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چكيده
تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و
در ادبیات مالی چنین تاثیری مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است .در این مقاله،
نقش تعدیل کننده توسعه مالی در ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانههای نفتی و بیثباتی رشد
اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است .با استفاده ازدادههای آماری در کشورهای
عضو اوپک طی سالهای  4152-5991و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی ،وجود ارتباط مثبت
میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت .همچنین
بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان میدهد که توسعه
مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا میسازد .بر این اساس ،توسعه مالی میتواند
بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد اقتصادی
پایدار را به ارمغان بیاورد.
واژههای كليدی :توسعه مالی ،رابطه مبادله نفت ،نوسانات رشد اقتصادی ،اوپک.
طبقه بندی E2 ،E5 ،H3 ، H5: JEL

 -1عضو هیئت علمی گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرقدس ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) nhb.zarei@yahoo.com
 -2دکترای علوم اقتصادی ،گرایش اقتصاد سنجی ،تهران ،ایرانH_lajevardi@yahoo.com .
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 -1مقدمه
ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی از جمله مباحثی است که در حوزه مالیه عمومی و ادبیات
اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان و خبرگان مالی در بخش عمومی را به خود معطوف کرده
است .بسیاری از اقتصادانان نظیر شومپتر ،)5954(5هیکس ،)5995(4مک کینون،)5937(7
فرای( )5991بر اهمیت بازارهای مالی و نقش کلیدی آن در توسعه و رشد اقتصادی تاکید دارند .به
طور کلی اعتقاد بر این است که سیستم های مالی با کارکرد هایی از جمله ارائه اطالعات در مورد
فرصت های سرمایه گذاری ،نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده ،توزیع ریسک ،تجمیع پس
انداز ها و همچنین تسهیل مبادله کاال و خدمات باعث کاهش هزینه های معامالتی و بهبود
تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند . .دسته دیگر از مطالعات به بررسی تاثیر سطح
توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداخته اند .از جمله کارهای تجربی که توسط کینگ و
لوین )5997(2انجام شده است و بر ارتباط مثبت اما یکنواخت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی
تاکید دارد .طبق این مطالعات ،توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد داشت،
هاگس( ) 5999معتقد است که در بازارهای مالی بزرگتر فرصت های بیشتری برای مدیرت ریسک
ایجاد می شود ،لذا بازارهای مالی بزرگتر کاراتر هستند و این کارایی منجر به رشد اقتصادی میشود.
از سوی دیگر ثروت ناشی از نفت در کشورهای عضو اوپک به مثابة یک شمشیر دولبه عمل می
کند .از یک سو ،ثروت حاصل از نفت می تواند آهنگ توسعه را به دلیل افزایش درآمد ملی ارتقا
دهد ،از سوی دیگر رشد اقتصادی بلند مدت به دلیل عدم توازن در بخش های مختلف اقتصاد
آسیب خواهد دید .مطالعات تجربی نشان دهنده تاثیر منفی وفور منابع طبیعی از جمله نفت بر
9
1
روی رشد اقتصادی است ،که به آن نفرین منابع گفته میشود (مراد بیگی ،هوک الو .)4159 ،
اکتشافات منابع جدید یا تغییرات ناگهانی در قیمت نهادهها ،بوجود آورنده تغییرات در ثروت حاصل
از منابع طبیعی است .کشش قیمتی3عرضه برای منابع پایین است ،در نتیجه درآمدهای حاصل از
ا ین منابع بسیار در نوسان هستند ،که این می تواند منجر به چرخه های رونق و کساد8شود .از
اینرو ،یک توضیح برای نفرین منابع این است که قیمتهای متغیر کاال ،9بسیاری از کشورهای
دارای موهبت منابع طبیعی را آسیب پذیر نموده است .بنابراین توسعه مالی درکشورهای نفتی ،
یکی از راه حل ها برای مقاومت در برابر شوک های خارجی ویا نوسانات قیمت نفت است ،به عبارت
دیگر توسعه مالی می تواندتاثیر منفی وابستگی منابع طبیعی به رشد را کاهش دهد.
با توجه به مطالب فوق اگرچه جنبه های مختلفی از رابطه بین توسعه مالی و نرخ رشد مورد
بررسی قرار گرف ته است .اما با توجه به مشکالت حاصل از نوسانات قیمت نفت در این مقاله سعی
55
بر آنست که جنبه دیگری از موضوع یعنی نقش توسعه مالی 51در تعدیل ارتباط میان نوسانات
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قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی مورد بررسی قرار گیرد .در واقع هدف این مطالعه،
بررسی هرگونه تاثی ر مستقیم وفور منابع بر روی رشد است که ممکن است تحت تاثیر غیرمستقیم
سایر متغیرهای تعیین کننده در مدل رشد باعث تعدیل نوسانات گردند و پاسخ به سواالتی از
جمله ،آیا توسعه مالی می تواند تاثیر منفی نوسانات نفتی را بر روی رشد اقتصاد میرا کند؟ به
عبارتی آیا توسعه مالی بر بی¬ثباتی تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد؟
در این مطالعه به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت (طبق رابطه مبادله نفت) به صورت شوک
واقعی بر روی بی ثباتی رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی برای کشور های تولید کننده
نفت عضو اوپک در دوره زمانی  5991تا 4152پرداخته شده است .نتایج تجربی حاصل از این
مطالعه بیانگر ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت و بی ثباتی رشد اقتصادی است .به
عالوه نتایج نشان میدهد که توسعه مالی بر بی ثباتی اقتصادی تاثیر منفی دارد زیرا می تواند تاثیر
منفی نوسانات نفت را تعدیل نمای د .ساختار این مقاله به گونه ای است که در بخش دوم آن به
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است و بخش سوم شامل توصیف داده ها و مدل
اقتصادسنجی و نتایج برآورد است .یافته های تحقیق در بخش چهارم مقاله ارائه شده است.
 -2مبانی نظری و پيشينه تحقيق
 -1-2بيماری هلندی
57

54

عبارت «بیماری هلندی » نخستین بار توسط اکونومیست در سال  5939برای توضیح
شرایط اقتصادی هلند در دهه  5991مطرح شد ،در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و
صادرات گاز و واردات ارزانتر کاالهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت این کشور گردید.
اولین مطالعات انجام شده در زمینه بیماری هلندی توسط گرگوری )5939(52و سپس توسط
اسنیپ ،)5933(51کوردن و نیری ،)5984(59کوردن ،)5982(53ویجنبرگن،)b5982 ،a5982(58
45

کروگمان ) 5983(59و ساکس و وارنر ) 4115(41انجام گرفت .سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی
یکی از کانالهای انتقالی برای تاثیر نامطلوب وفور منابع بر روی رشد اقتصادی می باشد ،این مفهوم
توسط گیلفاسون )4112(44مطرح شد که «وابستگی زیاد به سرمایه طبیعی ،جلوی نرخ رشد را به
شیوه از میان به در کردن سایر انواع سرمایه میگیرد» .گیلفاسون و زوگا )4119(47استدالل می-
کنند که جریان پیوستة ثروت منابع طبیعی ،نیاز برای پس انداز و سرمایه گذاری در کشورهای
دارای موهبت منابع را کاهش میدهد .تخصیص پس اندازها و سرمایهگذاری ها در رانت جویی42و
کمبود منابع سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع طبیعی
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می باشد .خیرخواهان و برادران شرکاء ( ،)5784نبود زیر ساخت های نهادی و وجود رانت جویی و
ابهام در حقوق مالکیت را به عنوان دالیلی از بروز نفرین منابع بر می شمرند.
 -2-2وفور منابع طبيعی و فساد
41

49

جنبه دیگر مطالعات به ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و فساد پرداخته است(آدنیک ،
4157؛ آجی و ووک کورو4154 43؛ آسیدو و فریمن4119 48؛ فاروغ و همکاران4157 49؛ دیسو و
72
یاکوتساوا 714154؛ مارو5998 ،5991 75؛ مئون و سکات4111 74؛ مو4115 ،77؛ شلیفر و ویشنی
5997؛ طنزی و داوودی .)5993 71به عالوه ،مطالعات پیشین تجربی نشان میدهد که وفور منابع
طبیعی ،فساد را از طریق مجوزهای انحصاری به نخبگان سیاسی79و شرکای آنها برای استخراج و
صادرات منابع طبیعی گسترش می دهد و سطح رقابت پذیری را در این کشورها کاهش خواهد
داد(آدس و دی تال ،5999 ،73لئیت و وایدمن5999 ،78؛ تریسمن .)4113 ،4111 79کمیت
25
نهادی21به عنوان فاکتور مهم تعیین کننده نرخ رشد با بهبود سرمایهگذاری (آسموگلو و جانسون
4111؛ کولی و همکاران4112 24؛ مونگه – نارانجو4119 ،27؛ نورث )5995 ،22و کاهش فساد
شناخته شده است(بردهان5993 ،21؛ مندز و سپولودا4119 ،29؛ مارو .) 5991 ،23این دیدگاه بیانگر
آن است که اثر سوء و نامطلوب درآمد حاصل از وفور منابع طبیعی با وجود حکمرانی خوب ،دارای
تبعات کمتری است(مهلوم و همکاران .)b4119 ،a4119 ،28شواهد تجربی مطالعات توسط مورفی و
همکاران )5997(29و آسموگلو )5991(11نشان میدهند که درآمد حاصل از وفور منابع طبیعی،
رفتار رانت جویی و هدر رفتن منابع را در پی دارد .تورویک )4114(15نشان میدهد که ثروت
بادآورده 14ممکن است کارآفرینان مولد و تولیدکننده ها را به سمت رانت جویی سوق دهد.
ابراهیمی و ساالریان( ،) 5788بر اساس روش تکنیک داده های تابلویی نامتوازن طی دوره ی زمانی
 5991تا  4112نشان دادند که درآمد های نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع ،به تنهایی
برای رشد اقتصادی مضر نیستند ،یعنی اثر مستقیم در آمد های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است،
اما هنگامی که متغیر های توضیحی دیگر مانند فساد ،سرمایه گذاری فیزیکی ،رابطه مبادله و
آموزش را وارد مدل می کنیم ،به دلیل اثر در آمدهای نفتی بر این متغیر ها و سپس اثر گذاری غیر
مستقیم بر رشد اقتصادی ،اثر کل در آمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی برآورد می شود.
 -3-2توسعه مالی و وفور منابع طبيعی
توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف شامل توسعه بخش بانکی ،توسعه بخش
مالی غیر بانکی ،توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی ،مقررات و نظارت بانکی ،باز بودن بخش
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مالی ومحیط نهادی تعریف می شود .شواهد نشان می دهند که شدت منابع طبیعی ارتباط معکوس
با توسعه مالی دارد .به عبارت دیگر ،وابستگی زیاد به منابع طبیعی مانع توسعه بخش مالی و هم
چنین رشد خواهد شد (یاوری و همکاران .)5791 ،گیلفاسون ( )4112پیشنهاد می دهد که اثر
ازدحام خروج 17منابع طبیعی بر روی توسعه مالی یک کانال انتقالی برای نفرین منابع محسوب می
شود .12یوشیانگ و چن ( 11)4155بر اهمیت وفور منابع در توسعه سیستم مالی چین تاکید می-
نمایند .آنها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته )GMM) 19وبا یکارگیری دادههای
تلفیقی(پانلی) 13در ایالت های چین ،نشان دادند که توسعه مالی در نواحی دارای منابع غنی کمتر
از سایر نواحی است که منایع کمتری دارند .مراد بیگی وهوک الو ( )4159با استفاده از روش
گشتاورهای تعمیم یافته ) )GMMو با یکارگیری داده های تلفیقی(پانلی) کشور تولید کننده نفت و
با استفاده از داده های دوره  4111تا  4151نشان می دهند که توسعه مالی منجر به کاهش
نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها می شود.
لوین و همکارانش )4111( 18برای سنجش شاخص توسعه مالی ،متغیرهای زیر را معرفی نمودند:
 نسبت بدهی ها و دیون نقدی سیستم مالی به ،GDP
 نسبت اعتبارات بانکی تقسیم بر اعتبارات بانکی بعالوه دارایی های محلی بانک مرکزی،
 نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکت ها و موسسات خصوصی به کل اعتبارات داخلی(
به جز اعتبارات به بانک ها)،
 نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی به، GDP
 نسبت سپرده های پس انداز بلند مدت و دیداری بانک های پولی سپرده پذیر و دیگر نهاده
های مالی به  GDPو نسبت پول و شبه پول( )M2به GDP
 -3داده ها و مدل
 -1-3دادهها
در این مطالعه جامعه مورد بررسی کشور های عضو اوپک ( الجزایر ،آنگوال ،اکوادر ،ایران ،عرراق،
کویت ،قطر ،نیجریه ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربری و ونرزوئال) و دوره مطالعره سرال هرای
 5991تا  4152می باشد .دلیل انتخاب ایرن دوره در دسرترس برودن اطالعرات بروده اسرت .بررای
سنجش شاخص توسعه مالی( )FDIاز نسبت پول و شبه پول( )M2به  GDPو برای اندازه گیری بری
ثباتی تولید ناخالص داخلی) (Sdgrowthاز مدل خودرگرسیون واریرانس ناهمسران شررطی تعمریم
یافته  ) GARCH(19استفاده شده است .در این روش واریانس شررطی برر اسراس اطالعرات دوره ی
قبل و خطای پیش بینی گذشته برآورد می گردد ،که مبنایی برای بی ثباتی متغیرر اسرت( انردرز و
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والتررر ( .)4112شرراخص رابطرره مبادلرره نفررت ( 91)OTOTبررا اسررتفاده از مطالعرره اسررپاتافورا و
تایتل )4119(95که به صورت زیر تعریف می شود ،محاسبه گردید.
)

()5

(

⁄

شاخص ارزش یرک واحرد تولیرد 94و و
قیمت ساالنه نفت ،
در این رابطه
میانگین سهم صادرات و واردات نفت در تولید ناخالص داخلری کشرور  iدر طری سرال هرای مرورد
مطالعه است .جدول ( )5تعاریف و منابع متغیرهای مورد استفاده در تحقیرق و جردول ( )4خالصره
ای از توصیف داده ها را نشان میدهد.
جدول -1تعاریف و منبع متغيرهای به كاربرده شده در تحليل رگرسيونها
متغير

تعریف

واحد اندازهگيری

منبع

توسعه مالی

نسبت پول و شبه پول( )M2به
GDP

درصد

محاسبه شده توسط نویسندگان
با استفاده از داده ها ی سایت
بانک جهانی()5995- 4152

نوسانات رشد رابطه مبادله انحراف معیار رشد رابطه مبادله نفت
در بازه سه ساله
نفت

برآورد شده توسط نویسندگان
براساس اسپاتافورا و تایتل
()4119

نوسانات رشد سرانه واقعی  GDPبا
استفاده از مدل گارچ

محاسبه شده توسط نویسندگان
با استفاده از داده ها ی سایت
اوپک()5995- 4152

بی ثباتی تولید ناخالص
داخلی سرانه
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جدول -2خالصهای از توصيف داده ها طی سال های 1991تا 2112
متغير
میانگین رابطه مبادله نفت( درصد)

الجزایر آنگوال اكوادر ایران عراق كویت ليبی نيجریه قطر عربستان امارات ونزوئال
31/7

87/3 38/9

انحراف معیار رابطه مبادله نفت

1/99 1/91 1/21 1/22 1/89 1/77 1/44 1/37 1/41

1/77

1/49 1/75

بی ثباتی تولید ناخالص داخلی

59/4 42/3 47/8 59/1 74/9 59/8 51/4 42/4 51/5

55/9

53/9 52/4

11

28/9 21/4

میانگین شاخص توسعه مالی

32/9 39/2 99/2 93/1 89/5 95/9 13/4 81/9

78

77/9 77/2 77/4 78/8 74/3 79/7 74/9
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رابطه مبادله نفت نشان می دهد که کشورها به ازای یک واحد صادرات نفت به چه میزان کاال
در طی زمان وارد می کنند .بهبود در رابطه مبادله نشان میدهد که یک کشور با صدور مقادیر
مشخصی از نفت ،حجم بیشتری از واردات را به دست میآورد( حسینی ،باقری .)5797،بررسی داده
های شاخص توسعه مالی نشان می دهد که متوسط ساالنه این شاخص برای کشور عربستان  11و
برای آنگوال  74/9درصد بوده است .به عبارت دیگر بر اساس این شاخص و طی دوره مطالعه
عربستان سعودی و آنگوال بیشترین و کمترین توسعه مالی را دارند در دوره مطالعه کشور های
عراق( )74/9و الجزایر( )51/5به ترتیب دارای بیشترین و کمترین بی ثباتی در تولید ناخالص داخلی
هستند.
 -2-3مدل
رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانره هرای نفتری) و
شاخص توسعه مالی و اثرات متقابل تکانه های نفتی و شاخص توسعه مالی بصرورت زیرر ارائره مری
شود:
γ

که در آن  iو  tبه ترتیب بیانگر تعداد کشورها و تعداد سال های مورد مطالعه است .همچنین
 SDGROWTHنشان دهنده شاخص بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانهFDI ،شاخص توسعه
مالی SDOTOT ،نشان دهنده انحراف معیار رابطه مبادله نفت( تکانه های نفتی) است .جمله
خطا است که کلیه فروض مربوط به جمله خطا در مورد آن صادق است.
به منظور بررسی اثر توسعه مالی بر روی ارتباط میان بی ثباتی تولید و تکانه های نفتی ،بایستی
شرایط تعامل میان تکانه های نفتی و توسعه مالی درنظرگرفته شوند .عالمت منفی  γبا مبانی
نظری سازگار است که نتیجه آن میرا نمودن اثر تکانه های نفتی به واسطه توسعه مالی است .که
ضریب بدست آمده از این معادله آنرا نشان میدهد:

 -1-2-3آزمون های ریشه واحد
آزمون های مختلفی برای بررسی وجود ریشه واحد در داده های تلفیقی ارائه شده است که
برخی از آنها شامل لوین ،لین و جو( ،)4114) 97)LLCایم ،پسران و شین( )4115)92)IPSو آزمون
دیکی فولر تعمیم یافته( ) ADFمی باشند .نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد برای بی ثباتی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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تولید ناخالص داخلی(  ،)SDGROWTHشاخص توسعه مالی( ،)FDIتکانه های نفتی( )SDOTOTو
اثرات متقابل خالص تاب آوری و توسعه مالی( )FDISDOTOTدر جدول ( )7ارائه شده است.
جدول -3نتایج حاصل از برآورد ریشه واحد برای كشورهای عضو اوپک
در سطح

تصریح
آزمون ریشه واحد

LLC

IPS

ADF

SDGROWTH

-1/42
()1/1111

-2/9
()1/1111

92/3
()1/1111

FDI

-8/9
()1/111

-3/2
()1/111

98/3
()1/111

SDOTOT

-1/55
()1/1111

-2/44
()1/1111

91/55
()1/1115

FDISDOTOT

-2/8
()1/1111

-2/5
()1/1111

13/8
()1/1111

متغير

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال متغیر های مدل می باشد.
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با توجه به نتایج بدست آمده ،متغیرهای بیثباتی تولید ناخالص داخلی(  ،)SDGROWTHتکانه
های نفتی( ) SDOTOTو اثرات متقابل خالص توسعه مالی و تکانه های نفتی( )NRISDOTOTو
شاخص توسعه مالی ( )FDIدر سطح ایستا یا انباشته از مرتبهی صفر هستند  ،بنابراین در مورد
همه متغیرها فرضیهی صفر مبنی بر وجود ریشه ی واحد را میتوان رد کرد.
 -2-2-3برآورد مدل
برای برآورد رابطه بین متغیر ها از مدل تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی (پنل) استفاده شد و
محاسبات زیر انجام شد:
الف -در مدل پنل اگر پارامترهای عرض از مبداء و شیب معادله برحسب داده های مقطعی و در
طی زمان ثابت باقی بماند ،می توان با تلفیق مشاهدات سری زمانی و مقطعی و داشتن تعداد
مشاهده بیشتر ،برآورد کاراتری از پارامترها بدست آورد و معادله را از روش حداقل مربعات
معمولی ) (OLSبرآورد نمود( پیندیک و رابینفیلد .)5993 ،91در سناریوی اول نتایج برآورد
تلفیقی مدل با استفاده از روش حداقل مربعات نشان می دهد که تکانه های نفتی تاثیر مثبت و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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توسعه مالی تاثیر منفی بر بی ثباتی تولید ناخالص داخلی دارد ،که همسو با مبانی نظری
است(جدول شماره  2مالحظه شود) ،در این جدول اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال محاسبه
شده با قبول فرض  H0است ،اگر مقادیر احتمال محاسبه شده کوچکتر از  1درصد باشد ،آنگاه
در سطح احتمال  1درصد پارامتر های برآوردی معنادار می باشند .که ضریب مربوط به توسعه
مالی و اثرات متقابل توسعه مالی و تکانه های نفتی معنادار نیست.
ب -با این پیش فرض که مدل دارای مشکل ناهمسانی واریرانس در برین کشرورها و دارای مشرکل
خود همبستگی در طی سال های مورد مطالعه است ،مجدد مدل از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته برآورد گردید ،که نتایج در جدول شرماره ( )2آورده شرده اسرت .نترایج در سرناریوی اول
نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین نسبت به حالت قبل افزایش یافته است و شررایط تعامرل
میان تکانه های نفتی و توسعه مالی منفی بوده ،اگرچه در مدل ها معنادارنیست .ایرن مسراله از
تاثیر تعدیلی توسعه مالی در ارتباط میان نوسانات رابطه مبادله نفت و نوسرانات رشرد حمایرت
میکند.
در سناریوی دوم و سوم با حذف برخی از متغیرها ،نشان داده شده است که توسعه مالی منجرر
به کاهش بی ثباتی تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک می شود ،و تکانه های نفتی منجرر
به افزایش بی ثباتی تولید ناخالص داخلی می گردد.
جدول -2نتایج برآورد معادله رگرسيونی به روش تلفيقی
سناریو

اول

دوم

اول

روش برآورد
حداقل مربعات
معمولی()OLS
حداقل مربعات
تعمیم یافته()GLS
حداقل مربعات
تعمیم یافته()GLS
حداقل مربعات
معمولی()OLS
حداقل مربعات
تعمیم یافته()GLS

اثرات متقابل
تكانه های توسعه
عرض
تاب آوری و
مالی
نفتی
از مبداء
تكانه های نفتی
10115
-1/173
52/7
52/9
()1/9911
()1/1797( )1/111
()1/1111
-1/112
-1/158
52/5
57/79
()1/9558
()1/7951( )1/111
()1/111
-1/137
52/47
()1/1111
()1/1111
-1/179
52/79
52/9
()1/7215( )1/111
()1/1111
-1/14
57/9
57/28
()1/1899( )1/111
()1/111
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با توجه به نتایج آزمون های مانائی و همگرائی مدل میان متغیرهای تکانه نفتی (،)SDOTOT
اثرات متقابل توسعه مالی و تکانه نفتی(  ،)FDISDOTOTو بی ثباتی تولید( ،)SDGROWTH
تاثیر توسعه مالی برکاهش تکانه نفتی ،با استفاده از سیستم مدل تصحیح خطا ) ECM (99مجدد
مورد تخمین و بررسی قرار گرفت .برای اطالع از تعداد وقفههای بهینه از آزمون تحلیل های هم
جمعی به روش یوهانسن ،نیازمند تعیین طول وقفه بهینه در مدل خود رگرسیون برداری میباشیم،
در این بررسی با توجه به حداقل معیارهای آکائیک ،شوارتز  -بیزین ،93حنان کویین 98و حداکثر
درستنمایی 99حداکثر تعداد وقفه های بهینه برابر  7تعیین گردید ( جدول  1مالحظه شود).
جدول  -1آماره های آزمون و معيارهای انتخاب درجه دستگاه VAR
lag

LR

AIC

SC

HQ

1

NA

42/2

42/2

42/2

5

538/4

47/9

47/9

47/3

4

52/2

47/3

42/7

47/9

7

*14/7

*47/1

42/2

47/9

2

59

47/9

42/3

42

 :LRنسبت راست نمایی  : SCمعیار اطالعات شوارتز
 :HQمعیار اطالعات حنان -کوئین  :AICمعیار اطالعات آکائیک
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پس از تعیین تعداد وقفه های بهینه مدل خود رگرسیون برداری )VAR(31الزم است تا تعداد
بردارهای هم جمعی را مشخص نماییم ،که برای این منظور از روش حداکثر درست نمایی یوهانسن
–جویلیوس 35استفاده میشود .اما پیش از آن باید در مورد لزوم وارد کردن متغیرهای قطعی عرض
از مبدا و روند در بردار هم جمعی تصمیم گیری نمود که بهترین حالت در نظر گرفتن روند زمانی
در الگوی کوتاه مدت و در روابط بلندمدت از روند زمانی درجه دو بود .نتایج گویای آنست که
بردارهای همگرایی نشاندهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها هستند و بیان می دارد که ارتباط
بلندمدت بین متغیرهای مدل از نظر آماری قابل اعتماد می باشند .نتیجه شوک مستقیم قیمت نفت
بر متغیر وابسته( بیثباتی تولید) نوسانی بوده که این نوسانات در بیثباتی تولید باقی میماند .اثر
متقابل تکانه نفتی و توسعه مالی بر متغیر وابسته( بی ثباتی تولید) اگرچه در طول دوره دارای
نوسانات می باشد ،اما اثر نوسانی آن رفته رفته کاهشی( میرا) میشود( نمودار  5مالحظه شود).
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Response of SDGROWT to Nonfactorized
One Unit FDISDTOTO Innovation
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نمودار -1اثر تكانه نفتی و اثرات متقابل تكانه نفتی و تاب آوری بر بی ثباتی توليد
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 -2نتيجه گيری و پيشنهادات
این تحقیق به بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله نفت( تکانه های نفتی) بر بیثباتی تولید
ناخالص داخلی پرداخته است و نقش توسعه مالی به عنوان متغیر میانجی که از طریق آنها این دو
متغیر ممکن است بهم ارتباط داشته باشند ،را مورد ارزیابی قرار داده است .برآورد مدل بر اساس
داده های تلفیقی و برای کشورهای عضو اوپک در طی سالهای 5991تا 4152رابطه مثبت و معنادار
میان نوسانات رشد رابطه مبادله نفت( تکانه نفتی) و بیثباتی تولید را تایید مینمایند .بعالوه در
کشورهای با توسعه مالی باالتر ،بی ثباتی تولیدکمتر بوده است ،اگرچه این ضریب معنادار نیست .اگر
چه اقتصادهای با وفور منابع نفتی ،نوسانات بیشتری را در نرخ رشد خود تجربه میکنند ،اما تاثیر
تعدیلی توسعه مالی بر روی ارتباط میان تکانه های نفتی و نوسانات رشد تایید میشود .به عبارتی،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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یک اقتصاد تا سطحی از توسعه مالی باالتر می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر روی
نوسانات رشد را تعدیل کند .بنابراین در راستای افزایش توسعه مالی ،استفاده از ابزارهای مالی نوین
در بازار پول و سرمایه  ،شفاف سازی بازارها ،عدم مداخله دستوری در بازار ،برقراری مکانیزم بازار،
آزاد سازی ورود و خروج سرمایه ،استفاده از دانش و فناوری روز و فرهنگ سازی در جهت
بکارگیری درست آن ،همچنین گسترش بانکداری و خدمات نوین آن با توجه به نقش گسترده
بانک ها و اعتبارات بانکی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه ،از طریق افزایش رقابت بانکها و تخصیص
کارای منابع و گسترش واسطههای مالی میسر است.
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فهرست منابع
 بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در،)5788( ، محمد، وساالریان، محسن،) ابراهیمی5
،کشورهای صادر کننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن
.511 - 33 :)41(9 ،)فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق
 مهدی: مترجمان، اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی،)5789( ، والتر،اندرز
.جلد اول،) دانشگاه امام صادق(ع: تهران، چاپ اول،صادقی شاهدانی و سعید شوال پور
 محاسبه و تحلیل رابطه مبادله نفت خام در،) 5797(  فاطمه، و باقری، میر عبداله،حسینی
.53 - 4 :91 ، بررسی های بازرگانی، جهان و جایگاه ایران در آن در چهار دهه گذشته
 رونق نفتی و نرخ پس انداز در،)5784(  حمید رضا، وبرادران شرکاء، جعفر،خیر خواهان
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