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از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینههای جاری و
عمرانی دولت را شکل میدهد ،بنابراین ،شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوکهای ناشی از
رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-
گذاری اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن
شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فالکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران،
در دوره  3131-3131و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به
دست آمده نشان میدهد که هر دو دسته شوکهای مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری
بر شاخص فالکت هستند .در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و
معنادار با شاخص فالکت میباشد .از سوی دیگر ،از مخارج دولت ،نرخ رشد جمعیت و شاخص
باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فالکت در مدل استفاده شده که
این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فالکت هستند .همچنین با توجه به نتایج
آزمون والد ،فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته
نمیشود.
واژههای کلیدی :شوکهای درآمدهای نفتی ،نفرین منابع ،اثرات نامتقارن ،شاخص فالکت،
ایران
طبقهبندی .Q34 ،H27،C20 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
اثر مخرب وابستگی دولتها به درآمد منابع طبیعی سالهاست که مورد توجه قرار گرفته
است .در سالهای متمادی ،نفت به عنوان یکی از مهمترین عواملی که میتواند با تأمین
ارز برای کشورهای جهان سوم مفید و مثمر ثمر باشد ،شناخته شدهاست به طوری که
کشورهای صادرکننده نفت به شدت به درآمدهای حاصل از این منبع طبیعی و نوسانات
آن وابسته شدهاند .سهم باالی درآمدهای نفتی در بودجه این کشورها در عمل ،روند
عمومی متغیرهای کالن اقتصادی را به طور مستقیم به نوسانات قیمت نفت و به تبع آن
درآمدهای نفتی وابسته ساخته است .افزایش قیمت نفت ،هرچند باعث افزایش منابع مالی
تحت اختیار دولتهای کشورهای صادرکننده نفت میشود تا با برنامهریزی صحیح برای
آن ،حرکت به سمت توسعه را تسریع بخشند ،اما شواهد تجربی نشان داده است که افزایش
یکباره درآمدهای نفتی به همان اندازه که فرصت ایجاد میکند ،تهدید نیز محسوب می-
شود .به همین سبب است که در برخی کشورهای نفتی با افزایش سرسامآور قیمت نفت
به ازای هر بشکه ،ممکن است مردم اثرات رفاهی محسوسی در وضعیت زندگی خود
احساس نکنند و افزایش درآمدهای نفتی و صرف آن در بخشهای اقتصادی که باید
موجبات رضایت خاطر مردم را در این کشورها فراهم سازد ،خود عاملی برای نارضایتی
آنها شود (کمیجانی و همکاران.)111 :3133 ،
از سو ی دیگر ،کاهش درآمدهای نفتی به دنبال کاهش قیمت آن موجب کاهش منابع
مالی دولتهای رانتی ،به تبع آن ،کاهش سرمایهگذاریهای مولد و زیربنایی و در نهایت،
کاهش تولید ،افزایش بیکاری و تورم می شود .از آنجایی که افزایش بیکاری و تورم به
عنوان دو متغیر اصلی در تعیین شاخص فالکت 3هر کشور نقش دارند ،لذا میتوان وجود
رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی ،تورم و بیکاری را در قالب موضوعی متفاوت ولی با
همان مبانی نظری دنبال نمود .شاخص فالکت ازجمله نماگرهای اقتصادی است که توسط
آرتور -اوکان 1در اواخر دهه  01میالدی تعریف شد و توسط رابرت بارو 1توسعه یافته
است .میزان باالتری از شاخص فالکت ،باعث ایجاد مشکالت ویرانگر اقتصادی و اجتماعی
میشود.
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یک سؤال مهم که در سالهای اخیر به کرات بین اقتصاددانان مطرح شده است ،این است
که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمدها
که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایهای به شمار میآید ،از رشد اقتصادی
موفقی برخوردار نیستند؟ بهطور دقیقتر میتوان نشان داد که از بین بیش از ده کشور
بزرگ تولیدکننده نفت ،تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و تاریخی کامالً متفاوتی با
بقیه کشورها است و البته توانسته است به شیوهای متفاوت و معقول درآمدهای نفتی را
مدیریت کند ،رشد اقتصادی مناسبی تجربه کرده و بقیه کشورها عموماً با مسائل مهمی
در این رابطه مواجه بودهاند .این پرسش که چرا برای اکثر این کشورها ،آن ثروت بیسابقه
و سهلالوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شوربختی و فالکت انجامید ،پرسش بسیار
مهمی است.
بحث درآمدهای نفتی و اثرات شوکهای آن بر دو متغیر مهم کالن اقتصادی نرخ تورم و
بیکاری ،به دلیل اهمیت جایگاه این منبع طبیعی در اقتصاد ،همواره مورد توجه بوده و
مطالعات گستردهای در این حوزه صورت گرفته است (الوایمی و فوو1133 ،3؛ جرجرزاده،
 .)3131ولی نکته بارز در پژوهش حاضر استفاده از یک نماگر اقتصادی است که به صورت
ترکیبی از دو متغیر نرخ تورم و بیکاری میباشد .نماگرها گونهای از شاخصها هستند که
تهیه آنها سریعتر و راحتتر از خود شاخص بوده و همچنین جنبه پیشبینی را نیز در
خود دارند .از نکات قابل توجه در نماگرها انعطافپذیری آنها در خصوص ترکیب با
شاخص های دیگر است .بسیاری از اوقات یک شاخص عددی تنها ،اطالعات زیادی را
منعکس نمیکند ولی با ترکیب چند شاخص عددی میتوان به یک نماگر ارزشمند که
انعکاسدهنده بخشهایی از وضعیت جامعه باشد ،دست یافت .شاخص فالکت از جمله
نماگرهای اقتصادی است که در این مطالعه تالش شده است با بهرهگیری از روش تصحیح
خطای برداری و آزمونهای همانباشتگی ،به تبیین اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی
بر تورم و بیکاری (به عنوان دو شاخص اثرگذار بر فالکت) در اقتصاد ایران و در دوره
 3131-3131پرداخته شود.
برای این منظور ،در بخش دوم این مقاله به تبیین مبانی نظری و مروری بر مطالعات انجام
شده در داخل و خارج از کشور پرداخته خواهد شد .بخش سوم به روش تحقیق و بخش
چهارم به معرفی دادهها و مدل اقتصادسنجی اختصاص یافته و در بخش پنجم نتایج
Lawayemi and Fowowe
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حاصل از یافتههای تجربی ارائه میگردد .بخش پایانی نیز به جمعبندی و نتیجهگیری
حاصل از یافتهها اختصاص خواهد یافت.

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظری
منابع طبیعی در دو دهه اخیر تأثیر زیادی بر ادبیات اقتصادی در رابطه با نوع حکومت،
عملکرد اقتصادی ،فقر و جنگ داخلی داشتهاست (جرجرزاده .)3 :3131،روزر)1112( 3
بیان میکند که تا قبل از پایان دهه  ،01در رابطه با تأثیرگذاری منابع طبیعی بر توسعه
اقتصادی ،نگرش عمومی بر آن بوده که این منابع مزیتی برای توسعه بهحساب میآیند.
این دیدگاه اگرچه بهوسیله برخی از اقتصاددانان رادیکال مورد پرسش قرارگرفته است ،اما
مورد حمایت اغلب اقتصاددانان بود .در اواخر دهه  01و اوایل دهه  31پژوهشهای
گستردهای انجام شد که این دیدگاه متعارف را به چالش میکشید .این مطالعات اشاره
داشتند که وفور منابع طبیعی احتمال مواجه شدن کشورها با پدیدههای منفی سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهد و بهجای اینکه یک موهبت باشد میتواند یک
مصیبت باشد (دیویس 1و همکاران1111 ،؛ رز1113 ،1؛ کلیر و گودریز.)1110 ،4
گزارش اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای جنوب غرب آسیا ( )1110اشاره
میکند که توضیح دقیقی برای عبارت وفور منابع ارائه نشدهاست .ادبیات وفور منابع در
آغاز اشاره به فراوانی تولید یا صادرات یک ماده اولیه معدنی یا کشاورزی داشت ولی
بهتدریج این ادبیات به نوع خاصی از منابع معدنی اشاره کردند که از آنها تحت عنوان
منابع کانونی (نقطهای) یاد میشود .سنگ الماس و نفت از این نوع منابع هستند
(جرجرزاده .)31 :3131 ،تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی ،حتی
عملکرد نسبتاً ضعیفتری در مقایسه با کشورهای دارای فاقد منابع طبیعی در زمینه
فرایند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشتهاند (شیرخانی و همکاران.)332 :3100 ،
در ادبیات اقتصادی ،هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنها
شوک نامیده میشود .در این نگرش با توجه به ماهیت متغیرها ،ساختار اقتصادی و بستر
زمانی که متغیرها در آن شکل گرفتهاند ،روند انتظاری متفاوتی برای هر متغیر اقتصادی
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و در نتیجه شوک های مرتبط مختلفی متصور خواهد بود .در این تحقیق به تبعیت از
مطالعات انجام گرفته هر نوع تغییر پیشبینی نشده در روند سریزمانی متغیر درآمد نفتی،
شوک درآمد نفتی محسوب میشود.
به طور کلی ،شوکهای درآمد نفتی از دو طریق میتوانند فعالیتهای اقتصادی یک کشور
را تحت تأثیر قرار دهند .یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات
اصوالً با وقفه نمایان میگردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را
آشکار میسازند .دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل میباشد که میتواند در کوتاهمدت
آثار خود را بر فعالیتهای اقتصادی کشور برجای گذارد.
کارشناسان اقتصادی نهتنها شوکهای منفی درآمد نفتی بلکه شوکهای مثبت را نیز به
سود کشورهای صادرکننده نفت نمیدانند .غالباً دولتها تحت تأثیر شوکهای منفی
درآمد نفتی ،مجبور می شوند تا بر واردات کاال و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال
نمایند تا از طریق صرفهجوییهای ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت
به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد .با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از
جمله ایران ،بخش عمدهای از واردات آنها را کاالهای سرمایهای و مواد اولیه موردنیاز
بخش تولیدی تشکیل میدهند ،محدودیت اعمال شده بر واردات میتواند آثار نامساعدی
بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد .نتیجه اجتنابناپذیر چنین شرایطی ،بروز فشارهای
تورمی ،افزایش نرخ ارز ،رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
شوکهای مثبت درآمد نفتی به گونهای دیگر اقتصاد کشورهای صادرکننده را تحت تأثیر
منفی قرار خواهند داد .یک مطالعه تجربی که توسط گلب و همکاران )3300( 3صورت
گرفته ،نشان میدهد که افزایش درآمد نفتی در اوایل دهه  3301موجب شد تا کشورهای
صادرکننده نفت در بلندمدت در وضعیت نامناسبتری در مقایسه با کشورهایی که تغییر
چندانی در قیمت محصوالت صادراتی آنها به وجود نیامده ،قرار گیرند .آثار منفی ناشی
از نوسانهای قیمتها ،پیشبینی غلط قیمتها و در نتیجه افزایش ریسک در تصمیمگیری
و استفاده نادرست از منابع باد آورده (در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت و به تبع آن درآمد
نفتی) از عوامل اصلی شکلگیری پدیده نفرین منابع 1در این کشورها هستند که باعث از
بین رفتن آثار مثبت احتمالی شوکهای مثبت درآمد نفتی میشود
Gelb et al.
Resource Curse Phenomena
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اصطالح نفرین منابع نخستین بار در سال  3331توسط اوتی 3مطرح شد .اوتی این بحث
را در کتابی تحت عنوان «توسعه حمایت شونده در اقتصادهای معدنی :قضیه نفرین منابع»
مطرح نمود .وی در این کتاب مطرح میکند که گرچه بر اساس دیدگاهی سنتی افزایش
نقش منابع طبیعی در توسعه کشورها در مراحل اولیه حیاتی است ،اما شواهدی که از
تالش کشورها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم بهدستآمده است و همچنین
عملکرد کشورهای درحالتوسعه دارای منابع معدنی از سال  3321نشان میدهد که
ممکن است این منابع برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط کمتر سودمند باشند .وی
ادامه میدهد که شواهد جدید نشان میدهد نهتنها ممکن است کشورهای دارای منابع
طبیعی غنی در استفاده از این موهبتها شکست بخورند بلکه ممکن است بهطور بالقوه
عملکردی بدتر از کشورهای کمتر بهرهمند از منابع طبیعی داشته باشند .این نتایج
بحثبرانگیز بنیان نظریه نفرین منابع است (اوتی.)3331 ،
الزم به ذکر است که اساساً منابع نفت و رانت حاصل از آن بهخودیخود نمیتواند یک
نفرین تلقی شود و در تجارب اقتصادی موجود بهصورت پراکنده نمونههایی از کشورهایی
وجود دارد که نشان میدهد بهجای نفرین از موهبت درآمدهای نفتی برخوردار شدهاند.
نمونه بارز این مدعا را میتوان ،کشور نروژ دانست که امروزه بهعنوان الگویی برای سایر
کشورهای دارای منابع نفتی موردتوجه است (شیرخانی و همکاران.)330 :3100 ،
زمانی که اقتصاد به سبب مشکالت ساختاری ،نتواند به طور سریع بخش عرضه خود را
نسبت به تکانههای مثبت نفتی تطبیق دهد ،آنگاه این تکانهها با سرایت به بخش تقاضا
(به طور عمده از طریق بودجه عمومی دولت) ،آثار شدیدی بر انحرافات مثبت تورمی و
رکودی وارد خواهد کرد .به بیان دیگر ،در زمان شکوفایی درآمدهای نفتی ،دولت میتواند
از طریق کاهش یا توقف استقراض از بانک مرکزی (و نه لزوماً پرداخت بدهیهایش به
بانک مرکزی) ،منجر به کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی شود و بدین وسیله
زمینه کاهش در پایه پولی را فراهم کند (اثر اول) .با این حال ،در زمان رونق درآمدها،
ممکن است تکانههای مثبت نفتی از طریق خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در
پایه پولی نفوذ (اثر دوم) و بدین وسیله اثر اول را خنثی کند و در نهایت ،به افزایش پایه
پولی و تورم منجر شود (هیوی و کلیسن.)1113 ،1
Auty
Hui and Kliesen
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همچنین شوک های مثبت نفتی که در دوران رونق درآمدهای نفتی حادث میشود ،به
دلیل ایجاد فضای نااطمینانی به تأخیر در سرمایهگذاری منجر خواهد شد .این امر به
کاهش عرضه محصول و افزایش بیکاری میانجامد و رکود تورمی را در پی خواهد داشت.
در زمان وقوع تکانههای منفی ،تنها میتوان انتظار داشت که مقدار مشخصی از بودجه
عمومی دولت براساس درآمدهای نفتی تأمین مالی شود و بقیه آن باید از طریق استقراض
از بانک مرکزی ،افزایش مالیات ها یا انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی شود .با توجه به
اینکه در اقتصاد کشوری همانند ایران ،مالیاتها از انعطاف کافی برای پوشش کسری
بودجه دولت برخوردار نیستند ،از اینرو انتظار میرود استقراض از بانک مرکزی و انتشار
اوراق مشارکت تنها راه تأمین مالی این کسری بودجه باشند .این امر سبب خواهد شد که
در صورت سرایت و تداوم تکانههای منفی درآمدهای نفتی در دورههای بعدی ،در کنار
عدم توان دولت برای کاهش مخارجش در دورههای بعدی ،روند استقراض از بانک مرکزی
یا مردم افزایش یابد که این امر در نهایت ،به تداوم در افزایش پایه پولی و تورم در دورههای
بعدی منجر خواهد شد.
همچنین باید خاطر نشان کرد که شوکهای منفی نفتی نیز مانند شوکهای مثبت به
دلیل ایجاد فضای نااطمینانی به تأخیر در سرمایهگذاری منجر خواهد شد .این امر به
کاهش عرضه محصول و افزایش بیکاری منجر میشود و رکود تورمی را در پی خواهد
داشت (کمیجانی و همکاران.)113 :3133 ،
با توجه به مبانی نظری ارائه شده در مورد اثرات شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی
بر تورم و بیکاری ،میتوان گفت که این تکانهها نیز بر شاخص فالکت (که برگرفته از جمع
دو نرخ تورم و بیکاری است) اثر گذاشته و باعث ایجاد مشکالت ویرانگر اقتصادی و
اجتماعی خواهد شد .به عبارت دیگر این شاخص ،برای اندازهگیری رفاه اقتصادی بهکار
می رود و درنتیجه افزایش شاخص فالکت به معنای کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی و
بدتر شدن اوضاع شهروندان است (بارو 1110 ،3333؛ اوکان 3303 ،3301 ،و .)3303
معادله مورد استفاده توسط اوکان برای محاسبه شاخص فالکت بهصورت ترکیب خطی
معمولی دو شاخص نرخ بیکاری و تورم میباشد .البته امروزه طبق نظر دانشگاه جان
هاپکینز این معادله را که بهوسیله اوکان معرفی شده بهعنوان شاخص و نماگر صحیح
فالکت نمی شناسند و معادله رابرت بارو که در آن  GDPو نرخ سود بانکی هم در کنار
نرخ بیکاری و تورم در نظر گرفتهشدهاند ،بهعنوان شاخص فالکت استفاده میکند.
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 -2-2پیشینه پژوهش
مطالعات گوناگونی در زمینه تأثیرات درآمدهای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی در
کشورهای مختلف و ایران انجام شده است که در زیر به پارهای از آنها اشاره میشود ،ولی
در مورد تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص فالکت مطالعات چندانی صورت نگرفته است.
ساکس و وارنر )3333( 3وابستگی به مواد اولیه را مترادف فراوانی منابع طبیعی دانستهاند.
آنها ادعا کرده اند که کشورهایی که اساس اقتصادشان بر منابع طبیعی استوار است،
نمونههایی شکست خورده از رشد اقتصادی هستند .در مقابل کشورهایی مانند ژاپن،
هنگ کنگ ،کره جنوبی ،سنگاپور و سوئیس که فقط دسترسی محدودی به منابع طبیعی
داشتند نرخ رشد اقتصادی باالیی را تجربه کردند .گیلفاسون ،)1113( 1بین شدت منابع
طبیعی و وابستگی به منابع طبیعی تفاوت قائل شدهاست و نتیجهگیری میکند که آنچه
برای رشد اقتصادی یک کشور مهم است فراوانی منابع طبیعی سرانه به خودی خود نیست،
بلکه کیفیت مدیریت آن و مدیریت صحیح اقتصاد و نهادهای مرتبط با آن است.
کونادو و دیگراسیا ،)1114( 1در مقالهای با عنوان «قیمتهای نفت ،تورم و فعالیتهای
اقتصادی :مشاهده برای برخی کشورهای آسیایی» ،دریافتند که در دوره زمانی -1111
 3303بین قیمتهای نفت و فعالیتهای اقتصادی در بلندمدت رابطهای وجود ندارد و اثر
شوکهای نفتی به کوتاهمدت منحصر میشود .در کوتاه مدت ،رابطه نامتقارن بین تغییرات
قیمت نفت و نرخ تورم برای کشورهای ژاپن ،کرهجنوبی ،تایلند و مالزی تائید میشود.
مهرآرا ،)1110( 4به بررسی رابطه غیرخطی و نامتقارن بین درآمدهای نفتی و رشد
اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از یک مدل پویا و دو معیار متفاوت از
شوکهای نفتی پرداختهاست .نتایج نشان داد که رشد اقتصادی به طور معکوس تحت
تأثیر شوکهای منفی نفت است درحالیکه رونق نفتی یا شوکهای مثبت نفتی ،یک
نقش محدود در تحریک رشد اقتصادی دارند.
الوایمی و فووو ( ،)1133به تجزیه و تحلیل اثرات شوکهای قیمت نفت بر کشور
متغیرهای کالن اقتصادی کشور درحالتوسعه صادرکننده نفت –نیجریه پرداختهاند.
یافتهها نشان داد که شوک قیمت نفت تأثیر مهمی بر متغیرهای اقتصاد کالن در نیجریه
1

Sachs and Warner
Gylfason
3
Juncal Cunado and Fernando DeGracia
4
Mohsen Mehrara
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ندارد .فرجی دیزجی ،)1134( 3به بررسی رابطه پویای بین درآمدهای دولت و مخارج
دولت در ایران بهعنوان یک اقتصاد درحالتوسعه مبتنی بر صادرات نفت و همچنین
چگونگی اثرگذاری شوک قیمت و درآمد نفت پرداخته است .نتایج حاکی از آن بود که
سهم شوک درآمد نفت از سهم شوک قیمت نفت در توضیح مخارج دولت قویتر میباشد.
ملینا و همکاران ،)1132( 1در مطالعهای تحت عنوان «ثبات بدهی ،سرمایهگذاری دولتی
و منابع طبیعی در کشورهای درحالتوسعه ،مدل  »DIGNARنشان دادند که بدهی،
سرمایهگذاری ،رشد و منابع طبیعی برای تحلیل اثرات ثبات بدهی و کالن اقتصادی بر
سرمایهگذاری دولتی در کشورهای درحال توسعه غنی از منابع ،تأثیرگذار میباشند.
ابراهیمی و ساالریان ( ،)3100به بررسی پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده
نفت با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی نامتوازن طی دوره  3331تا  1114پرداختهاند.
نتایج حاکی از آن بود که درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند اما
زمانی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد ،سرمایهگذاری فیزیکی ،رابطه مبادله و
آموزش را وارد مدل میکنیم به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و سپس
اثرگذاری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی ،اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی
برآورد میشود .جرجرزاده ( ،)3131در مقالهای با عنوان «نفرین منابع ،رابطه میان وفور
منابع و فقر در ایران» با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ( )ARDLبه
بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی  3121-3100پرداخته-
است .یافته ها نشان داد که وفور منابع طبیعی از طریق چند سازوکار مختلف از جمله
بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی ،افزایش در نابرابری ،کاهش نرخ رشد ،حاکمیت و
ساختار سیاسی ،بیماری هلندی و جنگ داخلی به فقرا لطمه میزند ،البته نمیتوان وجود
فقر را به بیماری هلندی نسبت داد.
عبادی و نیکونسبتی ( )3133به بررسی رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در
خالل سالهای  3301-1131پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کشورهای دارای منابع
طبیعی و نظمی دموکراتیک دچار «نفرین منابع» نشدهاند و توانستهاند از منابع خود در
جهت رشد اقتصادی استفاده کنند .ارشدی و موسوی ( ،)3131به بررسی تأثیر شوکهای
نفتی با تأکید بر اثرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادی در سالهای  ،3131-3100با استفاده
Faraji Dizaji
Melina et al.

1
2
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از رویکرد خودرگرسیون برداری پرداختهاند .یافتههای نشان میدهد که یک همبستگی و
ارتباط باال و مثبت بین تولیدناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت
وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار میدهد.
صیادی و همکاران ( )3134در مطالعهای به بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر
متغیرهای کالن اقتصادی ،با استفاده از رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا ()DSGE
مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهایی از قبیل نیازهای توسعه
زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی پرداختند .یافتهها نشان
میدهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف ،مخارج جاری و عمرانی دولت و
کاهش تورم در کوتاهمدت شده است ،هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای
نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد افزایش مییابد .همچنین در این مطالعه نشان داده
شد که با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی ،سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات
مثبت بیشتری بر متغیرهای کالن از جمله تولید بخش عمومی دارد.
 -3تصریح مدل خودتوضیح برداری)VAR( 1

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته میشود ،الزم است به
ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادالت همزمان توجه شود .اگر
معادالت یک الگوی ساختاری شامل متغیرهای با وقفه نیز باشد در اصطالح آن را الگوی
سیستم معادالت همزمان پویا مینامند .در چنین الگویی ،برخی از متغیرها درونزا تلقی
میشوند و برخی دیگر ،برونزا یا از پیش تعیین شده هستند .در رویکرد معادالت ساختاری
برای مدلسازی سری زمانی ،از نظریههای اقتصادی به منظور مدلسازی روابط بین متغیرها
استفاده می شود ،اما نظریه اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای ایجاد یک
تصریح پویا که بتواند تمام روابط را شناسایی کند ،برخوردار نیست .همچنین وقتی
متغیرهای درونزا در دو طرف معادله ظاهر میشوند ،کار تخمین و استنباط از نتایج را با
مشکل مواجه میسازد .بنابراین ،کاربرد الگوهای ساختاری در مدلسازی ،با انتقادهایی
روبهرو بوده است .مهمترین آن انتقاد سیمز )3301( 1در رابطه با محدودیتهای نامعتبر1
(مانند محدودیتهای صفر) است که بر پارامترهای الگو به منظور شناسایی وضع میشود.
1

Vector Autoregressive Regression
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3
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در واقع ،نظریههای اقتصادی ،اطالعاتی در خصوص پارامترهای روابط کوتاهمدت یا پویایی-
های الگو ارائه نمیدهند .به طور معمول نظریهها روابط بلندمدت یا ایستا بین متغیرها را
مشخص میسازند .سیمز عنوان میکند که هنگام انتخاب محدودیتها در تصریح معادالت
ساختاری همزمان ،قواعد سرانگشتی و قضاوتهای کارشناسی جایگزین نظریههای
اقتصادی کالسیک مبتنی بر بهینهیابی اقتصادی میشود .به عالوه طبقهبندی متغیرها به
درونزا و برونزا اختیاری و غیرقابل قبول است .این نوع طبقهبندی بازخورد بین متغیرها
را لحاظ نکرده و منجر به تخمین نادرست ضرایب میشود .همچنین عدم تصریح صحیح
پویاییهای الگو در رویکرد سنتی ممکن است به پیشبینیهای ضعیف و رد نظریههای
اقتصادی منجر شود (حائری .)3102 ،دومین اشکال که به انتقاد لوکاس شهرت یافت،
مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهای ساختاری بود .در این الگوها به طور
گستردهای از انتظارات تطبیقی استفاده میشد که با نظریه انتظارات عقالیی و رفتار
بهینهیابی سازگاری ندارد.
این مشکالت ،محققان را بر آن داشت تا از رویکرد غیرساختاری برای مدلسازی روابط
بین چند متغیر سریزمانی استفاده کنند .یکی از این رویکردها ،روش خودتوضیح برداری
( )VARاست .این رویکرد توسط سیمز در سالهای  3301 ،3301و  ،3301به عنوان
جایگزینی برای الگوهای کالنسنجی معرفی شد .الگوهای  ،VARبراساس روابط تجربی
که بین نهادهها نهفته است ،پایهگذاری شده و بهصورت فرم خالصه شده سیستم معادالت
همزمان مدنظر قرار میگیرد که هریک از متغیرهای درونزا روی وقفههای خود و وقفه-
های متغیرهای دیگر در سیستم برازش میشود .از اینرو ،در این الگوها نیازی به تصریح
روابط ساختاری کوتاهمدت یا دانش ساختاری از روابط علی بین متغیرهای الگو نیست.

 -4معرفی دادهها و برآورد مدل
در این پژوهش برای بررسی اثرات شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی بر شاخص
فالکت در اقتصاد ایران ،با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این حوزه
همچون الوایمی و فوو ( ،)1133دادگر و نظری ( )1131و فرزانگان ( ،)1133الگوی مورد
بررسی به صورت رابطه ( )3تصریح میشود:
()3

LMisery Indexi = c + α1 NSHOILR i + α2 PSHOILR i + α3 LGOVER i +
α4 LOPENESSi + α5 LPGR i + α6 D1 + α7 Trendi + εi
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به طوری که LMisery Inde ،لگاریتم شاخص فالکت که از جمع جبری نرخ تورم و
بیکاری بدست آمده و برحسب درصد میباشد NSHOILR .شوک منفی درآمدهای نفتی
واقعی براساس قیمت پایه  3131و برحسب میلیارد ریال PSHOILR ،شوک مثبت
درآمدهای نفتی واقعی براساس قیمت پایه  3131و برحسب میلیارد ریال ،شوکهای
مثبت و منفی درآمدهای نفتی بعد از فیلتر شدن توسط فیلترینگ هودریک-پرسکات 3و
جداسازی براساس مقادیر مثبت و منفی ،در مدل قرار داده شدهاند LGOVER .لگاریتم
مخارج واقعی دولت (شامل مخارج عمرانی و جاری دولت) براساس قیمت پایه  3131و
برحسب میلیارد ریال LOPENESS ،لگاریتم شاخص بازبودن تجاری که از تقسیم حاصل-
جمع صادرات و واردات بر تولیدناخالص داخلی بدست آمده و برحسب درصد میباشد.
 LPGRلگاریتم نرخ رشد جمعیت برحسب درصد D1 ،متغیر مجازی دوران جنگ و Trend
روند بلندمدت درآمدهای نفتی برحسب محاسبات فیلترینگ هودریک-پرسکات میباشد.
متغ یرهای مورداستفاده در این پژوهش به صورت ساالنه و از منابع معتبر آماری همچون
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شده و مربوط به سالهای  3131-3131می-
باشند .به منظور مشاهده اثر شوکهای نفتی بر شاخص فالکت در ایران ،شوکهای مثبت
و منفی نفت را از هم تفکیک و به صورت متغیر برونزا وارد مدل میشود .به این منظور
از روش مورک )3302( 1استفاده شده است .1بر اساس روش مورک ،نرخهای مثبت رشد
درآمد نفت به عنوان شوکهای مثبت و نرخهای منفی رشد درآمد نفت به عنوان شوک-
های منفی به صورت رابطه ( )1تعریف میشود:4
}PSHOILR = {∆OILR if ∆OR > 0, 0 otherwise
}NSHOILR = {∆OILR if ∆OR < 0, 0 otherwise

() 1
که در آن ∆OR ،نرخ تغییر درآمد نفت در ایران است (قابل ذکر است که مورک شوکهای
نفتی را برحسب تغییرات قیمت نفت تعریف کرده است ،در حالی که در این پژوهش از
درآمدهای نفتی به جای تغییرات قیمتی استفاده شده است).

1

Hodrick-Prescott Filter
Mork
 1روشهای دیگری نیز برای تفکیک شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی وجود دارد .به طور مثال ،همیلتون
( )3332از یک روش تبدیل غیرخطی برای تفکیک شوکهای مثبت و منفی نفتی استفاده کرد.
 4در واقع ،هنگامی که تغییرات درآمدهای نفتی مثبت باشد ،سری  PSHOILRبرابر مقدار آن قرار میگیرد و در
سایر موارد صفر است .برعکس چنانچه تغییرات درآمدهای نفتی منفی باشد ،مقدار آن در سری  NSHOILRقرار
میگیرد و در سایر موارد صفر میشود.

2
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برای تشکیل الگوی تصحیح خطای برداری ابتدا الزم است تا از وجود رابطه بلندمدت بین
متغیرهای مورد استفاده در الگوی  VARاطمینان حاصل شود تا بتوان الگوی  VECMرا
با استفاده از جزء اخالل رابطه بلندمدت تشکیل داد .اگر رابطه بلندمدت بین متغیرها
وجود نداشته باشد ،باید از یک  VARتفاضلی 3برای تحلیلها استفاده کرد .به منظور
تعیین اینکه آیا متغیرهای یادشده در بلندمدت با هم در ارتباط هستند یا خیر ،ابتدا
آزمون ریشه واحد روی متغیرها انجام میشود .شرط اول در وجود رابطه بلندمدت این
است که متغیرهای الگو دارای مرتبه انباشتگی یکسان باشند .اگر شرط اول تأمین شود،
آنگاه به تعیین تعداد وقفه بهینه برای الگوی  VARپرداخته خواهد شد و تعداد این وقفهها
تا جایی است که مشکل خودهمبستگی اجزای اخالل در هریک از معادالت رفع شود،
سپس الگوی  VARبا تعداد وقفه بهینه تشکیل و آزمون همانباشتگی 1با استفاده از روش
یوهانسون-یوسیلیوس 1انجام میشود .در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت ،میتوان
الگوی  VECMرا تشکیل داد و شوک های مثبت و منفی ناشی از درآمدهای نفتی را به
صورت برونزا وارد الگو کرد و اثر این شوکها را روی شاخص فالکت مورد بررسی قرار
داد .همچنین به منظور بررسی عدم تقارن شوکهای نفتی ،فرضیه صفر به صورت برابری
ضرایب شوکها و در قالب آزمون والد 4مطرح میشود (کمیجانی.)133 :3131 ،
 -1-4فیلترینگ هودریک-پرسکات جهت استخراج شوکهای مثبت و منفی
درآمدهای نفتی
هودریک-پرسکات ( )3301سریزمانی  ytرا که گاهی به آن سیگنال اصلی 3میگویند،
به صورت مجموع دو جزء ترکیبات رشد همواری سری 2یا روند دائمی  g tو ترکیبات
چرخهای  ctبه صورت رابطه ( )1تعریف میکنند:
yt = g t + ct
()1
این اجزای تشکیلدهنده سیگنال اصلی یا سری مشاهدهشده را که به صورت دو بخش
روند و چرخه است ،به آسانی نمیتوان مشاهده کرد ،از اینرو ،هرگونه تجزیهای لزوماً

1

Differential VAR
Johansen-Juselius
3
Cointegration Test
4
Wald Test
5
Original signal
6
Smooth growth component
2
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براساس مفاهیم تصنعی 3صورت میگیرد .بر همین اساس نیز هر روشی از روندزدایی به
نحوی با تعریفی دلخواه از آن چیزی شروع میشود که به عنوان روند و چرخه باید
استخراج شود .یکی از روشهای بسیار معمول برای استخراج بخش چرخهای یک سری
زمانی ،استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات است .ترکیبات رشد یا روند دائمی در این تجزیه
با حل مسأله بهینهیابی زیر نسبت به  g tبه دست میآید:
2
Min ∑Tt=1(yt − g t ) + λ ∑T−1
() 4
]) t=2 [(g t − g t−1 ) − (g t−1 − g t−2
بخش اول در عبارت ( ،)4در واقع بیانگر خوبی برازش است و بخش دوم یا بخش داخل
کروشه ،میزان جریمه ای است که برای ناهمواری از روند سری در نظر گرفته میشود .به
عبارت دیگر ،عبارت داخل کروشه نشان میدهد انحراف از روند سری ،چه در یک دوره
قبل و چه در یک دوره بعد ،هرچه کمتر باشد ،بهتر است .در این عبارت λ ،شاخص
هموارسازی است ،به طوری که در حالت حدی که  λ → 0باشد ،روند همان سری زمانی
حقیقی خواهد بود .در حالت حدی دیگر نیز که ∞ →  λاست ،روند به خطی راست
تبدیل میشود.
در این مطالعه با استفاده از این فیلتر ،نوسانات ادوار درآمدهای نفتی استخراج شده و به
همین ترتیب شوکهای مثبت و منفی از هم تفکیک شده و وارد مدل شدند.

 -5یافتههای تحقیق
 -1-5بررسی مانایی متغیرها
در روشهای سریزمانی گام نخست بررسی مانایی متغیرها میباشد .با توجه به نامانایی
اکثر سریهای زمانی در اقتصاد کالن ،بکارگیری اقتصادسنجی متداول برای تحلیل کمی
روابط اقتصادی تردیدآمیز جلوه میکند .در واقع نامانایی سریهای زمانی (داشتن ریشه
واحد) ممکن است منجر به رگرسیون کاذب شود .لذا قبل از تحلیلهای همانباشتگی،
ابتدا خواص مانایی کلیه متغیرهای مدل بوسیله روشهای دیکی-فولر تعمیم یافته1
( )ADFو فیلیپس-پرون )PP( 1آزمون میشود.

1

Conceptual artifact
Augmented Dickey-Fuller Test
3
Phillips-Perron Test
2
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جدول ( :)1نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته و فیلیپس-پرون (با عرض از مبدأ و روند)
آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته

آزمون فیلیپس-پرون

مقدار
بحرانی
%3

مقدار
بحرانی
%3

مقدار
بحرانی
%3

مقدار
بحرانی%31

آماره PP

مقدار
بحرانی
%3

مقدار
بحرانی%31

آماره
ADF

متغیر

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/0130

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-4/4311

NSHOILR

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-4/1133

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-4/1202

PSHOILR

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/0133

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-4/4033

LMI

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-3/3013

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/3141

LOPENESS

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/1101

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/1101

LPGR

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/3112

-4/3024

-1/3301

-1/3030

-1/2313

LGOVER

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-4/4141

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-4/4141

)D(LOPENESS

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-2/0124

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-2/0114

)D(LPGR

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-4/3103

-4/3311

-1/3110

-1/3331

-1/0031

)D(GOVER

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمونهای مانایی نشان میدهد که در هر دو روش  ADFو  ،PPمتغیرهای شوک
مثبت و منفی درآمدهای نفتی و شاخص فالکت در سطح مانا شدهاند ،به عبارتی مقدار
آماره محاسبه شده برای آنها در سطح از مقادیر بحرانی بزرگتر شده و بنابراین مانا بودن
آنها را به اثبات میرساند و دارای میانگین ،واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت هستند.
در مورد سایر متغیرها ،بازبودن تجاری ،نرخ رشد جمعیت و مخارج دولت نیز با یک دوره
تفاضل مانا بودن آنها تأیید شده است .با توجه به اینکه ترکیبی از متغیرهای ) I(0یا )I(1
وجود دارد ،بایستی به منظور بررسی عدم وجود رگرسیون کاذب و وجود رابطه بلندمدت
بین متغیرها ،همانباشتگی بین متغیرها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 -2-5تعیین و شناسایی بردار همانباشتگی
از آنجایی که یکی از مسائل مهم در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری تعیین تعداد
وقفه های مناسب در این الگوست تا تضمین کند که جمالت خطای مربوط به الگو ،نوفه
سفید و در نتیجه ،پایا هستند (ابریشمی و مهرآرا .)310 :3100 ،لذا ابتدا تعداد وقفههای
مناسب براساس معیار شوارتز بیزین تعیین شده است .براساس نتایج این آزمون وقفه یک
به عنوان وقفه بهینه تعیین گردیده است .پس از مشخص شدن تعداد وقفههای بهینه در
الگو و شناسایی درجه انباشتگی متغیرها ،با استفاده از روش یوهانسون-یوسیلیوس به
بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها پرداخته میشود .برای نیل به این مقصود از دو آماره
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حداکثر مقدار ویژه 3و آزمون اثر 1استفاده میشود .اگر آمارههای آزمون مربوط به این
متغیرها از مقدار بحرانی در سطح  3درصد بیشتر باشد ،فرضیه مقابل پذیرفته میشود.
بدین ترتیب تعداد بردارهای همانباشتگی به دست میآید .نتایج آزمون همانباشتگی در
جدول ( )1گزارش شده است:
جدول ( :)2آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه برای تعداد بردارهای همانباشتگی
آزمون حداکثر ویژه

آزمون اثر
مقدار بحرانی
%33

آماره آزمون

331/3303

121/0202

𝑟=1

330/0101

302/4231

𝑟=2

00/0110

313/3031

𝑟=3

𝑟≤2

21/0023

03/4240

𝑟=4

𝑟≤3

11/3301

41/3331

31/0433

𝑟=5

𝑟≤4

13/0111

10/4103

13/0013

11/1411

𝑟=6

𝑟≤5

33/1001

32/1013

فرضیه
مخالف

فرضیه
صفر

فرضیه
مخالف

فرضیه
صفر

مقدار بحرانی
%33

آماره آزمون

𝑟=0
𝑟≤1

𝑟=0

31/3330

04/4121

𝑟=1

𝑟≤1

44/4301

21/0011

𝑟=2

10/1131

41/3321

𝑟=3

𝑟≤2

14/0333

𝑟=4

𝑟≤3

𝑟=5

𝑟≤4

𝑟=6

𝑟≤5

منبع :یافتههای پژوهش

براساس هر دو آماره اثر (  )𝜆traceو حداکثر ویژه ( ،)𝜆maxمیتوان وجود پنج بردار هم-
انباشتگی را بین متغیرهای مدل نتیجه گرفت .براساس قضیه نمایش گرنجر ،1رابطه تعادلی
بلندمدت ،مستلزم وجود سازوکار یا الگوهای تصحیح خطا است .در واقع ،سازوکارهای
تصحیح خطا حصول به رابطه بلندمدت را تضمین میکنند .بنابراین ،روند تغییرات کوتاه-
مدت متغیرها در نهایت به همگرایی بلندمدت منجر میشود و میتوان برای مشاهده روند
تغییرات کوتاهمدت ،الگوی  VECMرا تشکیل داد.
 -3-5برآورد کششهای بلندمدت مدل و نرمالسازی بردار همانباشته
پس از تعیین نوع الگو و تعداد بردارهای همانباشته ،گام بعدی گزارش بردار همانباشتهای
است که بتواند کششهای بلندمدت متغیرها را با توجه به نظریههای اقتصادی و عالیم
مورد انتظار متغیرها بیان کند.
برای تفسیر نتایج تخمین میبایست ضریب متغیر وابسته برابر یک باشد ،اما ضریب متغیر
وابسته معادالت تخمین زده شده از طریق روش یوهانسون برابر یک نیست ،از اینرو
میتوان با تقسیم تمام ضرایب متغیرهای وابسته و مستقل بر ضریب تخمینی متغیر
وابسته ،ضرایب تخمینی را نرمالیزه نمود .بردار نرمالیزه شده بایستی از نظر عالمت ضرایب،
1

Maximum Eigenvalue
Trace Test
3
Granger Representation
2
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متناسب با تئوری های اقتصادی بوده و همچنین ضرایب متغیرهای توضیحی به لحاظ
آماری معنیدار باشند .نتایج تخمین بیانگر این است که متغیرهای مدل همگرا هستند و
رابطه تعادلی بلندمدت با یکدیگر دارند .در نهایت ،رابطه بلندمدت میان متغیرها را با
استفاده از روش یوهانسون که در بلندمدت عرض از مبدأ اعمال نمیشود ،میتوان به
صورت ( )3نوشت (اعداد داخل پرانتز ،آماره  tمربوط به هر متغیر میباشد):
LMI = 1/01LPGR + 1/04LOPENESS + 1/42LGOVER − 1/30NNOILR − 1/32PNOILR
()33/12

() 3

()1/33

()3/01

()4/23

()0/11

+3/21Trend + 1/12D1
()31/13

()1/23

نتایج معادله ( )3نشان میدهد که در بلندمدت ،با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ،با
افزایش یک درصد در نرخ رشد جمعیت ،شاخص فالکت به میزان  1/01درصد افزایش
مییابد .با افزایش یک درصد در شاخص باز بودن تجاری ،شاخص فالکت به میزان 1/04
درصد افزایش مییابد .براساس مدل بارو-گوردون )3301( 3در یک اقتصاد بسته ،سیاست
پولی انبساطی می تواند تحت شرایطی به مازاد تقاضا در اقتصاد منجر شده و در نتیجه
باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شود .ولی در یک اقتصاد باز ،فشار برای افزایش
قیمتها میتواند از طریق واردات و در نتیجه توسط تغییر در تراز پرداختها کاهش یابد.
به بیان دیگر ،هرچه اقتصاد بازتر باشد ،میزان تغییر در تراز پرداختها برای از بین بردن
فشار تورمی بیشتر خواهد بود ،لذا انتظار میرود که در اقتصادهای بازتر ،تورم کمتری
وجود داشته باشد .این استدالل برای یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر فالکت یعنی تورم
بود.
در متون تجارت بینالملل نظریات متعددی با استفاده از تفاوت در فراوانی مطلق و نسبی
عوامل تولید ،تفاوت تکنولوژیک ،تجارت استراتژیک ،تجارت درون صنعتی و بین صنعتی
برای توضیح علت تجارت و جریان تجاری میان کشورها شکل گرفته است .اصلیترین
نظریه سنتی که به بررسی ارتباط بین تجارت و قیمت نسبی کاالها و همچنین قیمت
نسبی عوامل تولید در بین کشورها میپردازد ،نظریه هکچر و اوهلین 1است .در سادهترین
حالت طبق نظریه هکچر و اوهلین هر کشور کاالیی را صادر میکند که در تولید آن از
عامل فراوانتر تولید به طور نسبی بیشتر استفاده شده باشد .بنابراین ،تجارت باعث افزایش
Barro and Gordon
Heckscher and Ohlin
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قیمت نیروی کار در کشورهایی خواهد شد که دارای فراوانی نسبی کار هستند (کشورهای
در حال توسعه) و تولید کاالیی که به طور نسبی از عامل کمیابتر تولید بیشتر استفاده
میکند ،کاهش مییابد .در نهایت ،تمایل به سمت برابرسازی جزئی 3قیمت عوامل تولید
در دو کشور  ،به کاهش قیمت عامل کمیابتر نسبت به قیمت عوامل فراوانتر تولید منجر
خواهد شد .لذا انتظار میرود در بلندمدت با افزایش تجارت و باز بودن اقتصاد یک کشور،
اشتغال نیز افزایش یابد .ولی برخالف تئوریهای فوق ،رابطه بدست آمده بین شاخص باز
بودن تجاری و فالکت ،یک رابطه مثبت و معنیدار بوده ،میتوان این گونه استدالل کرد
که درسالهای اخیر به دلیل تحریمهای وارده ،ایران با کشورهای کمتری رابطه تجاری
داشته و لذا از درجه باز بودن تجاری کمتری نیز برخوردار بوده است .بنابراین اثر باز بودن
تجاری بر برآیند دو شاخص ،تورم و بیکاری موجب افزایش شاخص فالکت در ایران شده-
است.
رابطه بین مخارج دولت و شاخص فالکت در معادله ( ،)3یک رابطه مثبت و معنادار است.
براساس منحنی های عرضه و تقاضای کل ،با افزایش مخارج دولت ،تقاضای کل اقتصاد
افزایش مییابد .با افزایش تقاضای کل ،سطح قیمتها نیز افزایش مییابد .به دنبال آن،
دستمزد حقیقی پرداختی به نیرویکار کاهش خواهد یافت .در نتیجه ،بنگاهها شروع به
استخدام بیشتر نیرویکار میکنند و بیکاری کمتر میشود .این تحلیل در مورد مخارج
جاری دولت است .در مقابل اگر مخارج عمرانی و سرمایهگذاری دولت افزایش یابد ،در
بهبود تولید و کاهش تورم نقش بسزایی دارند .ولی در اقتصاد ایران ،رشد مخارج دولت
حتی اگر به کسری بودجه نیز منجر نگردد ،دارای آثار تورمی است .چرا که از محل
تولیدات کشور تأمین نمیشود و ناشی از فروش ثروتهای طبیعی است .دولت با اتکا به
فروش ثروت های طبیعی بیش از ظرفیت جذب عمل کرده و موجب رشد تقاضای کل و
ایجاد فشارهای تورمی شده است .لذا تا زمانی که منبع اصلی درآمدهای دولت ،نفت و
درآمدهای نفتی است ،افزایش مخارج دولت موجب افزایش تورم و پایداری نرخ بیکاری
در کشور خواهد شد و در نتیجه شاخص فالکت را نیز افزایش خواهد داد.
همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی
موجب کاهش شاخص فالکت در اقتصاد ایران شده است .به طوری که با افزایش یک
تکانه مثبت نفتی ،شاخص فالکت به میزان  1/32درصد کاهش مییابد ،به همین ترتیب
Partial Equalization
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با افزایش یک تکانه منفی در درآمدهای نفتی ،شاخص فالکت به میزان  1/30درصد
کاهش خواهد یافت .نتایج بدست آمده دال بر نامتعادل بودن اقتصاد ایران در زمان وقوع
تکانههای مثبت و منفی درآمدهای نفتی است .ولی روند درآمدهای نفتی در بلندمدت
موجب افزایش  3/21درصدی در شاخص فالکت شده است .این نشاندهنده آن است که
با افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت ،پایه پولی کشور از طریق تغییر در خالص دارایی-
های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و از سوی دیگر با ایجاد فضای نااطمینانی موجب
به تأخیر انداختن سرمایهگذاریها در کشور خواهد شد .لذا رکود اقتصادی و کاهش
اشتغال را می توان شاهد بود .بنابراین تغییرات به وجود آمده در تورم و بیکاری ناشی از
روند درآمدهای نفتی موجب افزایش شاخص فالکت در بلندمدت خواهد شد.
متغیر مجازی دوران جنگ که در مدل آورده شده ،دارای رابطه مثبت با شاخص فالکت
است که البته این رابطه از سطح معناداری برخوردار نمیباشد.
 -4-5برآورد الگوی تصحیح خطای برداری ()VECM
به منظور ارتباط دادن رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها با تغییرات کوتاهمدت آنها،
الگوی تصحیح خطای برداری ،مورد استفاده قرار گرفته است .الگوی تصحیح خطای
برداری با تفاضلگیری از متغیرهای مورد استفاده در الگوی  VARو جزء اخالل رابطه
بلندمدت ) ECM(-1ساخته میشود .به عبارت دیگر ،این الگو یک بازخورد تلقی میگردد
و بنا بر آن متغیر وابسته نسبت به عدم تعادل دستگاه تعدیل میشود و حصول به رابطه
بلندمدت را تضمین میکند .الگوی تصحیح خطای برداری با استفاده از بردار همگرایی
انتخابی که در واقع بیانگر رابطه بلندمدت میان متغیرهاست ،رابطه کوتاهمدت آنها را
برآورد نموده و ضریب تصحیح خطا ،همگرایی مدل و متغیرهای موجود در آن را نشان
میدهد .در مدلهای تصحیح خطا شرط همگرایی آن است که ضریب تصحیح خطا از
لحاظ آماری معنادار باشد ،قدر مطلق آن بین صفر و یک و از نظر عالمت نیز منفی باشد.
در این پژوهش ،براساس برآورد الگوی تصحیح خطای برداری در مورد رابطه شوکهای
نفتی و شاخص فالکت ،ضریب تصحیح خطا  -1/41درصد میباشد و اندازه آماره  tبرآورد
شده برای آن  -1/11میباشد که داللت بر معنادار بودن آن در سطح  1/33دارد (جدول
 .)1همانگونه که مالحظه می شود این ضریب دارای عالمت موردنظر بوده و بین صفر و
یک قرار دارد .مقدار ضریب بدست آمده نشان میدهد که در هر دوره  1/41درصد اختالف
ناشی از شوک از بین میرود و متغیرها به روند بلندمدت خود باز میگردند.
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جدول ( :)3برآورد مدل تصحیح خطای برداری
)ECM(-1

)D(LPGR

)D(LOPENESS

)D(LGOVER

)D(NNOILR

)D(PNOILR

)D(Trend

)D(D1

-1/41

1/11

1/10

1/43

-1/33

-1/01

-1/11

-1/31

()1/31

()1/10

()1/10

()1/10

()1/10

()1/34

()1/111

()1/31

{}-1/11

{}1/11

{}1/33

{}3/43

{}-3/00

{}-3/11

{}-0/01

{}-3/34

توضیحات :اعداد داخل کروشه آماره  ، tاعداد داخل پرانتز انحراف معیار و اعداد سطر اول ضرایب تصحیح خطا است.
منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( )1نشان میدهد ،نتایج الگوی تصحیح خطای برداری تأیید کننده روابط بلندمدت
و بردار نرمال شده هستند .لذا در کوتاهمدت متغیرهای مدل نسبت به عامل خطا به نحوی
اصالح میشوند که رابطه بلندمدت بین آنها در الگوی  VARبرقرار باشد.
 -5-5آزمون عدم تقارن
جهت بررسی نامتقارن بودن شوکهای مثبت و منفی درآمدهای نفتی میتوان از آزمون
برابری ضرایب شوکها (آزمون والد) استفاده کرد .براساس نتایج آزمون والد ،مقدار آماره
 Fبرابر با  3/1000و مقدار احتمال آن  1/1310است .لذا فرضیه نامتقارن بودن اثرات
شوکهای مثبت و منفی بر شاخص فالکت پذیرفته نخواهد شد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
درآمدهای نفتی نقشی استراتژیک در ساختار اقتصاد ایران دارند .ایران با داشتن یازده
درصد از ذخایر نفت دنیا ،به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در بین کشورهای عضو اوپک
تبدیل شده است .با این شرایط ،بازار نفت بینالمللی هم از ایران تأثیر میپذیرد و هم تا
حدگستردهای بر آن اثر میگذارد .اقتصاد ایران تا حد زیادی به درآمدهای ناشی از صادرات
نفت وابسته است ،به طوری که حدود  01الی  31درصد کل درآمدهای صادراتی ایران را
نفت تشکیل میدهد و به طور معمول بین  41الی  31درصد این درآمدها به بودجه
سالیانه دولت تعلق میگیرند .نقش درآمدهای نفتی در ساختار بودجه دولت و برنامههای
تأمین اجتم اعی ،اقتصاد ایران را از کشورهای دیگر متمایز و اهمیت بررسی نقش شوک-
های نفتی را بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم و بیکاری ،دوچندان میکند.
در این مطالعه ،اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فالکت در ایران به روش
 VECMبرای دوره زمانی  3131-3131مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از بردارهای
نرمال شده نشان میدهد که رابطه هر دو شوک درآمدهای نفتی با شاخص فالکت ،منفی
است .این در حالی است که روند درآمدهای نفتی در بلندمدت موجب افزایش شاخص
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فالکت می شود .لذا نظریه نفرین منابع در اینجا مصداق آشکاری پیدا میکند .به عبارتی
اگرچه در زمان شوکها ،ترکیب خطی از تورم و بیکاری به عنوان شاخصهای فالکت
کاهش مییابند ،ولی در بلندمدت درآمدهای نفتی تورمزا بوده و دارای اثرات رکودی بر
اقتصاد میباشند که این به نوبه خود موجب افزایش بیکاری خواهد شد .در نتیجه میتوان
در بلندمدت شاهد افزایش شاخص فالکت در ایران بود .این نتیجه گواه نامتعادل بودن
اقتصاد ایران در زمان وقوع تکانههای نفتی است و لذا طبق نظریه نفرین منابع ،این موهبت
برای ایران تبدیل به یک مصیبت خواهد شد.
در مورد سایر متغیرهای توضیحی در مدل نیز باید گفت که نرخ رشد جمعیت ،مخارج
دولت و میزان باز بودن اقتصاد اثر مثبتی بر شاخص فالکت داشتهاند .لذا پیشنهاد میشود
که توجه بیشتری به کاهش سهم مخارج دولت از درآمدهای نفتی نمود .چرا که با قطع
ارتباط هزینههای دولت با تکانههای نفتی ،دیگر تکانههای مثبت و منفی درآمدهای نفتی
نمیتوانند اثرات تورمی و رکودی بر اقتصاد برجا بگذارند .همانطور که ماکس کورد3
( )3333استدالل میکند دولتها در کشورهای عضو اوپک گرایش دارند تا افزایش قیمت-
های نفت را دائمی و کاهش قیمتها را موقتی تلقی کنند .این امر دولتها را به سمت
تنظیم سیاستهای مالی غیرواقعبینانه و غیرقابل دسترس هدایت میکند .از اینرو ،با
پیشبینی محافظهکارانه قیمتها ،تنظیم مخارج عمومی براساس تغییرات دائمی درآمدها
(به جای تغییرات موقتی) و استفاده مؤثر از حساب پسانداز یا ذخیره درآمد نفتی برای
اجتناب از انتقال تکانههای قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد میتوان نوسانات قیمت را
که در اثر تکانههای نفتی حاصل می شود ،به خوبی مدیریت و از اثرات سوء آن بر اقتصاد
ملی جلوگیری کرد .از سوی دیگر با لغو تحریمها ،میتوان انتظار داشت که حجم صادرات
و واردات کشور رشد بیشتری داشته ،که در این صورت موجب کاهش فالکت در اقتصاد
میشود .به همین دلیل ،اتخاذ سیاستهای تجاری صحیح در عرصه بازرگانی خارجی
آسیبپذیری کشور را به نوسانات درآمد نفتی کاهش میدهد .عالوه بر این سیاستگذاران
میتوانند با مدیریت صحیح نرخ ارز ،بخصوص در دورههای رونق نفتی ،از تقویت بیش از
حد پول ملی که موجب اختالل در نظام بازرگانی خارجی و آسیبپذیری بخش تولیدات
قابل مبادله میشود ،جلوگیری کنند.

Max Corde
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