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Abstract
The growth and survival of a company are based on making appropriate and principled
investment decisions. This is while a company always continues to operate in an
unpredictable environment and under the influence of various shocks. In this regard, this issue
has created a two-way relationship between investment and uncertainty. Therefore, this study
examines the relationship between investment and uncertainty in the Iranian oil industry
during the period 2010 to 2019 for 32 listed companies active in the oil industry. In this
regard, using the vector auto-regression approach with generalized auto-regression
conditional variance heterogeneity moment, first, the structural shocks of the oil market are
extracted, and then using the generalized moments approach of the Tobin q investment model
is estimated. Findings show that the shock caused by global demand (εpw), and the shock
caused by the global stock market (εsp) have a negative and significant effect on the ratio of
gross investment to corporate capital stock. The ratio of gross investment to the company's
capital stock has a negative effect on its amount with a one-year delay, which is also
statistically significant. Oil supply shock (εopw) and oil price shock (εrp) have a positive and
significant effect on the ratio of gross investment to the company's capital stock. The ratio of
market value to the replacement value of company assets has a positive and significant effect
on the ratio of gross investment to capital stock. In this regard, due to the effectiveness of oil
companies’ investments in global variables such as global oil price fluctuations and supply
and demand shocks, investors' stock insurance against sudden fluctuations and shocks is
recommended.
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رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیمهای سرمایهگذاری مناسب و اصولی است .این در حالی است که یک
شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیشبینی و تحت تأثیر شوکهای مختلف به فعالیت خود ادامه میدهد .ازاینرو،
هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از
نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره  0931الی
 0931برای  93شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است .در این راستا ابتدا با استفاده از
رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیمیافته ابتدا شوکهای ساختاری
بازار نفت استخراجشده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته مدل سرمایهگذاری  qتوبین برآورده شده
است .یافتهها نشان میدهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی ،شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایهگذاری
ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند .نسبت سرمایهگذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت
از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی میپذیرد که به لحاظ آماری هم معنیدار است .شوک ناشی از عرضه نفتو
شوک ناشی از قیمت نفت بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند .نسبت
ارزش بازاری به ارزش جایگزینی داراییهای شرکت دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به
موجودی سرمایه دارد .بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایهگذاری شرکتهای حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند
نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت ،بیمه سهام سرمایهگذاران در مقابل نوسانات و شوکهای ناگهانی
پیشنهاد میشود.

تاریخ پذیرش1401/02/31:

چکیده

تاریخ دریافت1400/10/26 :

بررسی تأثیر نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای نفت و
تقاضای جهانی محصولات بر سرمایه گذاری در شرکت های
1
بورسی فعال در صنعت نفت ایران

مقاله پژوهشی
elSSN:

 --پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ---------

طبقهبندی Q41 , G11 , C3 :JEL
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین و پیچیدهترین تصمیماتی که نهادها با آن مواجه هستند تصمیم به
سرمایهگذاری منابع مازاد از محل فروش داراییها ،پساندازهای بانکی ،ارث و منابع
دیگری که باید برای حفظ ارزش آن در شرایط تورمی کاری کرد ،میباشد .در شرایط
تورمی سرمایهگذاری یک الزام است نه یک انتخاب و کسب بازده بالاتر از تورم و متناسب
با ریسک هدفی است که باید برای آن برنامهریزی شود .در این راستا مطابق با نظریههای
اقتصاد کلان ،سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم در جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی
است .بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در هر اقتصادی از اهمیت خاصی
برخوردار است و شناخت رفتار سرمایهگذاری همواره مورد توجه اقتصادانان و
سیاستگذاران اقتصادی بوده است.
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با توجه به ویژگیهای خاص اقتصادی ـ سیاسی آن با
ریسک و عدم اطمینان بیشتری نیز مواجه است .در حالت کلی ،مطابق با تئوریهای مرسوم
سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات کامل و بدون هیچگونه عدم اطمینانی ،حداکثر
کردن سود بنگاه به تعیین مقدار سرمایهگذاری بهینه منتهی میشود .اما در عمل به دلیل
وجود منابع متفاوت ریسک و عدم وجود اطلاعات کامل ،میزان سرمایهگذاری بنگاهها
کمتر و یا بیشتر از سطح بهینه است .سرمایهگذاران با عدم اطمینان ناشی از منابع متفاوتی
مانند نوسان قیمت محصول ،نوسان هزینههای مرتبط با قیمت نهادههای تولید ،عدم اطمینان
ناشی از نرخ ارز و ربسک ناشی از تغییرات قوانین مواجه هستند (پینداک .)0330 ،1در این
راستا افزایش عدم اطمینان در حالت کلی موجب افزایش نرخ بهره حقیقی میشود .زیرا
زمانی که بازگشت مورد انتظار پروژههای سرمایهگذاری ،عدم اطمینان بیشتری مواجه
میشود ،سرمایهگذاران ریسکگریز ،نرخ سود بالاتری را درخواست میکنند .در کل ،در
یک محیط اقتصادی پرمخاطره عوامل اقتصادی ،نرخی را که براساس آن عواید آتی را تنزیل
میکنند ،افزایش میدهد .بدینترتیب افزایش عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور ،بر
کارآمدی پروژههای سرمایهگذاری تأثیر میگذارد (مرادپور اولادی و همکاران.)0911 ،
یکی از منابع مهم عدم اطمینان در صنعت نفت و گاز قیمت نفت است .لذا باتوجه به
اینکه نفت نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف علیالخصوص ایران دارد ،عدم
1. Pindyck
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اطمینان ناشی از منابع مختلف مرتبط با قیمت نفت منجر به تحت تأثیر قرار دادن سرمایه
بنگاههای نفتی خواهد شد (ابوالحسنی و همکاران .)0931 ،در این راستا زمانی که بنگاهها

از قیمت نفت در آینده مطمئن نیستند ،تصمیمات خود را درخصوص سرمایهگذاری
برگشتناپذیر به تأخیر میاندازند؛ زیرا چنانچه که نسبت انرژی به تولید در موجودی
سرمایه بنگاه گنجانده شود بنگاه میبایست میزان انرژیبری فرآیند تولید خود را هنگام
تعیین میزان سرمایه مشخص نمایند .عدم اطمینانی درخصوص قیمتهای آینده نفت در هر
دو صورت افزایش و کاهش قیمت نفت وجود دارد ،اما این عدم اطمینانی هنگام احتمال

افزایش قیمتهای نفت در آینده بیشتر است (برنانکه.)0319 ،1

بنابراین با توجه به اینکه فرض تئوریهای سنتی سرمایهگذاری بر آن است که
تصمیمهای سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگرید .اما در نظریههای جدید
سرمایهگذاری ،ریسک و عدم اطمینانی نیز در تابع سرمایهگذاری وارد شده است و
مطالعات گستردهای در اقتصاد امروز به مسئله عدم اطمینانی اختصاص یافته است .برای

نمونه :عینی و همکاران ( ،)0931در مطالعه خود نشان دادند که عدم اطمینان بر تصمیمات
سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و
معناداری دارد .الیاس 2و همکاران ( ،)3130در نشان دادند که عدم اطمینان قیمت نفت و

عدم اطمینان سیاست اقتصادی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری دارند.
همانگونه که از مطالعات فوق مشخص است ،جهت و میزان تأثیرگذاری عدم اطمینانی
بر سرمایهگذاری نیز همواره از موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده است .درواقع
اقتصاددانان به دنبال بررسی این مسئله بودهاند که عدم اطمینانی در چه جهت و به چه میزان
بر سرمایهگذاری تأثیر میگذارد .در این راستا در مورد ارتباط میان عدم اطمینان و
سرمایهگذاری دیدگاههای متفاوت وجود دارد .ادبیات نظری تأثیر عدم اطمینانی روی
سرمایهگذاری شامل دو دیدگاه متضاد است .یک دیدگاه بیان میکند که عدم اطمینانی از
طریق افزایش سود انتظاری پروژه ،باعث افزایش سرمایهگذاری میشود .این در حالی
است که در نظریه دوم عنوان میشود که با در نظر گرفتن نقش تأخیر در تصمیمات
سرمایهگذاری و عامل برگشتناپذیری ،افزایش عدم اطمینانی موجبات تأخیر در
1. Bernanke
2. Ilyas
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تصمیمات سرمایهگذاری را فراهم کرده و از این طریق باعث کاهش سرمایهگذاری
خواهد شد (احمدی و همکاران .)3103 ،انجام مطالعات مختلف نیز نشاندهنده نتایجی
است که وجود رابطه مبهم را تأیید میکند .بر این اساس مطالعة حاضر به ارزیابی ارتباط
میان سرمایهگذاری و عدم اطمینان در شرکتهای بورسی فعال در صنعت نفت ایران
پرداخته است .پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین عدم اطمینان و سرمایهگذاری در
صنعت نفت ،با در نظر گرفتن عوامل اساسی که باعث تغییرات قیمت نفت میشوند ،همراه
با سایر عوامل نشان داده شده در منابع به عنوان تعیینکننده سرمایهگذاری شرکت،
میباشد .نوسانات بازار سهام نیز برای کنترل اثرات عدم اطمینان بازار سهام ،که منبع
دیگری از عدم اطمینان مؤثر بر تصمیم سرمایهگذاری شرکتها است ،در تجزیه و تحلیل
این مطالعه گنجانده میشود .برای توصیف بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار از مدل
گارچ ـ اسور 1استفاده میشود .این مطالعه ،نخستین مطالعه داخلی است که چهار شوک
ساختاری را شناسایی میکند .یعنی شوکهای عرضه نفت ،شوکهای تقاضای جهانی،
شوک قیمت نفت و شوکهای بازار سهام جهانی .بر این اساس ما عدم اطمینان را با
برآورد زمان نوسانات هر شوک ساختاری اندازهگیری میکنیم .بر همین اساس در ادامه و
پس از مقدمه ،در بخش دوم ادبیات نظری موضوع ارائه شده است .در بخش سوم ،الگوی
تجربه تحقیق تبیین شده است .برآورد مدل و تفسیر نتایج موضوع بخش چهارم مقاله است.
بحث و نتیجهگیری در بخش پنجم و پایانی ارائه شده است.

 .2ادبیات موضوع
رابطه میان سرمایهگذاری و عدم اطمینان در مطالعات متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .تعدادی از مطالعات نظری از الگوی استاندارد سرمایهگذاری نئوکلاسیک
استفاده نمودهاند؛ که رابطه مثبتی میان عدم اطمینان و سرمایهگذاری را پیشیبانی کردند.
طبق این مدل ،یک شرکت زمانی سرمایهگذاری میکند که ارزش فعلی جریانهای نقدی
مورد انتظار پروژه حداقل به اندازه هزینههای آن باشد .اوی ،)0390( 2با فرضهای
بیطرفی در برابر ریسک ،رقابت کامل و بازده ثابت نسبت به مقیاس ،نشان داده است که
عدم اطمینان مربوط به قیمت محصول تأثیر مثبتی بر سرمایهگذاری دارد.
)1. SVAR-GARCH (Structural Vector Autoregressive – GARCH
2. Oi
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از سوی دیگر ،برخی از مطالعات از تئوری  qسرمایهگذاری پیروی کردند و نشان
دادند که ،وقتی سرمایهگذاری از نوع برگشتناپذیر است ،شرکتها ممکن است

سرمایهگذاری را به تعویق اندازند (به عنوان مثال ،کوکیرمن ،)0311( 1برنانکه (،)0319

مک دونالد و سیگل ،)0319( 2پیندایک ( .))0330ایده اساسی نظریه  qسرمایهگذاری این
است که شرکتها در صورتی سرمایهگذاری میکنند که ارزش خالص فعلی سرمایهگذاری
از ارزش انتظاری آن بیشتر باشد .طبق گفته فاورو 3و همکاران ( ،)0333اگر سرمایه انتظاری
بیشتر از هزینه سرمایهگذاری به علاوه ارزش انتظاری باشد ،یک پروژه سرمایهگذاری
تصویب میشود .بنابراین از آنجا که ارزش انتظاری با عدم اطمینان افزایش مییابد ،نتیجه این
است که شرکتها ممکن است تصمیم بگیرند که در صورت عدم اطمینان در مورد

قیمتهای آینده ،سرمایهگذاری خود را به تعویق بیاندازند (باند و کامینز .)3112 ،4بنابراین
طبق این روش ،رابطه میان عدم اطمینان و سرمایهگذاری یک رابطه منفی است.
نتایج حاصل از برخی مطالعات تجربی در رابطه با نحوه اثرگذاری عدم اطمینان بر
سرمایهگذاری اغلب همسو نبودهاند .برخی از مطالعات نشان دادند که عدم اطمینان بر
سرمایهگذاری تأثیری منفی دارد .برای نمونه ،دیکسیت و پینداک )0332( 5با استفاده از
تئوری اخبار واقعی نشان دادند که وقتی سرمایهگذاری برگشتناپذیر باشد افزایش در عدم
اطمینان به افزایش در ارزش انتظاری  qبرای سرمایهگذاری منتهی میگردد .درنتیجه
بنگاهها ممکن است که تصمیمات سرمایهگذاری خود را به تعویق اندازند .در این حالت،
بنگاهها در صورتی سرمایهگذاری خود را افزایش میدهند که خالص ارزش فعلی
سرمایهگذاری بزرگتر از ارزش انتظاری  qباشد .بالان )3111( 6با لحاظ نمودن نوسان
ناشی از بازدهی سهام نشان دادند که عدم اطمینان به صورت منفی تصمیمات
سرمایهگذاری یک بنگاه را متأثر مینماید .علاوه بر این ،محققان نشان دادند که نوسانات
متغیرهای برونزا مانند قیمت محصول و دستمزد (هویزینگا ،)0339 ،7نرخ ارز (کامپا،8
1. Cukierman
2. McDonald and Sigel
3. Favero
4. Bond and Cummins
5. Dixit and Pindyck
6. Bulan
7. Huizinga
8. Campa

 | 066پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 01شماره  | 93تابستان 0011

 )0339و بازده بازار سهام (بالان ،)3111 ،و همچنین متغیرهای درونزا مانند نرخ رشد

فروش (اوگاوا و سوزوکی )3101 ،1و سودهای آتی (باند و کامینز )3112 ،تنها چند
نمونه از نحوه اندازهگیری عدم قطعیت توسط محققان مختلف است .با این حال برخی از
محققان ادعا نمودهاند که اهمیت رابطه منفی به لحاظ درج در برنامههای تجربی آنها در q

توبین یا سایر فاکتورهای مهم مانند جریانهای نقدی ،مهم است .این یافته ممکن است به
دلیل همبستگی منفی شدید میان  qتوبین و سطح مشخصی از عدم اطمینان باشد (لیهی و
وایت.)0339 ،2

برخی از مطالعات دیگر مانند هارتمن )0313( 3و آبل ( )0319رابطهای مثبت میان

عدم اطمینان و سرمایهگذاری را گزارش نمودهاند .آنها مدلی را ارائه نموده و با فرض
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،رقابت کامل و خنثی بودن ریسک ،سود مورد انتظار را تابعی
محدب از قیمتهای آتی در نظر گرفتند .نتایج آنها نشان داده است که افزایش عدم
اطمینان قیمتهای آتی به سود مورد انتظار آتی بالاتری منتهی میگردد .درنتیجه تعداد
پروژههای سرمایهگذاری با خالص ارزش حال مثبت افزایش مییابد .کابالرو)0333( 4
نشان داده که نتایج حاصل از مدل هارتمن و آبل وابسته به فرض بازدهی ثابت نسبت به

مقیاس و رقابت کامل میباشد .وی بیان میکند که در نظر گرفتن فروض رقابت ناقص و
بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس موجب ایجاد تابع سود غیرمحدب شده و درنتیجه تعیین
رابطه بین عدم اطمینان و سرمایهگذاری مشکل خواهد بود.
برنانکه ( )0319نشان داد که ،هنگامی که عدم اطمینان در مورد قیمت آینده نفت
افزایش مییابد ،شرکتها ،وقتی که آنها مجبور به انتخاب میان سرمایه با صرفهجویی در
انرژی یا ناکارآمد انرژی هستند ،سرمایهگذاری برگشتناپذیر خود را به تعویق میاندازند.

راتی و یون )3100( 5دریافتند که با افزایش عدم اطمینان قیمت انرژی ،پاسخگویی
سرمایهگذاری به افزایش نرخ رشد فروش کاهش مییابد .نتایج آنها نشان میدهد که ثبات
در قیمت انرژی میتواند به ثبات بیشتر در سرمایهگذاری منجر شود .رابطه میان عدم
اطمینان و سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ،به عنوان یک مورد خاص ،توجه محققان
1. Ogawa and Suzuki
2. Leahy and Whited
3. Hartman
4. Caballero
5. Ratti and Yoon
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مختلفی را به خود جلب کرده است .با این حال ،تعداد مطالعاتی که در مورد تأثیر عدم
اطمینان بر سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز صورت گرفته است ،بسیار اندک است و
یافتههای تجربی آنها نیز متفاوت است .فاورو و همکاران ( )0333یک مدل نظری را

توسعه دادند و عوامل تعیینکننده اخذ یک تصمیم برای توسعه یک میدان نفتی را به دست
آورند .آنها اهمیت متغیرهای پیشنهادی تئوری را برای توضیح طول تأخیر توسعه در میادین
نفت و گاز انگلیس ارزیابی نمودند .نتایج آنها حاکی از آن است که تأثیر عدم قطعیت تابعی
از سطح قیمت مورد انتظار است .نوسان قیمتها هنگامی تأثیر مثبتی (منفی) بر مدت زمان
ارزیابی سرمایهگذاری دارد که قیمتها پایین (بالا) هستند .به دلیل بلندمدت بودن قراردادهای
بالادستی نفت و گاز ،نوسان عوامل مختلف ازجمله هزینهها ،قیمت نفت و گاز و متغیرهای
اقتصادی مانند نرخ تورم در طول عمر پروژه زیاد و غیرقابل پیشبینی است .شرایط
قراردادهای منعقده ،نحوه تسهیم ریسک و بازده و شرایط حقوقی و سیاسی حاکم بر قرارداد
از دیگر ریسکهای پروژههای مذکور به شمار میرود .به همین دلیل ،شرکتهای نفتی در
کنار انجام ارزیابیهای اقتصادی ،ناگزیر از شناسایی عوامل عدم اطمینان و تحلیل ریسک در
پروژههای مورد نظر جهت سرمایهگذاری میباشند .لذا امروزه با گذشت زمان و پیشرفت
صنعت ،تحلیل تصمیمگیری در شرایط عدماطمینان مورد توجه قرار گرفت به نحوی که
امروزه ریسک و عدم اطمینان به صورت کمی ارزیابی شده و برای تعریف و تحلیل
استراتژیهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرند (هایاشی3101 ،1؛ احمدی و

همکاران.)3103 ،
با عنایت به مطالب فوق و اهمیت عدم ازمینان در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
تاکنون مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور در این زمینه صورت گرفته است؛
برای نمونه ،وارث و همکاران ( ،)0933با سنجش آثار متقابل تبادل اطلاعات ،سرمایههای
رابطهای (شامل اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل) و عدم قطعیت محیطی ،بر عملکرد
سرمایهگذاریهای مشترک یا ائتلافهای استراتژیک در میان شرکتهای پیمانکاری
ایرانی فعال در صنعت ساختوساز و دارنده گواهینامه صلاحیت طرح ،تدارک و ساخت
در رسته نفت ،گاز و پتروشیمی نشان دادند که تبادل اطلاعات هم به طور مستقیم و هم از
طریق اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل ،بر عملکرد مشارکتها تأثیر مثبت معناداری
1. Hayashi
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میگذارد .از سوی دیگر ،مشخص شد که عدم قطعیت محیطی ،هیچگونه نقش
تعدیلکننده منفی یا مثبتی روی اثر تبادل اطلاعات بر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل
ندارد؛ اما روی تأثیر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل بر عملکرد مشارکت اثر مثبت
میگذارد .به علاوه ،عدم قطعیت محیطی ،روی اثر تبادل اطلاعات بر عملکرد مشارکت،

تأثیر منفی دارد .عینی و همکاران ( ،)0931با بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر
تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند
که عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد .جعفری و همکاران ( ،)0931با بررسی

تأثیر عدم اطمینان بر رابطه بین سرمایهگذاری و سیاست تقسیم نشان دادند که بین
سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود در شرایط عدم اطمینان جریان نقد رابطه غیرخطی
معنیداری وجود دارد .این رابطه در شرایط اطمینان و عدم اطمینان شدت گرفته و در
شرایط معمولی کاهش مییابد .بنابراین مدل به دست آمده به شکل  Nوارونه میباشد .در

خارج از کشور نیز الیاس و همکاران ( ،)3130با بررسی تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت 1و
عدم اطمینان سیاست اقتصادی 2بر سرمایهگذاری با استفاده از یک نمونه جهانی از 2101
شرکت فعال در بخش نفت طی سالهای  0330تا  3101نشان دادند که عدم اطمینان
قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست اقتصادی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری دارند .همچنین
نشان دادند که تأثیر منفی عدم اطمینان قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست اقتصادی در
کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای واردکننده نفت است .تجزیه و تحلیل آنها
نشان میدهد که کشورهای صادرکننده نفت ،نوسانات بازار و بحرانهای مالی جهانی به
طور قابل توجهی بر رابطه سرمایهگذاری با عدم اطمینان قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست
اقتصادی تأثیر میگذارند .سودیپتو ،)3130( 3با بررسی رابطه عدم اطمینان و
سرمایهگذاری نشان داد که عدم اطمینان به احتمال زیاد تأثیر مثبتی بر سرمایهگذاری

داشت
خواهد
در صورتی که نرخ رشد تقاضا و نوسانات تقاضا کم باشد و نرخ بهره و هزینه عملیاتی زیاد
باشد .این اثر همچنین به تکنولوژی تولید بستگی دارد .با کاهش بازگشت فناوری به
)1. Oil Price Uncertainty (OPU
)2. Economic Policy Uncertainty (EPU
3. Sudipto
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مقیاس ،احتمال مثبت بودن آن وجود دارد .احمدی و همکاران ( ،)3103با بررسی رابطه
عدم اطمینان از سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز نشان دادند که عدم اطمینان بازار نفت
سرمایهگذاری را زمانی کاهش میدهد که ناشی از شوک تقاضای جهانی نفت باشد.
همچنین مشخص شدکه عدم اطمینان بازار سهام با یک سال تأخیر تأثیر منفی بر
سرمایهگذاری دارد .نتایج آنها حاکی از این بود که هیچ رابطه مثبتی بین سرمایهگذاری
برگشتناپذیر و عدم اطمینان وجود ندارد ،اما ،یک رابطه مثبت برای سرمایهگذاری
برگشتپذیر وجود دارد .این یافته آنها با تئوری گزینه سرمایهگذاری مطابقت داشته است.
بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که اغلب مطالعات انجامشده در این زمینه یا به
بررسی نقش عدم اطمینان بر تصمیمات سرمایهگذاری در بخش خرد پرداختهاند و یا تأثیر
نوسانات قیمت نفت را بر سرمایهگذاری مورد بررسی قرار دادهاند .این در حالی است که
این مطالعه سعی دارد که به تجزیه و تحلیل رابطه بین عدم اطمینان و سرمایهگذاری در
صنعت نفت ،با در نظر گرفتن عوامل اساسی که باعث تغییرات قیمت نفت میشوند
همچون شوکهای عرضه نفت ،شوکهای تقاضای جهانی ،شوک قیمت نفت و
شوکهای بازار سهام جهانی بپردازد.

 .3تبیین الگوی تجربی
در این مقاله به منظور بررسی اثرات نااطمینانی بر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از
تئوری سرمایهگذاری  qتوبین استفاده شده است .در این راستا در ابتدا با استفاده از رویکرد
گارچ ـ اسور شوکهای ساختاری بازار نفت استخاج خواهند شد و سپس مدل
سرمایهگذاری  Qتوبین با رویکرد جیامام 1برآورده خواهد شد .ازاینرو ،مدل رگرسیونی
مستخرج از این تئوری به صورت زیر است (احمدی و همکاران:)3103 ،
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که در آن  Qi,tنسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی داراییهای شرکت  iدر زمان ،t
I
  نسبت سرمایهگذاری ناخالص به سرمایه خالص شرکت  iدر زمان  tو  Vجز اخلال

 K it

)1. GMM (Generalized method of moments
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رگرسیون است a .و  bپارامترهای ساختاری تابع فوق هستند .به پیروی از هنریکس و
سادورسکی ،)3100( 1گردش پول شرکتها ) (CFi,tنیز ازجمله عوامل تبیینکننده

سرمایهگذاری است .با توجه به ادبیات نظری تبیینشده و اثرات نااطمینانی بر
سرمایهگذاری متغیرهای مربوط به نااطمینانی از طریق شوکهای وارد شده بر بازار سهام،
عرضه و تقاضای نفت و همچنین تقاضای جهانی به مدل اضافه میشود .این متغیرها برای
تبیین ریسکهای محلی و جهانی که منابع ایجادکننده نااطمینانی در اقتصاد هستند ،در نظر
گرفته شدهاند .با در نظر گرفتن پویاییهای بین سرمایهگذاری و سایر متغیرهای
توضیحدهنده آن در نهایت مدل رگرسیونی به صورت زیر تصریح شده است.
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در رابطه فوق ،متغیر 𝑡𝑋 برداری از عوامل ایجادکننده نااطمینانی که شامل نااطمینانی ناشی
از بازار سهام ،نااطمینانی ناشی از عرضه و تقاضای نفت و نااطمینانی ناشی از تقاضای
جهانی است .به منظور به دست آوردن سریهای زمانی مربوط به نااطمینانیهای ناشی از
بازار سهام ،عرضه و تقاضای نفت و تقاضای جهانی از مدل کیلیان و مورفی)3102( 2

استفاده شده است .کیلیان و مورفی برای استخراج نااطمینانیها روش خودرگرسیون
برداری ساختاری با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته خودرگرسیون را
) SVAR(m)  GARCH( p, qرا پیشنهاد کردهاند .چارچوب کلی این مدل به صورت

زیر است (کیلیان و مورفی:)3102 ،
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در رابطه فوق Y ،بردار متغیرهای درون زا شامل (لگاریتم تولید جهانی نفت ،لگاریتم تولید
ناخالص داخلی جهانی ،لگاریتم قیمت واقعی نفت و لگاریتم قیمت سهام) است 𝜀𝑡 .بردار
شوکهای ساختاری شامل ( شوکهای عرضه نفت ،تقاضای جهانی ،قیمت نفت و بازار
سهام) است .ساختار ماتریس واریانس ـ کواریانس ) (Htشوکهای ساختاری 𝑡𝜀 به صورت
1. Henriques and Sadorsky
2. Kilian and Murphy
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گارچ ( 0و  )0در نظر گرفته شده است .چنانچه مدل ( )9به صورت خلاصهشده نوشته شود
به شکل زیر خواهد بود (احمدی و همکاران:)3103 ،
()2
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محدودیتهای شناسایی سیستم به منظور استخراج شوکهای ساختاری به شرح ذیل است.
اولاً ،تغییرات در تولید جهانی نفت فقط تحت تأثیر شوکهای مربوط به عرضه نفت قرار
میگیرد .چون تعدیل در برنامههای تولید نفت بسیار زمان بر و پرهزینه است .تغییرات تولید
ناخالص داخلی جهانی تحت تأثیر شوکهای واردشده بر عرضه نفت و خودش است.
تغییرات قیمت نفت تحت تأثیر شوکهای واردشده بر عرضه نفت ،تقاضای کل و خودش
قرار میگیرد .بازده بازار سهام تحت تأثیر شوکهای واردشده بر عرضه نفت ،تقاضای
کل ،تقاضای نفت و خودش قرار میگیرد .با در نظر گرفتن مدل  ABبرای استخراج
شوکها و صورتبندی تجزیه چولسکی برای ماتریس  Aو ساختار قطری برای ماتریس B
میتوان نوشت:
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 .4برآورد مدل و تفسیر نتایج
در این بخش و در ابتدا استخراج سری زمانی مربوط به شوکهای ساختاری تبیینشده و
سپس مدل سرمایهگذاری  qتوبین برآورد میشود.

 .4-1استخراج سری زمانی شوکهای ساختاری
به منظور برآورد شوکهای ساختاری ابتدا خطاهای پیشبینی یا مقادیر باقیمانده ) (etمدل
خودرگرسیون برداری با واریانس ناهمسانی واریانس شرطی با استفاده از آمار و اطلاعات
سری زمانی سالانه طی دروه  0391-3103در قالب مدل رگرسیونی ( )2برآورد شده
است .در این مدل بر اساس معیار اطلاعاتی آکائیک وقفه مناسب یک بوده است .لازم به
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ذکر است تمامی متغیرها با توجه به آزمون ریشه واحد دیکی فولر با لحاظ شکست
ساختاری در سطح مانا بوده است .روند خطاهای پیشبینی برآورد شده در نمودار ()0
آورده شده است.
نمودار  .0روند مقادیر خطاهای پیشبینی مستخرج از مدل
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ماتریس واریانس کواریانس خطاهای پیشبینی برآورد شده به صورت زیر است.
()9

 0.99 0.08 0.14 0.02 
 0.08 1.02 0.01 0.04 

e  
 0.14 0.01 0.96 0.06 


 0.02 0.04 0.06 1.05 

با توجه به رابطه بین ماتریس واریانس کواریانس شوکهای ساختاری و ماتریس واریانس
کواریانس خطاهای پیشبینی در قالب مدل ( ABرابطه ( ))1داریم:
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از حل این دستگاه معادلات میتوان  .ضرایب
 α41= - 0.02 , α42 = 0.04 , α43 = - 0.002به دست میآید که چنانچه در رابطه ()9
جایگذاری شوند با معلوم بودن مقادیر خطاهای پیشبینی سری زمانی شوکهای
ساختاری به شکل نمودارهای زیر برآورد میشوند
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 .4-2برآورد مدل سرمایهگذاری  qتوبین
با توجه به اینکه سری زمانی متغیرهای تبیینکننده نااطمینانی در بخش قبل استخراج شد،
لذا مدل رگرسیونی ارائهشده در رابطه ( )3قابل برآورد است .برای برآورد این مدل از
دادههای سری زمانی  93شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار که در صنعت نفت
فعال هستند طی دوره زمانی  0931تا  0931استفاده شده است .آمار اطلاعات از سامانه
اطلاعرسانی ناشران (کدال) و سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استخراج شده
است .با توجه به ماهیت دادهها (دادههای پانل) و پویایی مدل از روش گشتاورهای
تعمیمیافته برای برآورد مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه ( )3استفاده شده است .دلیل
استفاده از این روش این است که اجازه میدهد درونزایی احتمالی بین متغیرهای مدل و
همچنین وابستگی بین جمله اخلال و متغیر وابسته وقفهدار کنترل شود .درواقع از روش پانل
پویا برای حل مشکلات مربوط به خودهمبستگی و ناهمگنی استفاده شده است .به عنوان
یک روش جایگزین میتوان از مدلهای با اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده کرد که به
وسیله هانسن ( )0333پیشنهاد شده است .اما در این حالت مسائل مربوط به درونزایی
برای بعضی از متغیرهای توضیحی هنوز حل نشده باقی خواهد ماند (بلاندل و بوند،0331 ،
 3111و ویندمیجر.)3111 ،
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با توجه به معیار اطلاعاتی آکائیک مقدار مناسب برای وقفه متغیرها یک بوده است .لذا
مدل رگرسیونی ( )3به صورت زیر برای برآورد تصریح شده است.
I 
I 
  0Q i ,t  1Q i ,t 1  0CFi ,t  1CFi ,t 1
    0  1  
 K it
 K i ,t 1
  0 X i ,t   1X i ,t 1   it

()1

برای بررسی اثرات بلندمدت متغیرها بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به سرمایه خالص
شرکت میتوان رگرسیون ( )1را به صورت زیر نوشت که در آن  Lبیانگر عملگر وقفه
است.
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لازم به ذکر است تمامی متغیرها در سطح با توجه به آزمونایم ،پسران و شین در سطح مانا
بودهاند .نتایج مدل برآوردشده در جدول ( )0گزارش شده است.
جدول  .0نتایج تخمین مدل سرمایهگذاری با رویکرد روش گشتاورهای تعمیمیافته
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آزمون خودهمبستگی
مرتبه اول آرلانو  -باند
آزمون خودهمبستگی
مرتبه دوم آرلانو  -باند

1/39

سطح احتمال معنیداری

1/1111

1/11

سطح احتمال معنیداری

1/38

علامت *** بیانگر معنیداری در سطح احتمال  0درصد است.
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه روش به کار رفته برای برآورد مدل مبتنی بر گشتاورسازی است برای
اطمینان از حد کفایت گشتاورها از آزمون سارگان استفاده شده است .با توجه به اینکه
سطح احتمال معنیداری که بیش از  1درصد است نمیتوان فرضیه صفر مبنی بر اینکه
گشتاورها از حد کفایت لازم برخوردار هستند را رد کرد .همچنین از آزمون آرلانو – باند

( )0330به منظور بررسی همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم بین جملات اخلال استفاده
شده است .شرط این آزمون این است که اگر از متغیر وابسته تفاضل مرتبه اول بگیریم
بایستی جملات خطا خودهمبستگی مرتبه اول داشته باشند تا امکان استفاده از تخمین
زنندهی گشتاور تعمیم یافته محیا شود .آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرلانو  -باند
نشان میدهد که همبستگی سریالی مرتبه اول میان جملات اخلال وجود دارد ولی
همبستگی سریالی مرتبه دوم وجود ندارد .بنابراین روش گشتاور تعمیم یافته روش مناسبی
برای برآورد مدل تجربی تحقیق میباشد.
نتایج نشان میدهد براساس آزمون تکی ضرایب تمامی متغیرها به غیر جریان نقدینگی
شرکتها در سطح احتمال معنیداری یک درصد دارای اثرات معنیداری بر نسبت
سرمایهگذاری ناخالص به سرمایه خالص شرکتها دارند .علیرغم معنیدار نبودن اثر
جریان نقدینگی شرکتها حتی با یک وقفه ،علامت آن بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به
سرمایه خالص شرکتها مثبت بوده است .بین نسبت سرمایهگذاری ناخالص به سرمایه
خالص شرکتها و وقفه اول نسبت سرمایهگذاری ناخالص به سرمایه خالص شرکت،
شوک ناشی از تقاضا جهانی ) ،(εpwشوک ناشی از بازار سهام ) (εspرابطه منفی وجود
دارد .درخصوص تأثیر منفی شوکهای ناشی از بازار سهام بر سرمایهگذاری میتوان ادعا
نمود که در شرایط عدم اطمینان بازار ،شرکتهای فعال در حوزه نفت تمایل کمتری به
سرمایهگذاری در بازار دارند .به بیانی دیگر میتوان گفت که شوکهای بازار سهام سبب
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ایجاد نوسان قیت سهام شرکتهای نفتی و بالطبع نوسان در سودآوری و بازده سهام این
شرکتها میشود .لذا در این حالت سرمایهگذاران با بررسی نوسانات قیمت و بازده سهام
اینگونه شرکتها ،تمایلی برای سرمایهگذاری در این شرکتها ندارد و این امر منجر به
کاهش سرمایهگذاری شرکتهای نفتی میشود.
همچنین درخصوص تأثیر منفی شوک ناشی از تقاضا میتوان گفت که شوکهای
تقاضای احتمالی بیشتر منعکسکننده آثار تحریمی بر تقاضای نفت ایران است؛ لذا این امر
منجر به کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران شده که کاهش درآمدهای نفتی را با خود
در پی دارد و به نوبه خود منجر به کاهش سرمایهگذاری میگردد .در مقابل نسبت ارزش
بازار شرکت به ارزش جایگزینی داراییها شوک ناشی از عرضه نفت ،شوک ناشی از
قیمت واقعی نفت و شوک بازار سهام با یک وقفه بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به
موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت دارند.
با تجمیع اثرات پویای متغیرها در بلندمدت تأثیرپذیری سرمایهگذاری شرکتها از

متغیرهای ملحوظ در مدل به شرح جدول ( )3است .مشاهده میشود نااطمینانی حاصل از
بازار نفت بیشترین تأثیرگذاری نسبت به نااطمینانیهای ناشی تقاضای جهانی و بازار سهام
بر سرمایهگذاری شرکتهای نفتی دارند .زیرا مادامی که بازار نفت ایران با تحریمهای
اقتصادی مواجه است؛ شوکهای سمت تقاضا در راستای کاهش تقاضا و از دست دادن
مشتریان نفتی ایران است و در این حالت که تقاضا برای نفت ایران در اثر تحریمهای
اقتصادی با نوسانات و فراز و نشیبهای زیادی همراه است ،شرکتها تمایلی برای افزایش
سرمایهگذاری خود ندارند .زیرا لذا این امر منجر به کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران
شده که کاهش درآمدهای نفتی را با خود در پی دارد و به نوبه خود منجر به کاهش
سرمایهگذاری میگردد.
جدول  .1ضرایب تأثیر بلندمدت
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بلندمدت
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 .5بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ارتباط میان نااطمینانیهای حاکم بر اقتصاد و سرمایهگذاری در صنعت نفت
ایران بررسی شد .برای این منظور از آماری سری زمانی سالانه طی دوره  0931الی

 0931برای  93شرکت که در صنعت نفت فعالیت میکنند و در بورس اوراق بهادار ایران
فعال هستند استفاده شد .برای مدلسازی نااطمینانی اقتصاد ایران رویکرد مدلهای
خودرگرسیون برداری ساختاری با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی تعمیمیافته به
کار گرفته شد .برای بررسی میزان اثرپذیری سرمایهگذاری در صنعت نفت از
نااطمینانیهای حاکم بر اقتصاد ایران از نظریه سرمایه گذاری  qتوبین استفاده شد که در
این بخش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شد.
نتایج نشان داده است که نااطمینانیهای ناشی از بازار نفت شامل عرضه و تقاضای
نفت ،تقاضای جهانی و بازار سهام اثرات معنیداری بر سرمایهگذاری در صنعت نفت
دارند .در بین این نااطمینانیها ،نااطمینانی ناشی از خود صنعت نفت بیشترین تأثیر بر
سرمایهگذاری شرکتهای فعال در صنعت نفت دارند و این تأثیرات در کوتاهمدت بیشتر
از بلندمدت هستند.
درخصوص تأثیر منفی شوکهای ساختاری ناشی از بازار سهام بر سرمایهگذاری
میتوان ادعا نمود که در شرایط عدم اطمینان بازار ،شرکتهای فعال در حوزه نفت تمایل
کمتری به سرمایهگذاری در بازار دارند .علاوه بر این ،این موضوع نشان میدهد که مدیران
شرکتهای مورد بررسی همواره تلاش نمودهاند تا به نحوی واحد تجاری تحت کنترل
خود را با این محدودیتها تطبیق داده و در نتیجه واحد تجاری کمتر تحت تأثیر این عدم
اطمینانهای محیطی قرار گیرد؛ و بدین طریق مانع از کاهش سرمایهگذاری در شرایط عدم
اطمینان شود .در این راستا ممکن است که آنها از مواردی همچون مدیریت سود استفاده
نموده و از این راهکار به عنوان سپری برای کاهش نوسان در سود شرکت و در نهایت
کاهش سرمایهگذاری استفاده کردهاند .همچنین این موضوع بیان میکند که در این شرایط
شرکتهای فعال در حوزه صنعت نفت بیشتر تمایل به خرید داراییهای ثابت دارند تا
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فروش داراییهای ثابت .در این راستا محققانی همچون هارتمن ( )0313و آبل ()0319
در مطالعات خود ،یک رابطه مثبت میان سرمایهگذاری و عدم اطمینان را نشان دادهاند .آنها
در این مطالعات با فرض ریسک خنثی بودن بنگاه ،رقابت کامل و بازدهی ثابت به مقیاس،
سود مورد انتظار تابعی محدب از قیمتهای آتی است .بنابراین افزایش عدم اطمینان در
مورد قیمتهای آتی به افزایش سود مورد انتظار منتهی میگردد .سود مورد انتظار بالاتر
تعداد پروژههای سرمایهگذاری با ارزش حال خالص مثبت را افزایش میدهد و در نتیجه
سرمایهگذاری افزایش مییابد.
همچنین درخصوص تأثیر منفی شوک ناشی از تقاضای کل میتوان گفت که این
شوکهای تقاضا بیشتر منعکسکننده آثار تحریمی بر تقاضای نفت ایران است .لذا این امر
منجر به کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران شده که کاهش درآمدهای نفتی را با خود
در پی دارد و به نوبه خود منجر به کاهش سرمایهگذاری میگردد.
همچنین این موضوع نشان میدهد که وارد شدن شوکهای مثبت از طرف بازار نفت،
میزان سرمایهگذاری شرکتها کاهش مییابد زیرا این شوکها به هزینه تعدیل شده و از
طریق تأثیرگذاری بر سوددهی میتوانند نسبت سرمایهگذاری ناخالص به موجودی سرمایه
شرکت را در جهت عکس متأثر سازند .در این راستا این اثرات ممکن است که ناشی از
نواقص بازار تولید ،عدم بازاریابی مناسب و وجود اطلاعات نامتقارن اتفاق بیفتد.
در مقابل ،نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی داراییهای ( )Qو گذشته آن،
گذشته شوک ناشی از عرضه نفت ) ،(εopwشوک ناشی از قیمت نفت ) (εrpو گذشته
شوک بازار سهام بر نسبت سرمایهگذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و
معنادار دارند .در این راستا با توجه به اینکه شوکهای طرف عرضه سبب افزایش
سرمایهگذاری میشود ،میتوان ادعا نمود که فروش نفت و عرضه آن در بورس انرژی را
ازجمله طرحهای مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی مؤثر همسو با سامان دادن به بازار
سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی است که سبب افزایش
درآمدیهای نفتی و درنهایت افزایش سرمایهگذاری میشود .در این راستا با توجه به تأثیر
منفی شوک تقاضا بر میزان سرمایهگذاری به مدیران توصیه میگردد که در راستای توسعه
سرمایه خود با استفاده از سرمایة بخش خصوص ،به رفع موانع و محدودیتهای سر راه
تقاضا و معاملات سهام شرکت خود اقدام کنند و بدینطریق تقاضا برای محصولات شرکت
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خود را آسانتر ،منظمتر و کارآمدتر کنند .همچنین در راستای تأثیر منفی شوک تقاضا بر
میزان سرمایهگذاری ،به سیاستمداران پیشنهاد میگردد که به منظور جلوگیری از
نوسانات تقاضا در بازار نفتی تلاش نمایند.
همچنین با توجه به اینکه شوکهای طرف عرضه سبب افزایش سرمایهگذاری میشود،
میتوان ادعا نمود که فروش نفت و عرضه آن در بورس انرژی را ازجمله طرحهای مبتنی
بر اقتصاد مردممحور و اقدامی مؤثر همسو با سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام
مهمی برای مقابله با تحریم نفتی است؛ که سبب افزایش درآمدیهای نفتی و درنهایت
افزایش سرمایهگذاری میشود .در این راستا در راستای تأثیر مثبت شوک عرضه بر میزان
سرمایهگذاری ،میبایست در کنار آن به رشد بهرهوری ،اصلاحات ساختاری و پذیرش
تکنولوژی جدید در این بخش در راستای افزایش عرضه توجه گردد.
در این راستا باتوجه به تأثیر شوکهای نفتی بر سرمایهگذاری میتوان اذعان نمود که
در ایران ،به دلیل اتکای اقتصاد این کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت ،تحولات
بازار نفت و شوکهای حاصل از آن نیز میتواند بخشی از تغییرات را توضیح دهد .علاوه
بر این ،این موضوع نشان میدهد که برای این امر تئوری  Qتوبین ابزار آکادمیک مناسبی
برای تحلیل آثار کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای عرضه و تقاضا بر سرمایهگذاری است.
لذا با توجه به تأثیرات نامتقارن شوکهای نفتی بر میزان سرمایهگذاری به منظور اجتناب از
کاهش سرمایهگذاری و همچنین توجه به صادرات محصولات نفتی ،باید اجرای

سیاس1تهای انبساطی (پولی و مالی) با احتیاط بیشتری اتخاذ شود .همچنین به منظور
حمایت از تولید بخش نفت به اتخاذ سیاستهای طرف عرضه توجه بیشتری صورت گیرد.
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