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چکیده
هدف تحقیق بررسی عدم تقارن تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو گروه
کشورهای منتخب صادره کننده نفت ( )OPECو وارد کننده نفت ( )OECDدر بازه زمانی -5102
 0690با استفاده از الگوی تابلویی پویا و به روش  GMMاست .برازش الگو در هر دو گروه
کشورها نشان داد که اثر تکانههای قیمت نفت نامتقارن است .در کشورهای اوپک(  ) OPECو
 OECDبه ترتیب قیمت نفت بر رشد اقتصادی آنها اثر مثبت و منفی دارد .اثر متقاطع سرمایه-
گذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها منفی و اثر سرمایه گذاری و رشد
جمعیت بر رشد اقتصادی در هر گروه مثبت است .اثر تکانههای (افزایش و کاهش) قیمت نفت بر
رشد اقتصادی در گروه کشورهای  OPECمثبت است ،اما اثر تکانههای مثبت در مقایسه با تکانه-

 -1دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائی و استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) emami@atu.ac.ir
 -3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -4استادیار گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

55

/ 51

بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی ...

های منفی بر رشد اقتصادی بزرگتر میباشد .اثر تکانههای افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد
اقتصادی کشورهای  OECDبه ترتیب منفی و مثبت است.
واژههاي كلیدي :تابلویی پویا ،رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری ،نفت.GMM ،
طبقه بندي

 C52, B41، C13: JELوO47
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 -1مقدمه
بازار نفت هم اکنون بزرگ ترین بازار کاالی دنیا محسوب میشود و از یک فعالیت تولیدی
ابتدایی به بازار مالی پیچیده ای گسترش یافته است .طی دههی گذشته بازارهای نفت خام به حدی
رشد کرداند که ریسک قیمتی این بازارها دامنهی وسیعی از جمله تولیدکنندگان نفت خام ،سوداگران
نفت خام ،شرکتهای نفتی و مصرف کنندگان نفت خام را تحت تأثیر قرار میدهد .تکانه های
قیمتی نفت خام میتواند در نتیجهی تغییرات ناگهانی در تقاضای جهانی نفت ،کاهش ظرفیت تولید
و پاالیش نفت خام ،ذخیرهی احتیاطی نفت و محصوالت نفتی ،تغییر ظرفیت تولید توسط اوپک،
بحرانهای اقتصادی جهانی و حتی منطقهای و ریسکهای جغرافیای سیاسی رخ دهد (تانسوچت و
همکاران.)5101،0
نفت جزء نادر کاالهایی است که سنگ بنای انجام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و بسیاری از
علوم کاربردی است .نفت اصلیترین منبع انرژی و یکی از عوامل مهم در پیشبرد فعالیتهای
اقتصادی است .امروزه ،تولید و مصرف نفت و فرآوردههای آن به صورت کاالهای واسطهای و
نهایی ،یک ضرورت و نیاز اساسی است .از این رو نوسانات غیرمتعارف در قیمت این کاال و
نوسانات حاصل از آن سبب افزایش قیمت تولیدات سایر کاالها و خدمات شده ،هم چنین باعث
تغییر مزایای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی میشود .با توجه به جایگاه استراتژیک نفت
در اقتصاد کشورها ،به نظر میرسد که عالوه بر اثرات مستقیم ناشی از نوسانات قیمت ،فضای
نااطمینانی ناشی از آن نیز میتواند عملکرد اقتصادی کشورهای صادرکنندة نفت را تحت تأثیر قرار
دهد .در واقع مطابق با نظریۀ برنانکی 5نااطمینانی در فضای قیمت نفت میتواند منجر به کاهش
برگشتناپذیر سرمایهگذاری شود و به سبب باز توزیع درآمد میان کشورهای صادرکننده و
واردکننده نفت ،منجر به تغییر در تولید ملی و نهایتاً رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کالن اقتصادی
از طریق به تعویق انداختن تصمیمات سرمایهگذاری گردد ،که این امر برای کشورهای صادرکننده
نفت قابل مالحظه است (بیدآباد و پیکارجو .)0839 ،به عبارت دیگر علیرغم اینکه رشد اقتصادی
تابعی از درآمدهای نفتی است ،اما پیامد خارجی این موضوع برای اقتصاد داخلی به میزان سرمایه-
گذاری بستگی دارد ،چرا که در مبانی نظریههای اقتصادی ،سرمایهگذاری به عنوان یک عامل مهم و
بنیادی نقش تعیینکننده در

رشد اقتصادی دارد.
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مهمترین نقش بخش نفت ،تأمین بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه
اتکای انکارناپذیر بخشهای گوناگون اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای
حاصل از صادرات نفت است ،به گونهای که کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام،
موجب نامطلوبشدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطهای و اُفت تولید و نیز
کاهش واردات سرمایهای و کاهش سرمایهگذاری میشود (التجائی و ارباب افضلی.)0860 ،
امروزه نفت به عنوان یک کاالی اقتصادی سیاسی و یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در
عملکرد اقتصاد جهانی است و میتوان گفت که تقریباً تمامی کاالها در مراحلی از تولید تا توزیع از
مصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل ،بدان وابستهاند .اغلب کشورهای صادرکننده نفت ،بخش
عمدهای از درآمدهای ارزی و همچنین تأمین بخش زیادی از بودجۀ خود ،شدیداً به صادرات نفت
وابسته هستند ،همچنان که اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر تولید ناخالص
داخلی نیز موضوعی غیر قابل انکار است ،به گونهای که بخش نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیت-
های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه درآمدهای حاصل از فروش آن-
ها تأمینکننده اصلی درآمد ارزی و مخارج دولت است.
بنابراین به منظور گسترش و یکپارچه سازی ادبیات موجود ،تحقیق حاضر ضممن تمالش بمرای
گسترش نحوهی اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی ،سعی دارد با استفاده رویکرد واریمان

شمرطی

خودرگرسیونی تعمیم یافته نمایی (8)EGARCHو به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( 4)GMMبمر
شناسایی تأثیر پویا (دینامیک) و نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر رشد بلندمدت اقتصمادی ،در طمی
دوره زمانی  5102-0690مورد بررسی قرار دهد .بر مبنای حداکثر اطالعات موجود (از سال 0690
تا  )5102از بین گروه کشورهای صادرکننده نفت ( 7 )OPECکشور ،الجزایر،آنگوال ،ایران،کویت،
نیجریه ،عربستان سمعودی و ونمزوئال و از بمین کشمورهای عضمو سمازمان همکماری اقتصمادی و
توسعه) 54 (OECDکشور استرالیا ،کانادا ،شیلی ،اتریش ،بلژیک ،دانمارک ،فرانسمه ،آلممان ،یونمان،
ایسلند ،ایرلند ،لوکزامبورگ ،هلند ،پرتغال ،اسپانیا ،سوئد ،ترکیمه ،آمریکما ،ایتالیما ،ژاپمن ،نیوزیلنمد،
فنالند ،مکزیک و کره جنوبی انتخاب شده است .از لحاظ طبقهبندی تحقیق بمر مبنمای همدف ایمن
تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است.
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فرضیههاي اصلی تحقیق
 )0قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  OPECو  OECDاثر معنادار میباشد.
 )5اثر نامتقارن تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  OPECو
 OECDمعنادار میباشد.
 )8اثر متقاطع سرمایهگذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب  OPECو
 OECDمعنادار میباشد.
به طور خالصه تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات اشاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در ایمن
زمینه دارای تفاوتهایی هم در زمینه نوع شاخصهای به کار رفته ،هم نمونههای کشمورهای ممورد
بررسی و هم شیوه آزمون است.
سازماندهی مقاله بدین صورت است که در بخمش دوم ادبیات تحقیق بیان شده اسمت .بخمش
سوم اختصاص به تصریح الگو دارد .بخش چهارم به برآورد الگو و یافتمههما و بخمش پمنجم بمه
ارائهی نتایج تحقیق اختصاص دارد .دادههای آماری الزم نیز بر مبنای حداکثر اطالعمات موجمود از
بانک اطالعاتی بانک جهانی استخراج شده است .تجزیمه و تحلیمل نتمایج در بسمته نمرم افمزاری

9

 Eviewsصورت گرفته است.
برای رشد اقتصادی از شاخص درصد نرخ رشمد اقتصمادی  ،قیممت نفمت از شماخص قیممت
جهانی نفت ،برای رشد جمعیت از شاخص نرخ رشمد جمعیمت و بمرای رشمد سمرمایهگمذاری از
درصد نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت استفاده گردیده است .تکانه های افزایشی و کاهشمی
قیمت نفت از روش تصریح مقیاس برآورد و به همراه سایر متغیرهما در الگموی اصملی وارد شمده
است.
 -2مرور ادبیات
همیلتون 2در در مطالعهای تأثیر افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال  0678را بر عملکرد اقتصاد
کالن آمریکا مورد بررسی قرار داد .وی در این مطالعه نشان داد که رکود دههی  71آمریکا ناشی از
افزایش ناگهانی قیمت نفت (تکانه) بوده اسمت .نتمایج حاصمل از ایمن پمژوهش سمبب نگرانمی و
حساسیت بسیاری از سیاستگذاران در مورد تغییرات قیمت نفت شد .زیرا که تغییرات قیمت نفت
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33بهار 1331

/ 16

بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی ...

به عنوان یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحمرانهمای اقتصمادی در میمان کشمورهای واردکننمده و
صادرکننده نفت شناخته شد.
در خصوص قیمت نفت و رشد اقتصادی می تموان ایمن چنمین بیمان داشممت کممه از دیممدگاه
مکاتب مختلف اقتصادی ،سرمایه و نیروی کار ،به عنوان مهمم تممرین عوامممل مممرثر بممر رشممد
اقتصادی در توابع رشد ،مورد توجه قرار میگیرند .عالوه بر این در نظریه های جدید رشمد ،عاممل
انرژی نیز در الگو لحاظ گردیده است ،البته اهمیت آن در الگو های مختلممف یکسممان نیسمت .بما
توجه به اهمیت انرژی و به ویژه نفت در فرایند تولید کاالهای اساسمی و خمدمات مورد نیاز ،ایمن
محصول از جایگاه ویژهای در رشد و توسعۀ اقتصمادی برخموردار اسمت ،تما آنجا که بمر اسماس
الگوی بیوفیزیکی رشد ،تنها عامل و مهمترین عامل رشد است .از این رو ممیتموان گفمت کمه همر
عماملی کمه موجمب نوسمان و در پمی آن نوسانات در بازار انرژی شود ،میتواند بر رشد و توسعۀ
اقتصادی نیز اثر بگذارد (فتاحی و همکاران .)0868 ،
رحمان و سرلتی

( 9)5101به بررسی تأثیر نامتقارن شوکهای نفتی و سیاست پولی با اسمتفاده

از یک الگوی خودرگرسیون برداری غیر خطی طی دورة زمانی  0638-5113بمرای اقتصماد آمریکما
پرداختند .نتایج حاصل از این الگوی نشاندهنده این موضوع بود که عالوه بر قیمت نفت ،نوسمانات
قیمت نیز دارای تأثیراتی بر فعالیتهای کالن اقتصمادی اسمت .فرزانگمان و ممارک وارد ( 7)5117در
مطالعه خود با عنوان "اثرات تکانههای قیمت نفت و اقتصاد ایران" با استفاده از الگموی  VARاثمر
تکانهی نفت بر تولید ناخالص داخلی را در دوره  511894-063390بررسی نمودنمد .نتمایج تحقیمق
نشان داد که هر دو تکانهی مثبت و منفی بهای نفت خام ،اثر معناداری بر تولید ایران دارد .مهرگمان و
سلمانی ( )0868در مطالعه نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی ابتمدا نوسمانات قیمتمی در
بازارهای جهانی نفت را با استفاده از الگوی  EGARCHطمی دورهی زممانی  5100-0639ممدل-
سازی و سپ

با استفاده از الگوهای چرخشی مارکف ،تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآینمد رشمد

پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی شده است .نتایج به دست آمده نشمان ممیدهمد کمه
شوک کاهش قیمت نفت اثر معناداری بر رشد  GDPنداشته و یا این اثر ناچیز میباشد.
بطور کلی کشورها را از لحاظ چگونگی تاثیرپذیری تکانمههمای نفتمی ممیتموان بمه دو دسمته
کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت تقسیمبندی کرد .در این دو گروه ،تکانههمای قیممت نفمت
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آثار تقریباً متفاوتی را از خود نشان میدهند .به اعتقاد بسمیاری از اقتصماددانان ،افمزایش شمدید در
قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده نفت میشود.
این موضوع را میتوان از جنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار داد .از یک سو ،افزایش قیمت نفمت
باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاهها شده که این مطلب عامل افزایش هزینمه
بنگاهها و کاهش سودآوری است .بنابراین ،کاهش تمایل بنگاهها بمرای خریمد کاالهمای سمرمایهای
جدید را در پی خواهد داشت که این عامل منجر به کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصمادی
و کاهش حجم سرمایهگذاری در کشورهای صنعتی میگردد (ممانرا و کلموگنی .3)5112 ،از سموی
دیگر ،اگر مصرفکنندگان انتظار افزایش موقتی در قیممت انمرژی را داشمته باشمند ،ممکمن اسمت
تصمیم بگیرند تا پ انداز کمتری داشته باشند که این موضوع کاهش در تعادل حقیقمی و افمزایش
بیشتر قیمتها را موجب میشود .این در حالی است که افزایش قیمت نفت و صادرات بیرویه آن
توسط کشورهای صادرکننده ،این کشورهای را با پدیدهای به نام بیماری هلندی 6مواجه میکند .بمه
عبارتی دیگر افزایش درآمدهای نفتی و سرازیرکردن این درآمدها در اقتصاد باعث افزایش تقاضا و
سطح عمومی قیمتها میشود (پولترویچ و همکاران.01)5101 ،
 -1-2نفت و رشد اقتصادي
اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت های اقتصادی کشورهای وابسمته بمه آن ،از طریمق دو
کانال عرضه و تقاضا صورت میگیرد .در این مسمیر ،در کشمورهای صمادرکنندة نفمت مثمل ایمران،
نوسانات قیمت نفت تنها بر بخش تقاضا اثرگذار بوده ،باعث انتقال منحنی عرضه کمالن نممیشمود،
زیرا در این کشورها به دلیل وجود سیستم های حمایتی بخش انرژی و همچنین پرداخت یارانمه بمه
این بخش ،افزایش قیمت نفت موجب افزایش قابل توجه هزینمه هما در فعالیمت همایی کمه نفمت و
فراورده های آن به عنوان نهاده اصلی تولید هستند ،نخواهمد شمد (ابراهیممی .)0861،در خصموص
تقاضا نیز از آنجا که در اکثر کشورهای صادرکننده نفت ،به دلیل وابستگی باالی دولت به صمادرات
نفت خام ،درآمدهای نفتی بخش عمدة بودجۀ دولت را تشکیل می دهد ،عالوه بر این بودجه دولت
سهم بسزایی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارد .بنابراین بودجۀ دولت و هزینه های آن یکی از مهم
ترین مسیر های اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر تقاضای کل هستند( .شکری .)0861،جاللیفمر و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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بابایی ( )0862در تحقیقی تحت عنوان اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در کشوهای
عضو اوپک در بخش باالدستی نفت با استفاده از الگوی  BVARبا تابع توزیع پیشن مینمه سموتا-
لیترمن این نتیجه رسیدند که واکنش سمرمایهگمذاری در اکثمر کشمورهای عضمو اوپمک در بخمش
باالدستی نفت نسبت به نوسانات قیمت منفی است .زیرا بیشتر توجه آنها به درآمد نفت معطوف
است و زمانی که قیمت نفت افزایش مییابمد برناممهای بمرای افمزایش سمرمایهگمذاری در بخمش
باالدستی ندارند.
بر مبنای رویکرد کینزی ،در دورة رونق درآمدهای نفتمی کمه افمزایش بودجمۀ دولمت را در پمی
خواهد داشت ،انتظار میرود که اقتصاد ظرفیت و توانایی الزم بمرای جمذب درآممدهای اضمافی و
افزایش تولید را داشته باشد؛ اما با افزایش بیش از حد درآمدهای نفتی و در پی آن بودجمۀ دولمت و
تقاضای کل با نزدیک شدن به اشتغال کامل عوامل تولید در طرف عرضه ،نه تنها افزایش درآممدهای
نفتی کمکی به رشد اقتصادی نمی کند ،بلکه به گسترش فعالیتهای رانت جویانه نیز داممن خواهمد
زد و در نتیجه افزایش بودجۀ دولت موجب کاهش فعالیت های بخش خصوصمی و افمزایش سمهم
دولت در اقتصاد و ناکارایی آن خواهد شد.

تا اواسط دهه  ،0671به طور معمول در تابع تولید محصول ملی از انرژی به عنوان عامل تولیمد
استفاده نمیشد ،اما همزمان با وقوع تکانههای نفتی سال های  0678و  0676و رکود اقتصمادی در
غرب ،انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و وجمود نفمت و
میزان تأثیر آن بر رشد اقتصادی در توابع تولید ضروری تشخیص داده شد .لذا سرمایه و نیروی کار
اعم از متخصص و غیرمتخصص که از مهم ترین عوامل مرثر بر رشد اقتصادی ،در توابع تولیمد در
نظر گرفته شدهاند ،از اینرو در نظریه های جدید رشد ،عامل انرژی نیز وارد الگو شده و تابع تولید،
تابعی از نهاده نیروی کار ،سرمایه و انرژی معرفی شده است9
()0

) Q  f ( K , L, E

در این رابطه  Qتولید ناخالص داخلی K ،نهاده سرمایه L ،نهاده نیروی کار و  Eنهاده انرژی اسمت
که میتواند توسط حامل های انرژی که شامل نفت ،گاز ،برق ،ذغال سنگ و غیره تأمین شود.
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 -3تصریح الگو و نتایج تجربی
 1-3الگوي ناهمسانی واریانس شرطی
در این پژوهش ابتدا نوسانات قمیت نفت در بازارهای جهانی با استفاده از الگوهای نوسانپذیر
مدلسازی و سپ

در قالب الگوی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMتاثیر نوسانات

قیمت نفت با لحاظ تاثیر متقاطع نفت و سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی مورد بررسی قمرار گرفتمه
است .بطور خالصه فرم کلی الگوی تابلویی پویا که در این تحقیق استفاده شده اسمت بمه صمورت
زیر تصریح میگردد9
()5
gdpit    0 gdpit  j  x it i  Z i   it

یا

GDPit     0 gdpit 1  1oilit   2 ( D(capital it ))  3 popit   4oilit  capital it 
5 sopipit   6 sopinit  Z i   it

که در آن  yitمتغیر وابسته xit ،ماتری

 kبردار از رگرسورها (متغیرهای توضیحی که همم در

طول و هم در بین گروهها تغییر میکند)  it ،جزء خطا  ،ها ضریب متغیرها و  Z iناهمگنیهای
بین گروهی را نشان می دهد .متغیرهمای مسمتقل شمامل درصمد رشمد اقتصمادی یمک دوره قبمل (
 ،) gdpit 1قیمت نفت ( ،)oilتفاضمل درصمد رشمد سمرمایه گمذاری )( ،)D(capitalدرصمد رشمد
جمعیت ( )popو اثر متقاطع قیمت نفت و سرمایهگذاری ( ،)oil*capitalافزایش مقیاس بندی شده
قیمت نفت ( )SOPItو افزایش مقیاس بندی شده قیمت نفت ( )SOPDtمیباشد.
معادله واریان

شرطی الگوی EGARCH(p,q) ،به صورت معادله ذیل برآورد شده است (نلسمون،

.)0660
()8

  ln  2t 1

ut 1

 t 1



ut 1

 t 1

ln  2t    

و یا میتوان آن را به صورت زیر نوشت9
()4
  ln  2t 1

ut 1

 t 1



ut 1
2
t 1



ln  2t   0  1
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که در آن   ،  ،پارامترهای ثابت هستند .این الگو دارای چنمد مزیمت اسمت .اوالً در ایمن
الگو متغیر وابسته   t 2به صورت لگاریتمی است و لذا ضرایب متغیرهای سمت راست ممیتوانمد
مثبت یا منفی باشد .بنابراین نیازی به اعمال محدودیت غیر منفی بر روی ضرایب نیسمت .تانیماً در

این الگو اثر تکانههای نامتقارن در نظر گرفته میشود .زیرا 

ضریب ut 1

است کمه  ut 1ممی-

تواند مثبت یا منفی باشد .در حالی که  ضریبی است که فقمط قمدر مطلمق

ut 1

را در نظمر

میگیرد .بر اساس برازش الگو ،نوسانات قیمت نفت دارای اثر نامتقارن بر رشد اقتصادی میباشد.
برای تفکیک اثر تکانههای مثبت و تکانههای منفی بر رشد اقتصادی سه نوع تصریح غیرخطی برای
متغیر قیمت نفت متصور شده است)0( 9تصریح غیرمتقارن ( )5تصریح مقیاس ( )8تصریح افمزایش
خالص قیمت نفت.
در این مقاله از روش تصریح مقیاس استفاده شده است ،که به صورت زیر تعریف میشود9
میانگین معادله9
Ot   0   1Ot 1   2 Ot 2   3 Ot 3   4 Ot 4  et
)et I t 1  N (0, h

معادله واریان 9
ht   0   1et21   2 ht 1

که در آن

Ot

نرخ تغییر در قیمت نفت و  htواریان

معادله میانگین ( AR)4و معادله واریان
بندی شده قیمت نفت و

05

) ˆ
h
t

ˆt /
SOPI t  MAX (0, e

) ˆ
h
t

ˆt /
SOPDt  MIN (0, e

شرطی است.

( GARCH )1,1میباشمد SOPIt00 .افمزایش مقیماس

 SOPDtکاهش مقیاس بندی شده قیمت نفت را نشان می دهند .مطمابق

این تصریح افزایش قیمت نفت که بعد از یک دوره ثبات قیمت رخ میدهد اثرات بیشتری نسمبت
به حالتی که قیمت نفت در دوره قبل کاهش داشته است ،دارد .مزیت الگوی مذکور این است کمه
به هنگام الگوسازی تکانههای مثبت و منفی نفت ،به محیطی که قیمت نفت در آن تغییر میکند نیز

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33بهار 1331

ناصر سیف الهی ،علی امامی ،حمید اماده و عاطفه تکلیف 15 /

توجه دارد و متضمن آن است که تغییرات یکسمان قیممت نفمت در محمیطهمای مختلمف ،اثمرات
متفاوت بر رشد اقتصادی خواهد داشت (لی و همکاران .)0662
برای تصریح غیر خطی قیمت نفت از روش تصریح مقیاس با توجه به غیر خطی بمودن متغیمر
قیمت نفت باید دو سری ( SOPIافزایش مقیاس بندی شده قیمت نفت) و ( SOPDکاهش مقیماس
بندی شده قیمت نفت) برای تغییرات قیمت نفت ایجاد نمود .بمرای ایجماد  SOPIو SOPDهممان-
طور که قبال ً در تصریح مقیاس گفته شد ،باید ) EGARCH(1,1برای متغیر قیممت نفمت تخممین
زد .سپ

پسماندهای استاندارد شده این تخممین را بدسمت آورد و آن را بما صمفر مقایسمه کمرد.

حداکثر بین صفر و این پسماندها را انتخاب کرد که سمری حاصمله را  SOPIنمام گمذاری شمده
است .بدین ترتیب در سری مذکور به ازای هر پسمانده های منفی صفر قرار میگیرد .سری دیگمر
 SOPDاست که برای ساختن آن به جای پسماندهای مثبت ،صفر و بجای پسماندهای منفمی خمود
پسمانده را قرار داده شده است.
 -4برآورد الگو و یافتههاي پژوهش
 -1-4نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد پانلی
یکی از مشکالت عمده در رگرسیون سریهای زمانی پدیده رگرسیون سماختگی اسمت .یعنمی
علیرغم ضریب تعیین باال رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد .مسأله رگرسیون ساختگی ممی-
تواند برای الگوی تلفیقی و پانلی نیز همانند الگوهای سریزمانی مطرح گردد .لمذا قبمل از بمرآورد
الگو ،الزم است مانایی متغیرهای مورد استفاده در الگو و همچنین وجود همانباشتگی بمین متغیرهما
بررسی شود .به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد پانلی لموین ،لمین و چمو
( ،)5115ایم ،پسران و شین ،)5118( 04فیلیپ

08

و پرون )0633( 02و آزممون دیکمیفمولر)5110( 09

استفاده شده است .نتایج آزمونها در جدول  0و جدول  5ارائه شده است.
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جدول  -1نتایج حاصل از آزمونهاي ریشه واحد پانلی براي كشورهاي
متغیرها

طول وقفه

سرمایه گذاری()Capital

1

رشد اقتصادی()GDP

1

قیمت نفت()Oil

1

)D)Oil

0

رشد

جمعیت)(POP

1

)D(POP

0

OPEC

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

LLC

IPS

ADF

PPF

* -4/3985

-4/6904

28/2586

43/0911

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

-00/5637

-00/0401

089/070

089/911

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

2/9384

9/7754

1/0048

03/9967

()0/1111

()0/1111

()0/1111

()1/0731

-87/6240

-87/4310

844/401

883/714

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

-1/4490

-1/0763

04/8685

6/2572

()1/8577

()1/4539

()1/4513

()1/7623

-7/3042

-05/1275

020/416

97/0625

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

منبع 9یافتههای پژوهشگر

جدول  -2نتایج حاصل از آزمونهاي ریشه واحد پانلی براي كشورهاي
متغیرها

طول وقفه

سرمایه گذاری()Capital

1

رشد اقتصادی()GDP

1

قیمت نفت()Oil

1

)D)oil

0

رشد جمعیت()POP

1

OECD

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

LLC

IPS

ADF

PPF

* -2/5285

-9/9592

048/686

021/944

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

-00/9431

-05/3435

592/119

594/156

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

01/2839

05/2428

1/8601

94/1865

()0/1111

()0/1111

()0/1111

()1/1919

-71/5300

-96/4138

0031/74

0090/02

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

-8/6395

-9/6736

029/843

64/2599

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1110

*اعداد باال ضرایب آماره آزمونهای مربوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آنها میباشد.
منبع 9یافتههای پژوهشگر
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 -2-4انتخاب میان اثرات ثابت و اثرات تجمیعی (آزمون چاو)
مدل تجمیعی بیانگر آن است که اثرات فردی وجود ندارد و همه گروههما (کشمورها) یکسمان
هستند ،لذا معادله رگرسیون را در این حالت میتوان بما روش  OLSبمرآورد نممود .در مقابمل در
مدل اثرات ثابت فرض میشود که تفاوتهای فردی یا گروهی را میتوان در جمله ثابمت حالصمه
نمود .آزمون چاو برای آزمون انتخاب بین حداقل مربعات معمولی و مدل اثرات ثابت به کمار ممی-
رود .در صورت تأیید اثرات ثابت ،مدل از طریق دادههای تابلویی بمرآورد ممیشمود ،در غیمر ایمن
صورت به روش  OLSتخمین زده میشود ،زیرا فقط دادهها روی هم انباشته شدهاند و تفاوت میان
آنها نادیده گرفته

میشود.

فرضیات این آزمون براساس

ها ،که معرف اثرات ثابت هستند ،به صورت زیر است9
H 0  1  2  ...  N  0

حداقل یکی از ها مخالف

صفر است=H1

نتایج برآورد در جدول  8نشان داده شده است .با توجه به مقادیر آممارههمای محاسمبه شمده و
سطح احتمال آن ،فرضیه صفر را نمیتوان پذیرفت و بنابراین هر دو مدل مربوط بمه کشمورهای و
اوپک به روش دادههای تابلویی برآورد خواهند شد.
 -3-4انتخاب میان اثرات تصادفی و اثرات تجمیعی (آزمون )LM
برای این منظور از آزمون ضریب الگرانژ ( )LMبریش پاگان 07استفاده میشمود .ابتمدا ممدل بما
اثرات تصادفی را برآورد کرده و سپ

آزمون ضریب الگرانژ انجام ممیشمود .نتمایج در جمدول 8

حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تجمیعی رد ممیشمود و بنمابراین بما اثمرات
تصادفی در هر دو کشورهای  OECDو  OPECپذیرفته شده

است.

 -4-4انتخاب میان اثرات ثابت و تصادفی (آزمون هاسمن)
برای تخمین مدل با دادههای تابلویی به طور کلی دو روش عمومی وجود دارد که عبارتنمد از؛
روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی .جهت تعیین بکارگیری روش مناسمب ،آزممون هاسممن بکمار
گرفته میشود .در تخمین اثرات ثابت ،فرض میشود عرض از مبدأ برای هر یک از کشورها وجود
فصلنامـه اقتصاد مالی
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دارد که متفاوت از سایر کشورها است و این عرض از مبدأ میتواند با متغیرهمای توضمیحی ممدل
همبستگی داشته یا نداشته باشد که این روش به روش حداقل مربعات مجمازی ( )LSDVمعمروف
است .ضمن اینکه در این مدل اثر زمان دیده نمیشود و تنها اثرات بخشی در نظر گرفته میشمود.
در حالی که در مدل اثرات تصادفی ،اثرات انفمرادی در طمول زممان ثابمت هسمتند ،ولمی در میمان
کشورها تغییر میکنند .فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر بیان میگردد9

H 0   FE   RE
H 1   FE   RE

در صورت رد فرضیه صفر ،روش اثرات ثابت سازگار و اثرات تصادفی ناسازگار اسمت و بایمد
از روش اثرات ثابت استفاده کرد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  8روش اثرات تصمادفی در
گروه کشورهای  OECDو روش اثرات ثابت در گروه کشورهای اوپک پذیرفته شده است.

جدول  -3نتایج آزمونها
آزمونها

مقدار

آماره
گروه كشورهاي

آزمون چاو

درجه آزادي

سطح احتمال

OECD

4/62

()58،0568

1/1111

آزمون بروش-پاگان

085/49

0

1/1111

آزمون هاسمن

5/76

5

1/5431

F

گروه كشورهاي
آزمون چاو

OPEC

42/01

()9،872

1/1111

آزمون بروش-پاگان

0588/89

0

1/1111

آزمون هاسمن

3/23

8

1/1828

F
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 -5-4برآورد الگو به روش گشتاورهاي تعمیمیافته ()GMM
نتایج برازش الگو به روش  GMMدر جدول  4بمرای  7کشمور منتخمب عضمو  OPECنشمان
دهندهی رابطه مثبت بین قیمت نفت ،نرخ رشد سرمایه گذاری ،نرخ رشد جمعیت و رشد اقتصادی
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یک دوره قبل با رشد اقتصادی میباشد .همچنین بین اثر متقاطع سرمایهگمذاری و قیممت نفمت بما
رشد اقتصادی در این کشورها رابطه منفی وجود دارد .اثر تکانههای مثبت و منفی بر رشد اقتصادی
مثبت میباشند ،اما اثر تکانههای مثبت نسبت به تکانههای منفی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی در
این کشورها دارد .همچنین تکانههمای مثبمت بما ضمریب  0/2دارای اثرگمذاری بمیشتمر بمر رشمد
اقتصادی نسبت به تکانههای منفی با ضریب  1/63میباشد .یافته این تحقیق همچنین با یافتمههمای
التجائی و افضلی( )5105و موالیی و همکاران ( )0868سازگار میباشد .آماره  tحماکی از اعتبمار و
معنادار بودن کلیهی ضرایب برآوردی و آماره  Fبیانگر معنادار بودن کمل رگرسمیون اسمت و لمذا
فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در کشورهای منتخب عضو اوپک در سطح معنماداری
 2درصد رد میشود.
جدول  -4برآورد الگو به روش گشتاورهاي تعمیمیافته ( )GMMبراي كشورهاي

OPEC

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

1/1111

04/55465

1/180697

4/24787

C

1/1111

08/81715

1/152321

1/848660

)GDP(-1

1/1111

-4/864278

1/115200

1/158184

OIL

1/1111

7/891579

1/159309

1/067878

)D(CAPITAL

1/1111

9/417126

1/185422

1/517640

POP

1/1111

-6/396236

1/111542

1/115407

CAPITAL*OIL

1/1151

8/004207

1/142531

0/218967

SOPI

1/1051

5/252317

1/1836449

1/638765

SOPD

1/7566

1/842221

1/187341

1/116951

)AR(1

Effects Specification
)Cross-section fixed (dummy variables

7/99485

Mean dependent var

1/257462

R-squared

7/726904

S.D. dependent var

1/213608

Adjusted R-squared

01259/90

Sum squared resid

2/487722

S.E. of regression

57/37694

J-statistic

5/585779

Durbin-Watson stat

1/111110

)Prob(J-statistic

07

Instrument rank
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 -6-4برآورد الگو به روش گشتاورهاي تعمیمیافته ()GMM
با توجه به نتایج جدول  2تاثیر قیمت نفت بر رشد قتصادی در کشوهای منتخب  OECDمنفی
است .نتایج برازش الگو به روش  GMMبرای  54کشمور منتخمب عضمو  OECDنشمان دهنمدهی
رابطه مثبت بین نرخ رشد سرمایه گذاری ،نرخ رشد جمعیت و رشد اقتصمادی یمک دوره قبمل بما
رشد اقتصادی میباشد .همچنین اثر متقاطع سرمایهگذاری و قیمت نفت بر رشد اقتصمادی در ایمن
کشورها منفی است .اثر تکانههای مثبت و منفی بر رشد اقتصادی به ترتیب منفی و مثبت است ،امما
اثر تکانه های مثبت نسبت به تکانه های منفی تأثیر بیشتری بمر رشمد اقتصمادی در ایمن کشمورها
دارد .همچنین تکانههای مثبت با ضریب  -0/44دارای اثرگذاری بیشتر بر رشد اقتصادی نسبت به
تکانه های منفی با ضریب  1/48دارد .آمماره  tحماکی از اعتبمار و معنمادار بمودن کلیمهی ضمرایب
برآوردی و آماره  Fبیانگر معنادار بودن کل رگرسیون است و لذا فرضیه صفر مبنی بر صفر بمودن
تمام ضرایب در کشورهای منتخب عضو اوپک در سطح معناداری  2درصد رد میشود.
جدول  -5برآورد الگو به روش گشتاورهاي تعمیمیافته ( )GMMبراي

كشورهايOECD

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

1/1111

07/46202

1/166570

0/789325

C

1/1111

48/14977

1/102939

1/972549

)GDP(-1

1/1954

0/392402-

1/119830

1/100614-

OIL

1/1111

3/435209

1/46159

1/402391

)D(CAPITAL

1/1115

1/776589

1/199786

1/541338

POP

1/1806

-5/043481

1/111577

-1/111907

CAPITAL*OIL

1/1111

-6/103369

1/026643

-0/445229

SOPI

1/1183

5/618820

1/043604

1/488431

SOPD

1/1111

6/768179-

1/106270

1/060929-

)AR(1

Effects Specification
)Cross-section fixed (dummy variables

8/492624

Mean dependent var

1/910662

R-squared

5/611141

S.D. dependent var

1/265142

Adjusted R-squared

4524/485

Sum squared resid

0/325564

S.E. of regression

69/81491

J-statistic

5/189931

Durbin-Watson stat

1/1111

)Prob(J-statistic

84

Instrument rank
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 -5نتیجه گیري و توصیه هاي سیاستی
همانطور که مالحظه میشود اثر قیمت نفت بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز میباشد .شاید بتموان
گفت در کشورهای منتخب اوپک چون درآمدهای نفتی تحت کنترل دولت قرار میگیمرد و عممدتاً
در زمان افزایش قیمت نفت ،درآممدها حاصمل از فمروش نفمت صمرف پم انمداز در بانمکهمای
کشورهای توسعه یافته و واردات بی رویه کاالها و افمزایش شمدید در مخمارج دولمت ممیشمود.
بنابراین با افزایش قیمت نفت و به دنبمال آن افمزایش درآممدهای ارزی عممالً سمرمایه گمذاری در
بخش های مختلف اقتصاد آنچنان تحت تأثیر قرار نمیگیرد کمه بتوانمد اثمر قابمل توجمه بمر رشمد
اقتصادی داشته باشد .همچنین در کشورهای عضو اوپمک درآممدهای نفتمی بماالترین سمهم را در
بودجه دولت دارد و لذا در زمان افزایش قیمت نفت بودجه دولت ها حالت انبسماطی داشمته و در
زمان کاهش قیمت نفت ،سهم هزینههای عمرانی کاهش میبابد و کسری بودجمه دولمت از روش-
های دیگر از جمله استقراض از بانک مرکزی تأمین میگردد .در زمان افزایش قیمت نفت مخمارج
دولت به ویژه در بعد هزینه های جاری شروع به افزایش میکند و باعث برونرانی بخش خصوصی
میشود و چون در این گروه کشورها بنگاه ها از توان رقابتی با بنگاه های کشورهای توسمعه یافتمه
صنعتی ندارند ،معموالً با افزایش تقاضا از بعد افزایش مخارج دولت ،عمدتاً افزایش تقاضا از طریق
واردات جبران میگردد .بنابراین ،در رشد سرمایه گذاری و رشد  GDPتاثیر چشمگیر ندارد.
هر چند ضریب قیمت نفت در کشورهای عضو  OECDمنفی است ،اما مقمدار ضمریب بسمیار
کم است .ناچیز بودن اثر ضریب قیمت نفت بر رشد اقتصادی بیانگر این موضموع اسمت کمه سمهم
بخش نفت و مشتقات آن از کل  GDPاین کشورها بسیار ناچیز است و بنابراین افزایش یما کماهش
قیمت نفت تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد.
از آنجایی که تکانه های قیمت بر رشد اقتصادی کشمورهای منتخمب  OPECو  OECDدارای
اثر نامتقارن میباشد و اثر افزایش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو  OPECبیشتمر از
اثر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی میباشد .بنابراین برنامهریزان اقتصادی

در کشورهایOPEC

و بویژه در ایران باید به این امر مهم توجه کنند و برای مقابله با تکانههمای قیممت نفمت بمر رشمد
اقتصادی ضمن استفاده بهینه از منابع صندوق ذخیره ارزی برای کنترل اثرات منفی و مثبت تکانمه-
های قیمت نفت بر متغیرهای کالن اقتصادی ،حداقل دو نوع برنامه سنایور تدوین کنند .یک برناممه
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33بهار 1331

/ 56

بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی ...

سناریوی برای زمانی که احتمال کاهش قیمت نفت جود دارد و برنامه سناریو دیگر برای زمانی که
احتمال افزایش قیمت نفت وجود دارد.
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