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این مقاله با استفاده از یك مدل كنیزی جدید با رویكرد اقتصااد خارد باه دنباال
بررسی كانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفات و
گاز طبیعی) است .از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت
انرژی بر تولید و تورم در ایران مایباشاد .بادین منظاور از دادههاای مرباو باه
سالهای  2911-2931و روش روابط به ظاهر ناامرتبط جهات بارازش اساتفاده
میگردد .برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد كانن ،از
كانال تقاضا ،از منحنی  ISو از كانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده مایشاود.
نتایج برازش نشان میدهد كه سیاست پولی در ایران از كانال نرخ بهره به صورت
مستقیم و از كانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضاه انارژی
مؤثر است كه اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن میباشد .مطابق
با نتایج برازش منحنی فیلیپس كینزیهاای جدیاد و منحنای  ،ISقیمات انارژی
دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم كشور است كاه اثار منفای افازایش قیمات
انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سال های ماورد
بررسی میباشد.

vida.varahrami@gmail.com
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 .0مقدمه
روند افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از سال  1112آغاز شد و تا سال  1111اداماه داشات.
اكثر مطالعاتی كه در این دوره انجام شد ،نشان دادند كه در این دوره قیمتهای افزایشی نفت خاام اثار
معكوسی بر رشد تولید ناخالص داخلی در كشاورهای مختلا داشاته اسات .ایان اثرگاذاری در ماورد
كشورهای واركننده و صادركننده به نوعی متفاوت است .كشورهای واردكننده ،با افزایش قیمت نفت ،با
افزایش هزینههای تولید مواجه شده و قیمت كاالهای تولیدی آنها افزایش مییابد و بدین سان تولیاد
و رشد اقتصادی آنها با مشكل مواجه میشود .كشورهای صاادركننده نیاز باا افازایش قیمات نفات و
افزایش درآمدهای نفتیشان ،در صورتی كه از درآمدهای نفتی خود به خوبی و در راساتای طار هاای
عمرانی استفاده كنند امكان بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادیشان حاصل خواهد آمد ،اماا تجرباه
برخی از كشورهای صادركننده وابسته به درآمدهای نفتی (مثل ایران) نشان داده كه دقیقاً در سالهایی
كه قیمت نفت و گاز روند افزایشی داشته ،این كشورها به علت وجود بی انضباطی مالی و انجام مخارج
نابهجا با شرایط تورمی مواجه شدهاند ،این اثر تورمی تا حدودی منتج از واردات كاالهای وارداتی تولیاد
شده در كشورهای واردكننده نفت نیز بوده است .لذا به نوعی میتوان گفت بخشی از تورم ایران ،تاورم
وارداتی و بخش دیگر منتج از بی انضباطی مالی دولت است كاه در نهایات منجار باه افازایش حجام
نقدینگی و تورم كشور شده است .همچنین با وجود بی اطمینانی ناشی از وقاو تاورمهاای دو رقمای،
سرمایهگذاری و تولید با مشكل مواجه شده و كشور شرایط ركودی را توام با تورم تجربه كرده است ،باا
بررسی قرار گیرد.
هدف از نوشتار این مقاله پاسخگویی به این سوال است كه در ایاران باین كاناالهاای عرضاه و
تقاضای اقتصاد ،انرژی از كدامیك از این كانالها بیشترین اثرگذاری را بر اقتصااد دارد؟ همچناین ایان
مقاله به دنبال بیان نقش مستقیم و غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه و تقاضاای انارژی و باه دنباال
بیان این مساله است كه قیمت انرژی (منظور از انرژی نفت و گاز است) چگوناه بیشاترین تاثثیر را بار
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متغیرهای كنن اقتصادی مثل نرخ تورم و تولید میگذارد و كدامیك را بیشاتر متاثثر مایساازد .بادین
منظور از یك مدل كینزی جدید با رویكرد اقتصاد خردی و مدل یاشاینو و همكااران )1121( 2اساتفاده
میشود و برای بررسی اثر نوسانات قیمت انرژی از كاناال تقاضاا از منحنای  ISو جهات بررسای اثار
تغییرات قیمت انرژی از كانال عرضه از منحنی فیلیپس و جهات بارازش از روش معاادالت باه ظااهر
نامرتبط ( )SUR1استفاده میشود .نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است كه این مطالعه با اساتفاده از
یك مدل كینزی جدید با رویكرد اقتصاد خردی و با روش معادالت به ظاهر نامرتبط به دنبال بررسای
نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر عرضه و تقاضای انرژی در ایران است .همچنین تثثیر قیمت انرژی را با
استفاده از این روش بر تولید و تورم كشور مورد بررسی و مقایسه قرار میدهد .در ادامه مقاله ،در بخش
دوم به بیان مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته ،در بخش سوم روش پژوهش ،در بخش چهارم،
نتایج برازش و در بخش پنجم نتیجهگیری و ارائه توصیه سیاستی بیان خواهد شد.

 .2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
ال ) اثر شوك قیمت انرژی وقتی بر عرضه مؤثرتر از تقاضا است:
فرض كنید ابتدا اقتصاد در وضعیت تعادلی است لذا قیمت تعادلی  P0و سطح تولید  Y0در نقطه A

میباشد AD .تقاضای كل و  ASعرضه كل اقتصاد است .اگر نقطه  Aزیر اشتغال كامال باشاد .وقتای
قیمت انرژی (اعم از نفت یا گاز) افزایش یابد ،هزینههای تولید افزایش یافته و منحنی عرضه كل به

́

منتقل میشود .در این حالت تولید به  Y1كاهش مییابد .در نتیجه وقتی قیمت انرژی زیااد مایشاود،
منحنی عرضه به ́ منتقل شده و در نهایت سطح تولید كم و سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد .با
نهایت منجر به كاهش سطح عمومی قیمتها شده و سطح تولید از  Y1به  Y2كاهش مییابد و در آخر
میتوان گفت كه بخش عرضه اقتصاد بیشتر از بخش تقاضای اقتصاد از شوكهای قیمات نفات متاثثر
شده و در نهایت منجر به سطح تولید كمتر و سطح عمومی قیمتهای باالتر در نقطه  Cمیشود.
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1. Yashino el al
2. Seemingly Unrelated Regression
3. Taghizadeh andYashino
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نمودار  .1اثر قیمت انرژی وقتی تأثیرگذاری بر عرضه بیشتر از تقاضا است.
()Taghizadeh Hesari & Yashino, 2013

ب) اثر شوك قیمت انرژی وقتی بر تقاضا مؤثرتر از عرضه اقتصاد است؛
فرض كنید ابتدا اقتصاد در وضعیت تعادلی است لذا قیمت تعادلی  P0و سطح تولید  Y0است .اگار
قیمت انرژی (نفت خام و گازطبیعی) افزایش یابد ،منحنی عرضه به ́ منتقل شده ،وقتی قیمت انرژی
افزایش مییابد ،قیمت محصول باالتری را میطلبد و تولید به  Y1كاهش مییابد .لذا اگر قیمت باهP1

افزایش یابد و نرخ دستمزد خانوارها ثابت باشد ،از تعادل به نقطه عدم تعادل  Bمیرسد .بنابراین قیمات
انرژی باالتر در شرایطی كه درآمد خانوارها تغییری نكرده ،مصرف انرژی را كاهش میدهد كه در ایان
حالت انتقال  ADبیشتر از انتقال  ASاست .لذا تقاضای كل باه

́ منتقال شاده و قیماتهاا باه P2

كاهش مییابند .لذا با مقایسه این وضعیت با حالت قبل میتوان گفت كاه در دو حالات تولیاد كااهش
مییابد ولی وقتی كه اثر انتقال تقاضا بیشتر از انتقال عرضه باشد ،قیمت بیشتر كاهش مییابد .انتقاالت
در نمودار  1نشان داده شده است.

()Taghizadeh Hesari & Yashino, 2013
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 .3مطالعات پیشین
بوهی )2332( 2در مطالعهای شوكهای نفتی سال  2311را با دادههای صنعت ژاپن ،آمریكا ،انگلیس و
آلمان مورد بررسی قرار داد و دریافت كه در این كشورها شوك افزایش قیمت نفات منجار باه كااهش
تولید ناخالص داخلی شده است .همیلتون 1نیز در سال  2319به ركود اقتصادی حاصال از شاوكهاای
نفتی توجه نمود .وی با استفاده از روش علیت گرنجری به رابطه علیت منفی میان قیمت نفت و تولیاد
ناخالص داخلی در كشورهای پیشرفته پی برد .آلترمن )2311( 9در مطالعهای نشان داد كاه قیماتهاای
باالتر انرژی منجر به كاهش تولید ناخالص ملی كشورها میشود .مثنً در ساال  2314باا یاك درصاد
افزایش قیمت نفت ،تولید ناخالص ملی آمریكا  1/11درصد و در سال  2/92 2311درصد كاهش یافتاه
و شدت تغییر تولید ناخالص ملی با شوك قیمت نفت از  4/1درصاد در ساال  2319باه  1/3درصاد در
سال  2311رسیده است.
برنانك و همكاران )1112( 4بیان میكنند كه بخش تقاضای اقتصاد باه علات كااهش پاساناداز
مصرفكننده نسبت به بخش عرضه اقتصاد بیشتر از قیمت نفت متثثر است .لذا نوساانات قیمات نفات
تثثیرگذاری با وقفه و گستردهای بر سطح كنن اقتصاد دارد.
تقی زاده و همكاران ( )1129اثر قیمت نفت را روی تولید و مصرف نفت در اقتصاد داخلای و روی
الگوی تجارت طی سالهای  2332-1122بررسی كردند .طبق این مطالعه ،ایاران و روسایه بیشاتر از
سایر كشورها از نوسانات قیمت نفت نفع میبرند و عرضه و تقاضای اقتصااد بسایار از نوساانات قیمات
نفت متثثر میگردند كه اثرپذیری عرضه اقتصاد بیشتر از تقاضای اقتصاد است.
مدلهای  GARCHدر كشورهای عربی میپردازد .نتایج مطالعه وی حاكی از این است كه شوكهاای
نفتی منجر به انعطاف پذیری پایین نرخ ارز در این كشورها میشود و اثرات مثبت و منفای مختلفای را

1. Bohi
2. Hamilton
3. Altermain
4. Bernank et al.
5. Mundaca
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برای كشورهای عربی با خود به همراه دارد .مونداكار پیشنهاد مایدهاد كاه ایان كشاورها بایاد بارای
انعطافپذیری پایین نرخ ارز ناشی از شوكهای نفتی تدابیر زیادی بیاندیشند وگرناه باا تضاعی ارزش
پول ملی مواجه خواهند شد.
نیفارو و الدوهمین )1129( 2رابطه غیرخطی بین قیمت نفت ،نرخ بهره و نرخ تورم را پیش از دوره
بحران سال  1111و طی دوره بحران مورد بررسی قرار میدهند .نتایج مطالعه آنها حااكی از آن اسات
كه وابستگی ساختاری بین نرخ تورم و قیمت نفت خام ،نامتقارن بوده و وابستگی معنادار و متفاوتی بین
قیمت نفت خام و نرخ بهره كوتاهمدت ،طی دوره بحران وجود دارد.
محدث و پسران )1129( 1در یك مطالعه تجربی برای ایران ،تثثیر درآمدهای نفتای را بار اقتصااد
ایران بررسی كردند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد كه نفت هم یك بركت و هام یاك نفارین بارای
اقتصاد ایران محسوب میشود .برپایه نتایج تجربی آنها ،درآمدهای نفتی بر درآمد ملی تثثیر مثبات دارد،
اما نوسانات آن كه ناشی از شوكهای قیمت و تولید نفت است ،به افزایش حجم پول و تاورم در ایاران
منجر شده است .ازاین رو ،آنها كاهش تثمین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتای را باه عناوان
راهكاری مناسب در این زمینه پیشنهاد كردهاند.

ون )1121( 9در مقالهای به بررسی آثار شوكهاای انارژی بار تولیاد ناخاالص داخلای انگلساتان
میپردازد .در این مطالعه از دادههای مربو به سیصد دوره استفاده شده است .نتایج این بررسی نشاان
میدهد كه طی یك دوره بلندمدت با حركت انگلستان از صادرات زغال سنگ به سامت واردات نفات،
آثار منفی شوكهای تقاضای انرژی بر اقتصاد انگلستان افزایش یافته است .در ایران نیاز مطالعااتی در
این زمینه انجام شده است.
كردند .نتایج مطالعه آنها حاكی از عكسالعمل نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت واقعی نفت در

1. Naifar & Al Dohaiman
2. Mohades & Pesaran
3. Ven
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رژیمهای متفاوت بخش صنعت ایران است .به طوری كه با حركات از ركاود باه روناق شادید بخاش
مسكن ،مكانیسمهای اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت برروی اقتصاد ایران افزایش مییابد.
فخر حسینی ( )2931یك مدل تعادل عمومی پویای تصاادفی ادوار تجااری واقعای را بارای
بررسی تثثیر شوك های نفتی ،برای اقتصاد ایران طراحای كارد .نتاایج حاصال از كالیبراسایون و
شبیه سازی مدل وی نشان می دهد كه اگر شوك درآمدهای نفتی وارد پایه پولی نشود ،اقتصاد تورم
كمتری را تجربه می كند .برپایه نتایج مطالعه وی ،در چهارچوب ادوار تجاری واقعی و بدون لحاظ
چسبندگی ،پول خنثی

است.

خیابانی و امیری ( )2939در مطالعهای به بررسی تثثیر شوكهاای قیمات و تولیاد نفات خاام بار
متغیرهای پولی و مالی و كنن اقتصاد باز نیوكینزی برای ایران پرداختند .آنها از یك مادل  DSGEباا
لحاظ بخشهای عمده خانوار ،بنگاه ،بخش تجارت خارجی و بانك مركزی برای اقتصاد ایاران اساتفاده
كردند .نتایج حاصل از شبیهسازی و تحلیل توابع عكسالعمل آنی مدل نشان میدهد ،شوكهای قیمت
و تولید نفت خام بر سرمایهگذاری ،تولید ملی ،هزینه نهایی تولید و تورم تثثیر مثبت و معنادار دارند .نتایج
این مطالعه نشان میدهد كه سیاستهای پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شكل مایگیارد
كه به دلیل وابستگی باالی بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت میباشد.
اثنی عشری و همكاران ( )2931در مطالعهای ،تكانههای ساختاری اقتصاد ایاران ناشای از قیمات
برونزای نفت ،را با درنظرگرفتن متغیرهای تولید ،تورم و حجام پاول باه عناوان متغیرهاای وابساته و
درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین 2941تا اسفند  2931بررسی كردند .نتیجه این مطالعه این بود كاه
پنج تكانه ساختاری در شهریور  ،11مرداد  ،11خرداد  ،23مرداد ،19و خرداد  11شناسایی شد .بیشاترین
همچنین بیشترین دوره تثثیر قیمت نفت بر تولید ،تورم و رشد پول باه ترتیاب در رژیام چهاارم ،دوم و
پنجم بوده است.

نادمی و صداقت ( )2931در مطالعهای به بررسی تاثثیرات نامتقاارن شاوكهاای قیمات نفات و
همچنین تثثیر شدت تحریمها بر نرخ بیكاری در اقتصاد ایران پرداختند .برای این منظور ،اثر شوكهاای
مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریمها بر نرخ بیكاری ایران با روش ماركوف سوئیچینگ
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد شوك مثبت قیمت نفت تثثیری
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منفی بر بیكاری داشته است و موجب كاهش بیكاری شده و در مقابل شوك منفی قیمت نفات تاثثیری
مثبت و افزایشی بر نرخ بیكاری داشته است.

 .4روش پژوهش
ال ) بخش خانوارها
مصرف خانوارها مشتمل بر مصرف كاالهای غیرانرژی (

) و مصرف انرژی ( )

است كه A

كشش جانشینی بین دو گروه كاال میباشد 2.لذا؛
()2

=Ct

) و شااخص

شاخص قیمت مصرفكننده است كه متثثر از شاخص قیمت كاالهای غیرانرژی (

قیمت انرژی ( ) است( .در تمام متن این مقاله منظور از انرژی ،نفت خام و گاز طبیعی میباشد) ،لذا؛
)

()1

(

تابع مطلوبیت خانوارها به صورت زیر است.
∑

()9

تابع مطلوبیت خانوارها طبق رابطه باال متثثر از مصرف انرژی و غیرانرژی ،عرضه نیروی كاار ( )
و میزان حجم پولی كه توسط خانوار نگهداری میشود ( ) است.
مطلوبیت خانوارها دارد.

اثار منفای و

اثار مثبات بار

نرخ تنزیل است و خط بودجه خانوار به صورت زیر میباشد.

()4
حداكثر كرده و دستمزد بهینه ،میزان مصرف بهینه و حجم پول بهینه نگهداری شده توسط خانوارها باه
دست میآید.
()1
()2

 .2مدل مورد استفاده در این مقاله منتج از مدل كینزی جدید با رویكرد اقتصاد خردی و مدل یاشینو و همكاران )1121( 2است.
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()1
در نهایت مصرف بهینه انرژی به صورت زیر است.
()1

)

(

(

)

رابطه پولی به صورت زیر درنظر گرفته میشود.
()3
عرضه پول انتظاری است .لذا میزان مصرف بهینه انرژی

نرخ تورم انتظاری و
به صورت زیر است.
()21

)

(

(

)

ب) بنگاهها
در این مقاله فرض میشود كه تابع تولید بنگاهها به صورت تابع تولید كابداگن

و وابساته باه

نهادههای نیروی كار ،سرمایه و انرژی است.
̅

()22
كشش تولیدی نیروی كار و

كشاش تولیادی انارژی اسات.

ساطح تولیاد بنگااه،

عامال

تكنولوژی G ،مصرف انرژی و  Kحجم سرمایه میباشد .طبق مدل وود فورد )1129( 2فرض میكنایم
كه سرمایه تولید نمیشود و مستهلك نمیگردد .لذا حجم سرمایه طی زمان ثابت است .تابع تولید دارای
بازده ثابت نسبت به مقیا

میباشد .در این تابع ،تولید نهایی هر عامال برابار

است ،لذا

()21
ارزش تولید نهایی انرژی و

شاخص قیمت انرژی است .توابع تقاضای نیروی كار و انرژی و

همینطور تولید بهینه بنگاه به صورت زیر است.

1. Wood ford
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()29
()24
()21
فرض میشود كه بنگاهها در یك بازار رقابت انحصاری عمل میكنند و تابع هزیناه بنگااههاا باه
صورت زیر است.
()22
در رابطه ( )22با افزایش قیمت انرژی و نرخ دستمزد ،مقدار هزینه بنگاه افزایش ماییاباد لاذا منحنای
فیلیپس بنگاه به صورت زیر قابل تعری میباشد.
]) ̂

()21

در رابطه باال

[

(

)

(

()

)

(=Πt

شوك انتظاری دارای توزیع با میاانگین صافر اسات كاه باا متغیرهاای بارون زا

همبسته نیست.
در یك وضعیت تعادلی مقدار تقاضایی كه بنگاه با آن مواجه است برابر با مجمو مصارف میباشد.
 ،از طرفی این تقاضا توسط تولید بنگاهها فراهم میشاود كاه  Y=Q+serviceو

لذا

مجمو

 Qتولیدات صنعتی است .در حقیقت

تولید خادمات و تولیادات صانعتی هسات .منحنای IS

كینزی جدید به صورت زیر میباشد.
()21

(

)

(

)

مدل برابر با مجمو مصرف انرژی خانوار و میزان مصرف نهاده انرژی در بنگاه اسات كاه باه صاورت
نشان داده میشود ،لذا؛
()23
بنابراین در بازار ،تقاضای كل انرژی به صورت زیر است:
()11

(
)

(

)

(
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معرفی میشود.

میزان استخراج تجمعی انرژی (نفات و گااز) در

عرضه انرژی به صورت

انتهای دوره  Rt ،tاندازه ذخایر اثبات شده انرژی (نفت و گاز) است و فرض میشود كه اكتشاف مخازن
جدید وجود ندارد.
∑

()12
()11
()19
هزینه استخراج به صورت زیر است.
()14

هزینه كمیابی است و هزینه استخراج تابعی از میزان استخراج و اندازه مخزن میباشاد و
عرضه كنندگان انرژی با حداكثر كردن سود خود میزان استخراج بهینه خود را تعیین میكنند.
∑Max

()11

St:

و

نرخ تنزیل و به صورت

عامل ریساك r ،نارخ بهاره و مثبات اسات .ساود یاك

تولیدكننده به صورت زیر میباشد.
)

()12
در رابطه باال

نرخ ارز مؤثر،

)

(

(

قیمت حقیقی انتظاری انرژی و نرخ ارز اولین كاناالی اسات

كه از طریق آن سیاست پولی بر عرضه بازار انرژی اثر میگذارد .فرض كنید رفتاار حداكثرساازی ساود
تولیدكننده انرژی در یك بازار انحصار چندجانبه انجام میپذیرد ،در این حالت مقدار عرضه بهینه انرژی

()11

)

)

(
)

(

(

طبق این رابطه با افزایش اندازه ذخایر ،میزان عرضه نفت افزایش مییابد .از طرفی

است لاذا

زمانی كه قیمت نفت افزایش مییابد مقدار عرضه نفت نیز زیاد میشاود .همچناین

اسات
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یعنی وقتی عرضه نفت زیاد میشود قیمت انرژی كاهش مییابد .لذا قیمت انرژی به صورت زیر تعیاین
میشود.
)

()11

(

طبق تئوری هاتلینگ ،قیمت انرژی به اندازه نرخ تنزیل  rطی زماان افازایش ماییاباد .باا تغییار
سیاست پولی نرخ تنزیل تغییر كرده و از این كانال سیاست پولی بر عرضه انرژی اثر میگذارد لذا عرضه
انرژی تابعی از قیمت انتظاری ،اندازه ذخایر اثبات شده نفت و گاز و عوامل پولی است.
از كانااال دیگ اری نی از سیاساات پااولی باار قیماات اناارژی (در اقتصااادهای باازر ) مااؤثر اساات،
بدینصورتكه با اعمال سیاست پولی انبساطی ،نرخ بهره كاهش یافته و در نهایات تقاضاای كال و در
ادامه تقاضای انرژی افزایش مییابد .بدین سان میتوان گفت ،تقاضای انرژی متثثر از نارخ بهاره باه
عنوان یك عامل سیاست پولی است (در مطالعه حاضر اثرگذاری سیاست پولی از كانال نرخ بهاره و باه
عنوان كانال مستقیم مدنظر قرار میگیرد).

 .5نتایج برازش
در ادامه معادالت عرضه و تقاضای انرژی ،منحنی  ISو منحنی فیلیپس به شر زیر خنصه مایگاردد
(مدل مورد استفاده در این مقاله منتج از مدل كینزی جدید با رویكرد اقتصااد خاردی و مادل یاشاینو و
همكاران ( )1121است).
تقاضای انرژی:

̂

منحنی :IS
منحنی فیلیپس:

̂

متغیرهای مورد نیاز جهت برازش روابط باال برای ایران طی دوره زمانی  2911تاا  2931باا روش
معادالت به ظاهر نامرتبط (  )SURبه شر زیر است (علت استفاده از روش  SURاز این منظر اسات،
كه این مطالعه به دنبال برازش سیستمی چهار معادله با یكدیگر میباشد).
 :نرخ تورم ساالنه
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تعداد نیروی كار شاغل در كارگاههای صنعتی با صد نفر كاركن و بیشتر
میزان پول نگهداری شده توسط خانوار
دستمزد اسمی سرانه هر كارگر
شاخص قیمت كاالهای غیرانرژی (فرض میشود كه خانوارها یاا انارژی مصارف مایكنناد یاا
كاالهای غیرانرژی ،لذا شاخص قیمت انرژی را به دست آورده و باه صاورت نسابتی از یاك بیاان
میگردد و در نهایت مابه التفاوت آن با یك ،شاخص قیمت كاالی غیرانرژی میشود).
شاخص قیمت انرژی (این شاخص از طریاق شااخص دیویژیاا حاصال شاده اسات و باهصاورت
است كه در حقیقت قیمت هر عامل كه نفت یاا گااز اسات باه تاوان
میزان مصرف گاز یا نفت تقسیم بر كل مصارف نفت و گاز میگردد).
مصرف كاالهای غیر انرژی (یعنی كل مصرف خانوارها منهای مصرف نفت و گاز توسط آن ها)،
نرخ بهره (نرخ بهره سپردههای یك ساله بانكی كه آمار آن از سایت بانك مركزی استخراج شده است).
ارزش اسمی تولید كارگاههای با صد نفر كاركن و بیشتر
كل مصرف ساالنه انرژی (نفت و گاز) در كشور
كل تولید ساالنه انرژی (نفت و گاز) در كشور
نرخ اسمی ارز
اندازه ذخایر اثبات شده انرژی كشور (مجمو نفت و گاز)
̂

به عنوان جایگزین برای

وارد مدل شده است.

تولید ناخاالص

شده است .علت اینكه انحراف آنها وارد مدل شده از این منظر است كه نوسانات تولید نسبت باه روناد
آن وارد مدل و برازش شود (با استفاده از ورود انحرافات به مدل تنش گردید كاه تغییارات سااختاری
ناشی از شوكهای دوره مورد مطالعاه پوشاش داده شاود) آماار مرباو باه متغیرهاای بااال از طریاق
ترازنامهانرژی ،سایت بانك مركزی و مركز آمار ایران حاصل گردیده است.
جهت برازش ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از روش دیكی فولر تعمایم یافتاه ماورد بررسای قارار
میگیرد كه نتایج بررسی در جدول ( )2ذكر گردیده است.
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جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر

Qt

متغیر

مقدار آماره

احتمال

نتیجه

3/67550

6/6236

پایا

-76/03636

-2/03652

6/6631

پایا

-2/53167

6/6632

-2/11057

6/6151

پایا

-2/65200

6/6161

3/36132

6/6107

پایا

-3/13300

6/6666

پایا

-2/10016

6/6273

پایا

-3/13760

6/6666

پایا

-2/31650

6/6360

پایا

-3/60653

6/6611

پایا

-2/06600

6/6627

پایا

2/2760

6/62600

پایا

̂

مقدار آماره

احتمال

نتیجه

6/6613

پایا
پایا
پایا

مأخذ :نتایج تحقیق

در ادامه چهار مدل تقاضا و عرضه انرژی به همراه منحنی  ISو منحنی فیلیپس كینزی جدیاد باه
صورت سیستمی و با روش  SURبا نرم افزار ایویوز برازش میگردد كه خروجی برازشها در جداول دو
تا چهار درج شده است.

ضریب

آماره t

-6/16

()7/626

-6/620

()3/61

Lt

6/6663

()6/230

Wt

-6/12

()2/607

Mt

6/661

()6/103

متغیر
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متغیر

ضریب

آماره t

rt

-6/60

()3/726

6/17

()2/703

6/06

()3/016

̂

=6/61R2
مأخذ :نتایج تحقیق

جدول  .3نتایج برازش معادله عرضه انرژی
ضریب

آماره t

6/62

()3/001

et

-6/66

()2/122

rt

-6/63

()3/026

Rt-1

3/301

()3/355

متغیر

2

= 6/60R
مأخذ :نتایج تحقیق
جدول  .3نتایج برازش معادله منحنی IS

-1/20

()3/136

Lt

6/6661

()6/713

Wt

-6/662

()6/227

Mt

6/13

()3/237

rt

6/663

()1/666

6/317

()3/163

-6/70

()2/616

6/01

()3/75

متغیر

Yt-1

2

= 6/07R
مأخذ :نتایج تحقیق
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جدول  .7نتایج برازش منحنی فیلیپس كینزیهای جدید
متغیر
̂

ضریب

آماره t

6/32

()3/02

-6/33

()3/006

6/20

()2/223

6/03

()0/55

=6/01R2
مأخذ :نتایج تحقیق

مطابق نتایج برازش در جدول ( )1در ایران قیمت سایر كاالها تثثیر كمای بار تقاضاای انارژی در
دوره مورد بررسی دارد .همچنین اگر قیمت انرژی یاك واحاد افازایش یاباد ،تقاضاای آن  1/21واحاد
كاهش مییابد .این مساله نشان میدهد كه تقاضای انرژی خیلی متثثر از قیمات آن در ایاران نیسات،
علت این مساله هم از این منظر است كه عوامل اقتصادی خیلی سریع نمیتوانناد باه نوساانات قیمات
انرژی پاسخ دهند و به نوعی چسبندگی در مصرف دارند .متغیر دستمزد اثر منفی ( )-1/21بار تقاضاای
انرژی دارد و این نشان میدهد كه با افزایش نرخ دستمزدها و افزایش هزینه تولیاد باا ضاریب بسایار
كمی ،مصرف انرژی تحت تثثیر قرار میگیرد .متغیرهای نیروی كار و نگهداری پول توسط خانوارها ،اثر
معناداری بر تقاضای انرژی در ایران ندارند .متغیر

دارای ضریب  1/23است و نشان میدهد كه با

افزایش مصرف سایر كاالها ،مصرف انرژی نیز افزایش مییابد و این مساله ناشی از ایان اسات كاه در
ایران تولید تقریباً همه كاالها انرژیبر میباشد ،لذا افزایش مصرف زمینه ساز تولید و در نهایت افزایش
تقاضای انرژی افزایش مییابد كه این امر نیز تاكیدی بر انرژی محور بودن تولید در ایران است .در این
جدول ضریب  -1/11 rtاست و نشان میدهد كه با افزایش نرخ بهره ،تقاضای انارژی كام شاده و در
نهایت منجر به وقو ركود در صنایع میشود لذا می توان گفت كه اعمال سیاست پولی انقباضی منجار
به افزایش نرخ بهره میشود كه در نهایت منجر به كاهش سرمایهگاذاری ،كااهش تقاضاای كال و در
ادامه كاهش تقاضای انرژی میگردد .بدینسان میتوان جمعبندی كارد كاه سیاسات پاولی باه طاور
مستقیم ،بر تقاضای انرژی هر چند اندك ولی مؤثر است.
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از سوی دیگر میتوان گفت ،اگر سیاست پولی انبساطی وضع شود ،منجر به كاهش نرخ بهره شده
و در این حالت تقاضای كل افزایش یافته و در نتیجه تقاضای انرژی نیز افازایش ماییاباد ،لاذا بادین
صورت نیز سیاست پولی از كانال نرخ بهره بر تقاضای انرژی مؤثر اسات كاه البتاه ضاریب آن انادك
( )1/11است .بدین اثر ،اثر مستقیم گفته میشود .از سوی دیگر با افازایش تقاضاای انارژی (ناشای از
افزایش تقاضای كل ناشی از سیاست پولی انبساطی) ،قیمت انرژی نیز افزایش ماییاباد كاه در نتیجاه
تقاضای انرژی ( )-1/21كاهش مییابد .بدین اثر ،اثر غیرمستقیم سیاست پولی بر تقاضای انرژی گفتاه
میشود .طبق نتایج برازش ،در این مطالعه اثرغیرمستقیم سیاست پولی ( از كانال قیمات انارژی) دارای
اثرگذاری بیشتری نسبت به اثر مستقیم سیاست پولی (از كانال نرخ بهره) است.
مطابق نتایج برازش در جدول  ،9در ایران قیمت انرژی بر میازان عرضاه آن خیلای ماؤثر نیسات
(ضریب  )1/11و عرضه انرژی بیشتر متثثر از اندازه ذخایر است .طبق نتایج برازش در دوره مورد بررسی
در ایرن ،ضریب  )4/92( Rt-1كه بیشترین تثثیرگذاری را بر عرضه انرژی دارد .نرخ ارز نیز دارای ضریب
بسیار كوچكی است و این نشان میدهد كه نرخ ارز اثر كمی ( )-1/13بر عرضه انرژی دارد ،با این حال
این اثر منفی بدین خاطر است كه برای حفاری ،برخی تجهیزات وارداتی استفاده میشود كاه افازایش
نرخ ارز منجر به افزایش هزینههای تولید و در نهایت كاهش عرضه انارژی مایشاود .در ایان جادول
ضریب نرخ بهره ( )-1/14و نشان میدهد كه با افزایش نرخ بهره ،به نوعی هزینه اجااره سارمایه بااال
رفته و در نهایت هزینههای بهرهبرداری افزایش مییابد ،بدین سان تا حدودی (هرچناد انادك) عرضاه
انرژی را تحت تثثیر قرار میدهد .در نتیجه در صورت اعمال یك سیاست پولی انقباضی و افزایش نارخ
بهره ،عرضه انرژی نیز هرچند كم ،تحت تثثیر قرار خواهد گرفت .علت كوچك بودن این ضریب را نیز
وزارت نفت است و به نوعی دولتی میباشد .لذا تغییرات نرخ بهره خیلی بر عرضه انرژی اثرگذار نیست.
مقایسه نتایج این جدول و جدول ( )1حاكی از تثثیرگذاری بیشتر نرخ بهره بر تقاضای انرژی نسابت باه
عرضه آن در ایران در دوره مورد مطالعه است.
در كل نتایج برازش نشان میدهد كه در مورد تقاضای انرژی اثار مساتقیم سیاسات پاولی كمتار از اثار
غیرمستقیم آن میباشد ولی در مورد عرضه انرژی اثر مساتقیم سیاسات پاولی و از كاناال نارخ بهاره ()1/14
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بیشتر از اثر غیر مستقیم آن و از كانال قیمت انرژی ( )1/11است .بنابراین در كل مایتاوان گفات اثرگاذاری
سیاست پولی در ایران و در طی دوره مورد بررسی ،بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن میباشد.
طبق نتایج جدول ( )4متغیرهای دستمزد و نیروی كار بی معنا هستند و متغیار قیمات انارژی اثار
منفی ( )-1/12بر تقاضای كل در نتیجه برازش منحنی  ISدارد .یعنی شوكهای قیمت انرژی منجر به
كاهش تقاضای كل اقتصاد و در نهایت ركود میشود كه ایان نتیجاه هام راساتا باا مطالعاه همیلتاون
میباشد .لذا میتوان گفت افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه تولید ،افازایش عادم اطمیناان،
كاهش تقاضا برای سرمایهگذاری و در نهایت كاهش تولید میشود كه در نهایت زمینهساز ایجااد ركاود
خواهد شد.
مطابق نتایج برازش در جدول ( )1ضریب متغیر قیمت انرژی ( )1/11است كه حاكی از اثرگاذاری
مثبت قیمت انرژی بر تورم میباشد .در حقیقت با افزایش قیمت انرژی هزینههای تولید افزایش یافته و
ما با تورم نیز مواجه میشویم .بنابراین با بررسی جداول ( )4و ( )1در كنار هم ،میتوان جمعبندی كارد
كه افزایش قیمت انرژی ،توامان منجر به وقو ركود و تورم و در نهایت ركود تورمی میشاود .هرچناد
كه اثر منفی اقزایش قیمت انرژی بر تولید ( )-1/12بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمات انارژی بار تاورم
( )1/11در سالهای مورد بررسی میباشد.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
هدف از نوشتار این مقاله استفاده از یك مدل كنیازی جدیاد باا رویكارد اقتصااد خارد جهات بررسای
كانالهای اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) بود .از طرف
بود .بدین منظور از دادههای مربو به سالهای  2911-2931و روش روابط به ظاهر ناامرتبط ()SUR
جهت برازش استفاده شد و برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بار متغیرهاای اقتصااد كانن ،از
كانال تقاضا ،از منحنی  ISو از كانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده گردید.
نتایج برازش نشان میدهد كه سیاست پولی در ایران از كانال نرخ بهره به صاورت مساتقیم و از كاناال
قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی مؤثر است كه در مورد تقاضای انرژی اثر مستقیم
سیاست پولی كمتر از اثر غیرمستقیم آن میباشد ولی در مورد عرضه انرژی اثر مستقیم سیاسات پاولی بیشاتر
است و در كل میتوان گفت اثرگذاری سیاست پولی در ایران و در طی دوره مورد بررسی ،بر تقاضاای انارژی
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بیشتر از عرضه آن میباشد .طبق نتایج برازش در ایران ،متغیرهای  Lو  Mاثری بر تقاضای انرژی ندارناد .در
مورد عرضه انرژی نیز متغیر اندازه ذخایر اثبات شده بیشترین اثرگذاری را بار میازان عرضاه انارژی در ایاران
دارد .مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس كینزیهای جدید و منحنی  ،ISقیمت انرژی دارای اثر معناادار بار
تولید و نرخ تورم كشور است كه اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشاتر از اثار مثبات افازایش قیمات
انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی است ،با این حال افزایش قیمت انرژی منجر به وقو توامان ركاود و
تورم و یا به بیان دیگر ركود تورمی خواهد شد.
به عنوان توصیه سیاستی ناشی از نتایج این مطالعه میتوان بیان كرد كه در ایران سیاسات پاولی
باید بسیار با منحظه اعمال گردد چون از كانالهای مختل بر تقاضا و عرضه انرژی (خصوصاً تقاضای
انرژی) تثثیر میگذارد كه این تثثیرگذاری در نهایت میتواند منجر به افزایش قیمت انارژی و در اداماه
وقو شرایط ركود تورمی برای كشور شود كه بدین سان اقتصاد در یك چرخه معیوب قارار مایگیارد.
پس برای خروج از شرایط ركود تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی ،در مرحله بعد به هیچ عنوان نباید
از سیاست پولی و ابزارهای پولی استفاده شود چون در نهایت این چرخه معیوب را بزرگتر كرده و منجار
به بدتر شدن شرایط اقتصادی كشور میشود .لذا جهات بارون رفات از شارایط ركاود تاورمی بایاد از
ابزارهایی غیر از ابزارهای پولی استفاده نمود.
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