و بررسی اثرات پویای هریک از
تکانهها بر میزان خرجکرد بخش دولتی و خصوصی بوده است .از این رو با استفاده از یک
مدل عاملی پویا که با محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجهه نیست و نیز با
تاکید بر رویکرد کیلیان ( )4118و با استفاده از رویکرد بیزین اثر تکانههای ساختاری
قیمتی نفتخام(سمت عرضه و تقاضا) بر متغیرهای بخش دولتی و خصوصی مورد بررسی
قرار گرفته است .ابتدا مطابق با کیلیان ( )4118اثرات تکانههای ساختاری بازار جهانی
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نفتخام بر عاملهای اصلی بازار نفتخام مورد بررسی قرار گرفت(شکل ( ))8که نتایج
حاصل با یافتههای کیلیان ( )4118مطابقت داشته و دو تکانه ساختاری اقتصاد جهانی و
تکانه خاص بازار نفتخام دو عامل اصلی در نوسانات قیمت نفتخام در دوره زمانی مورد
بررسی بودهاند .یافتههای مطالعه گواه آنست که تکانههای ساختاری بازار جهانی نفتخام
اثرات پویای متفاوتی بر متغیرهای خرجکرد بخش خصوصی و دولتی داشتهاند .به عبارتی
تفکیک تکانههای ساختاری قیمتی نفتخام به تکانههای سمت عرضه و تقاضا عاملی مهم
و اثرگذار بر رفتار متغیرهای خرجکردی بخش دولتی و خصوصی است .تکانه مثبت اقتصاد
جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف
بخش خصوصی(اعم از کاالهای بادوام ،بیدوام و خدماتی و واردات) و سرمایه گذاری کل
گردیده است اگرچه خرجکرد بخش دولتی در پی وقوع این تکانه به طور آنی منفی بوده
اما معناداری آن پس از یک دوره از بین رفته است .اثرات تکانه خاص بازار نفتخام به
سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی گردیده محدود به افزایش خرجکرد بخش
دولتی بوده و مصرف و بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است.
اگرچه اثر مثبت بر واردات داشته انا این اثرات پس از گذشت دورهای اندک به پایان رسیده
است.
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