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  هاي نفتي بر توليدبررسي اثرات نامتقارن شوك
  

  پورمهدي اديب  كريم امامي
  

  4/2/1390:      تاريخ پذيرش4/6/1389: تاريخ دريافت

  چكيده
-86نفتي بر توليد در دورة هاي هدف مقالة حاضر بررسي اثرات نامتقارن شوك

هاي درآمدي  اثر شوكLSEشناسي بدين منظور با استفاده از روش.  است1338
نتايج نشان مي دهد . نفت بر توليد ناخالص داخلي ايران مورد بررسي قرار گرفت

- مدت و بلندمدت بر توليد نامتقارن است و در كوتاههاي نفتي در كوتاهاثر شوك

هاي منفي بيشتر است، اما در بلندمدت اثر بت از شوكهاي مثمدت اثر شوك
هاي افزون بر اين، اثر شوك. هاي مثبت مي باشدهاي منفي بيشتر از شوكشوك

  .شودهاي منفي تقويت ميمثبت بر توليد با گذشت زمان، و شوك
  

  C 32 ؛JEL: E 32طبقه بندي 
 LSEشوك نفتي، اثرات نامتقارن،  :واژگان كليدي

                                                           
  ،گروه اقتصاد، تهران، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات  

  Email: Karim-Emami @ yahoo.com          
                 دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات و عضو هيات علمي واحـد

   Email: mhd-Adibpor@yahoo.com   ].نويسند مسئول  [گروه اقتصاد، فيروزكوه، ايران      . فيروزكوه
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   مقدمه-1
يكي از مسايلي كه طي چند دهه اخير در كانون توجه اقتصاددانان در كشورهاي توسعه               

هاي نفتي بر ساختار اقتصاد كالن      يافته و در حال توسعه بوده است بررسي اثرات شوك         
هاي مثبت نفتـي در     در حقيقت با وقوع شوك    . باشدو به ويژه توليد و رشد اقتصادي مي       

 ركود در اقتـصاد جهـاني توجـه بـسياري از محققـان بـه                 و متعاقب آن بروز    1970دهة  
طـي ايـن دوران     . هاي نفتي بر ساختار اقتصاد كالن معطوف گرديد       بررسي اثرات شوك  

هاي مثبت نفتي بـر اقتـصاد كـالن و بـه طـور              مطالعات بسيار زيادي در مورد اثر شوك      
از آنجملـه   . خاص بر توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته انجـام پـذيرفت             

، مـورك   )1977 (2، راچه و تـاتوم    )1974(1توان به مطالعات پييرس و انزلر     اين موارد مي  
در اغلـب ايـن مطالعـات       . و ساير محققان اشاره نمـود     ) 1982(4و داربي ) 1980 (3لها  و

در . هاي اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفت     رابطة منفي ميان افزايش قيمت نفت و فعاليت       
ميالدي و با كاهش قيمت جهاني نفت خام انتظار بر آن بود كـه نـوعي                 1980طول دهة   

رونق در اقتصاد جهاني بوجود آيد، اما چنين انتظاري برآورده نگرديد و به همين علـت                
هاي نفتي بر ساختار اقتصاد كالن از اين زمـان وارد ادبيـات             بحث اثرات نامتقارن شوك   

 چند دهة اخير مطالعات فراواني بـه منظـور          از اين دوران به بعد و طي      . اقتصادي گرديد 
هاي نفتي بر اقتصاد كشورهاي توسعه يافته غربي كه عمدتاً          بررسي اثرات نامتقارن شوك   

اما بـا وجـود مطالعـات بـسيار         . آيند، انجام شده است   وارد كنندة نفت خام به شمار مي      
د انجام شده است،    اي كه در كشورهاي توسعه يافتة وارد كنندة نفت در اين مور           گسترده

هـاي گذشـته مطالعـات چنـداني در مـورد      در كشورهاي صادر كننده نفت در طول دهه    
گذارنـد و بـه ويـژه       هاي نفتي بر ساختار اقتصاد كالن بر جاي مـي         اثراتي كه بروز شوك   
هاي نفتي انجام نشده است و عمده مطالعات انجام شده كه عمدتاً            اثرات نامتقارن شوك  

هاي نفتي بر متغيرهـاي اقتـصاد كـالن         جام پذيرفته در مورد اثرات شوك     در دهة اخير ان   
در مـورد   ) 2001 (5تـوان بـه مطالعـة التـوني و ال اوادي          بوده است كـه از آنجملـه مـي        

                                                           
1- Pierce and Enzler.  
2- Rasche and Tatom.  
3- Mork and Hall. 
4- Darby. 
5- Eltony and Al-Awadi.  
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در ) 2005 (1هاي قيمت نفت بر اقتصاد كويت، مطالعة انشاي و ديگـران    اثرگذاري شوك 
ال، بررسـي برومنـت و سـيالن و         هاي قيمتي نفت بـر اقتـصاد ونـزوئ        مورد اثرات شوك  

هـاي قيمتـي نفـت بـر اقتـصاد كـشورهاي            در مورد اثرگـذاري شـوك     ) 2005 (2دوگان
-در مورد اثـرات شـوك     ) 2006 (3خاورميانه و شمال آفريقا، مطالعة اولوموال و آدجومو       

هاي قيمت نفت بر توليد، تورم، نرخ حقيقـي ارز و عرضـة پـول در اقتـصاد نيجريـه و                     
هاي قيمت نفت بر توليدات     در مورد اثر شوك   ) 2006 (4ان و مارك وارت   مطالعة فرزانگ 

ايـن در حـالي اسـت كـه بـه علـت             . صنعتي، تورم و نرخ موثر ارز در ايران اشاره نمود         
ساختار بسيار وابستة اقتصاد كشورهاي نفت خيز و از جمله ايران بـه درآمـدهاي نفتـي                 

به همين علـت در مطالعـة حاضـر         . سدرانجام چنين مطالعاتي بسيار ضروري به نظر مي       
 بـا   1338-86هاي درآمدي نفت بـر سـطح توليـد ايـران در دورة              اثرات نامتقارن شوك  

- مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا پاسخگويي به پرسـش            LSEاستفاده از رويكرد    

هاي درآمدي نفت بر توليد نامتقارن اسـت؟    آيا اثرات شوك  : هاي زير مد نظر بوده است     
هـا بـر توليـد بزرگتـر اسـت؟ اثـر            ر صورت مثبت بودن پاسخ اندازه كداميك از شوك        د

باشد هاي نفتي در طول از زمان با چه تغييراتي مواجه بوده است؟ الزم به ذكر مي               شوك
شود كـه   در نظر گرفتن شوك درآمدي نفت به جاي شوك قيمت نفت از آنجا ناشي مي              

شـود و   نفتي است كه به اقتصاد تزريق مـي چون در كشورهاي نفت خيز اين درآمدهاي   
هاي ارز نيز عالوه بر قيمت نفت در كاهش         از آنجا كه ممكن است تغيير در برابري نرخ        

رسـد در نظـر گـرفتن شـوك         و يا افزايش درآمدهاي نفتي موثر باشد، لذا بـه نظـر مـي             
 بـه همـين جهـت در      . تـر باشـد   درآمدي نفت براي كشورهاي صادر كننده نفت مناسب       

هاي نفتـي  بررسي حاضر و در بخش اول و پس از مقدمه، مباني نظري اثر گذاري شوك         
بر ساختار اقتصاد كشورهاي صادر كننده نفت و به طور مشخص ايران مورد توجه قرار               

هـا در سـاختار اقتـصاد كـالن بيـان           گرفته و منابع ايجاد عدم تقارن مربوط به اين شوك         
مطالعات انجام شده مـورد بررسـي قـرار خواهـد           در بخش دوم مروري بر      . خواهد شد 

                                                           
1- Anshay et al.  
2- Berument , Ceylan  and Dogan.  
3- Olomola and Adejemo. 
4- Farzanegan and Markwardt. 
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شناسي تحقيق حاضر معرفي خواهد شد و مدل مورد نظـر           در بخش سوم روش   . گرفت
هـا اختـصاص    بخش چهارم نيز شامل به برآورد مدل و اراية يافتـه          . ارايه خواهد گرديد  

  .  گيري به پايان خواهد رسيديافته و مقالة حاضر نيز با ارايه بحث و نتيجه

   مباني نظري-2 
هاي اغلب كشورهاي صادر كننده نفت وابستگي ساختار اقتـصادي آنـان            يكي از ويژگي  

به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است كـه ايـن وضـعيت موجـب تاثيرپـذيري از                  
در برخـي از كـشورهاي صـادر        . شـود شرايط ركود يا رونق حاكم بر اقتصاد جهاني مي        

آمدهاي نفتي يا بـه شـكل كامـل و يـا بخـشي از آن در                 كننده نفت و از جمله ايران، در      
هـاي مـالي،    هاي مزبـور نيـز از طريـق اعمـال سياسـت           دست دولت قرار دارد و دولت     

بنابراين اثر درآمـدهاي نفتـي بـر اقتـصاد          . كننددرآمدهاي مذكور را به اقتصاد تزريق مي      
يابد و با توجـه     كشورهاي صادر كننده نفت از طريق سياست مالي در اقتصاد جريان مي           

هاي مـالي در اغلـب كـشورهاي صـادر          به اينكه ساختار بودجه دولت و اعمال سياست       
كننده نفت به ميزان بسيار زيادي به نفت وابسته است، درآمدهاي نفتي در اين كـشورها                

عالوه بر اين بخشي از درآمدهاي نفتي كه از         . باشداز اهميت بسيار زيادي برخوردار مي     
بايد توسط بانك مركزي در بـازار ارز داخلـي بـه            شود مي وارد اقتصاد مي  طريق بودجه   

فروش رسيده و به پول ملي تبديل شود اما از آنجا كه بخـشي از ايـن ارز در بـازار ارز                      
هاي خارجي بانـك مركـزي افـزايش خواهـد          رسد، خالص دارايي  داخلي به فروش نمي   

 متعاقب آن حجم نقـدينگي در اقتـصاد         يافت كه منجر به افزايش منابع پايه پولي شده و         
همچنـين بـا   . يابد كه اين وضعيت مترادف با سياست پـولي انبـساطي اسـت           افزايش مي 

افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت، ثروت كـشورهاي صـادر كننـده نفـت                
بـك و كمـپ،     (گـردد   يابد كه همين مطلب موجب افزايش واردات آنها مـي         افزايش مي 

مـل مـوثر ديگـر در ايـن زمينـه افـزايش ارزش پـول ملـي كـشورهاي                    يك عا . 1)2009
صادركننده نفت است كه در نتيجة تزريق ارز حاصـل از صـادرات نفـت بـه بـازار ارز                    

در اين شرايط قيمت كاالهاي وارداتـي كـاهش يافتـه و ميـزان              . پيونددداخلي بوقوع مي  
                                                           
1- Beck and Kamps. 
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  . 1)2009مورسي، (واردات افزايش خواهد يافت 
رسد كه با افزايش درآمدهاي ارزي حاصـل از صـادرات نفـت و              نظر مي بنابراين به   

هاي مالي و   متعاقب آن با افزايش مخارج دولت و افزايش عرضه پول كه بيانگر سياست            
آالت و  پولي انبساطي هستند و تامين منابع ارزي مورد نيـاز بـه منظـور واردات ماشـين                

بايد صاد، توليد و رشد اقتصادي مي     اي و بهبود شرايط بخش عرضه اقت      تجهيزات سرمايه 
به شكل قابل توجهي افزايش يابد، اما با نگاهي به عملكرد رشد اقتصادي در كشورهاي               
صادر كننده نفت آنچه كه مشخص است، رشد اقتصادي پايين در اين كشورها طي چند               

در توجيه داليل پايين بـودن توليـد و رشـد اقتـصادي كـشورهاي               . باشددهة گذشته مي  
 نـام   3 يا تناقض فراوانـي    2ذكور يكي از نظرياتي كه ارايه شده است، نظرية نفرين منابع          م

هـاي  اين ديدگاه كه بر نقش مسايل غير اقتصادي نيز در توجيه پـايين بـودن نـرخ                . دارد
هـاي كـاهش    ، انگيـزه  4رشد تاكيد دارد در قالب نظرياتي همانند فرضية بيماري هلنـدي          

، تغييـر پـذيري بـاالي       5وابسته به منابع طبيعـي در اقتـصاد       يافته براي توسعه بخش غير      
 به توجيه داليـل پـايين       7 و اثرات اقتصاد سياسي درآمد منابع طبيعي       6درآمد منابع طبيعي  

بودن رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز نسبت به كشورهاي فاقـد منـابع طبيعـي طـي                 
ر فوق يكي از مسايلي كـه        اما جداي از عوامل اشاره شده د       8.پردازدچند دهة گذشته مي   

هاي درآمد نفت مطـرح اسـت،       تر شوك در مورد درآمدهاي نفتي و يا به شكل مشخص        
در اين زمينه اين اعتقاد مطـرح اسـت كـه           . هاي مزبور است  عدم تقارن مربوط به شوك    

هـاي رايـج   هاي منفي نفتي به شدت موجـب كـاهش سـطح فعاليـت      اگرچه بروز شوك  
اي بـر   هاي مثبت از اثرات قابـل مالحظـه       شود، وقوع شوك  اقتصادي و كاهش توليد مي    

توليد و اشتغال برخوردار نيست و بخشي از اثرات تزريق درآمدهاي قابل توجه نفتي در  

                                                           
1- Morsy. 
2- Resource Curse. 
3- Paradox of Plenty. 
4- Dutch Disease Hypothesis. 
5- Reduced Incentive to Develop the non-Resource Part of Economy. 
6- High Volatility of Resource Revenues. 
7- Political Economy Effects of Resource Income. 

 : براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به-8
Auty, R.M. (ed.) (2001), Resource Abundance and Economic Development, Oxford 
University Press. 
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هنگام افزايش درآمدهاي مذكور خنثي شده و بدون اثر گذاري بر توليد منجر به افزايش               
  .شودتورم داخلي مي

هاي نامتقارن بايد يادآور گرديد كه عموماً در دوره       در توجيه داليل وجود اين اثرات       
) شامل مخارج جاري و عمرانـي     (افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي، مخارج دولت         

اما چنانچه مخارج دولت بـه شـكلي        . يابدوضعيت انبساطي به خود گرفته و افزايش مي       
- سـرمايه  1رانـي هاي مالي انبساطي نوعي بـرون     هزينه شود كه در هنگام اجراي سياست      

گذاري بخش خصوصي به بوجود آيد، موجب كـاهش اثـرات مثبـت افـزايش مخـارج                 
به طور عكس در هنگام كاهش قيمت نفـت         . 2)2005چوي و دوركس    (گردد  دولت مي 

و درآمدهاي ارزي، با توجه به انعطاف ناپذيري كه در مورد مخارج جاري وجـود دارد،                
زيـرا عمـالً امكـان      . پيونـدد لت به وقوع نمي   عموماً كاهش مطابقي در مخارج جاري دو      

كاهش قابل مالحظه امكانپذير نبوده و عموماً در اين شـرايط از ميـزان بودجـة عمرانـي                
هـاي  گذاري، اشتغال و توليد در بخش     دولت كاسته خواهد شد كه اين كاهش بر سرمايه        

-هـاي سـرمايه   حعالوه بر اين بسياري از طر     . گوناگون اقتصادي مستقيماً اثر گذار است     

گذاري با كمبود منابع الزم جهت اتمام آنها مواجه خواهند گرديد و اين مطلب موجـب                
همانگونـه كـه    . 3)2008مهـرآرا   (ايجاد نوعي عدم كارايي در اقتصاد نيز خواهد گرديـد           

پيشتر ذكر شد يكي از نتايج تزريق درآمدهاي ارزي به اقتصاد، افزايش ذخـاير خـارجي                
اين در حالي است كـه بـر        . كه انبساط پولي را با خود به همراه دارد        بانك مركزي است    

 و  1992كاور  (هاي پولي نيز بر توليد نامتقارن است        مبناي مطالعات انجام شده اثر شوك     
هـاي  و در همين راستا مطالعات انجام شده در مورد اثرات شوك          . 4)1999راون و سوال    

هاي مثبت پـولي بـر رشـد        ت كه شوك  پولي بر رشد اقتصادي كشور مشخص نموده اس       
هاي منفـي پـولي رشـد اقتـصادي را          اقتصادي تاثير معناداري نداشته، اما در مقابل شوك       

  ).1382 و فاردار 1380نظيفي (تحت تاثير قرار داده و آن را كاهش خواهند داد 
همچنين با توجه به افزايش تقاضاي كل بواسطة تزريق ارز حاصل از صادرات نفت              

                                                           
1-Crowding Out. 
2- Choi and Devereux. 
3- Mehrara. 
4- Cover and Ravn and Sola. 
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تاً افزايش نرخ تورم، عموماً يكي از راهكارها در جهت مقابلـه بـا تـورم افـزايش                  و نتيج 
بـا افـزايش واردات كـه       . اسـت ) به ويژه در مورد كاالهاي قابل مبادلـه       ( ميزان واردات   

هـاي توليـدي بـا آسـيب        پذيرد بسياري از بخش   عموماً به منظور مقابه با تورم انجام مي       
-گـذاري د خارج خواهند شد و لذا بخشي از سرمايه        جدي مواجه شده و از چرخة تولي      

هاي انجام شده در اقتصاد بال استفاده مانده و ميزان توليد كـاهش يافتـه و بيكـاري نيـز                  
در مقابل به هنگام كاهش درآمـدهاي ارزي ميـزان واردات نيـز كـاهش         . يابدافزايش مي 

ماشـين آالت توليـدي     اي و   يابد كه بخشي از كاهش واردات متوجه كاالهاي سرمايه        مي
هايي نيز كه   بخش. گرددگذاري، توليد و اشتغال مي    خواهد بود و منجر به كاهش سرمايه      

در نتيجه واردات گسترده كاالهاي مصرفي در دورة افزايش درآمد نفت از گردونه توليد              
توان بيان نمـود    لذا در كل اينگونه مي    . خارج شده بودند، در اين دوره احيا نخواهند شد        

رسـد اثـر    هاي نفتي بر توليد در اقتصاد ايران نامتقارن است و به نظر مي            كه اثرات شوك  
هاي مثبـت   هاي منفي نفتي بر توليد در بلندمدت به مراتب از اثرات شوك           مخرب شوك 
  . بزرگتر است

   مطالعات تجربي-3
بـر  هـاي نفتـي     در خارج از كشور مطالعات بسيار زيادي در مورد اثرات نامتقارن شوك           

كـه در   ) 1989 (1توان به مطالعة مورك   از جملة اين مطالعات مي    . توليد انجام شده است   
نتايج بررسي وي در مورد اثر گـذاري        . مورد اقتصاد اياالت متحده انجام شد اشاره نمود       

هاي نفتي بيانگر اين بود كه اگرچه افـزايش قيمـت نفـت موجـب كـاهش رشـد                   شوك
شـود و لـذا      نفت موجب افزايش رشد اقتصادي نمي      شود، اما كاهش قيمت   اقتصادي مي 

در ) 1993(2همچنـين مـوري   . اثر قيمت نفت بر رشد اقتصادي آمريكـا نامتقـارن اسـت           
هاي قيمت نفت بـر متغيرهـاي       مطالعة خود در مورد اقتصاد آمريكا اثر افزايش و كاهش         

رچـه افـزايش    نتايج بررسي وي نشان داد كه اگ      . كالن اقتصادي را مورد بررسي قرار داد      
گذارد، اما كاهش قيمت نفت اثـر معنـاداري         قيمت نفت بر اقتصاد آثار منفي بر جاي مي        

                                                           
1- Mork. 
2- Mory. 
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در مطالعة خـود در مـورد رابطـة ميـان          ) 1996 (1هميلتون. گذاردبر اقتصاد بر جاي نمي    
قيمت نفت و اقتصاد اياالت متحده به اين نتيجه رسـيد كـه اثـر قيمـت نفـت بـر رشـد              

در ) 1999 (2همچنين در مطالعات بالك، براون و يوسل      . قارن است اقتصادي آمريكا نامت  
در مـورد كـشورهاي     ) 2003 (3مورد اقتصاد اياالت متحـده، مطالعـة كونـادو و گراسـيا           

در مورد كشورهاي عمـده صـنعتي عـضو         ) 2004 (4اروپايي، مطالعة رودريگز و سانچز    
راي اقتصاد كانادا، مطالعة ب) 2005 (6، مطالعة خادم وطني5هاي اقتصاديسازمان همكاري

 8نگ، هوانـگ و پنـگ     ها  در مورد اقتصاد اياالت متحده، مطالعات     ) 2005 (7گو و كليسن  
 9در مورد اقتصاد كشورهاي آمريكـا، كانـادا و ژاپـن و مطالعـة كولـوني و منـرا         ) 2005(
هاي نفتي از اثـرات      مشخص گرديد كه شوك    10در مورد كشورهاي گروه هفت    ) 2008(

   .اندر توليد و رشد اقتصادي برخوردار بودهنامتقارن ب
هاي نفتي  در داخل كشور طي دهة اخير مطالعاتي در مورد اثر گذاري نامتقارن شوك            

بر متغيرهاي اقتصادي و رشد اقتصادي انجام شده است، بـه عنـوان نمونـه بـه مطالعـة                    
هـاي  وكوي در مطالعة خود به بررسي اثـرات نامتقـارن شـ           . اشاره نمود ) 1381(تميزي

بـدين منظـور ابتـدا بـه        .  پرداخـت  1378 تا   1350نفتي بر رشد اقتصادي ايران در دورة        
هاي افزايشي و كاهشي براي قيمت نفت از سه روش مختلف پرداخـت و           محاسبة سري 

نتـايج  .  آزمـون نمـود    11هاي مزبور را بر رشد اقتصادي در قالب الگوي داربـي          اثر شوك 
هاي نفتي بـر رشـد اقتـصادي نامتقـارن اسـت و اثـر               بررسي وي نشان داد كه اثر شوك      

هاي مثبت قيمت نفت    اي از اثر شوك   هاي منفي قيمت نفت به شكل قابل مالحظه       شوك
 نفـت  قيمـت  نوسانات اثرات بررسي در مطالعة خود به  )1381( سرزعيم. بزرگتر است

 توليد متغير واكنش كه داد نشان نتايج مطالعات وي .پرداخت متغيرهاي اقتصادي بر خام

                                                           
1- Hamilton. 
2- Balke, Brown and Yucel  
3- Cunado and Grasia 
4- Jimenez- rodrigez and Sanchez  
5- OECD 
6- Khademvatani  
7- Guo and Klisen  
8- Hung, Hwang and Peng  
9- Cologni and Manera  
10- G-7. 
11- Darby 
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 پـولي  يها سياست زايي تورم و بوده نامتقارن منفي و مثبت هايبه تكانه داخلي ناخالص

 بررسي به در مطالعة خود)  1384(  شافع.است مثبت هايتكانه از منفي بيش هايتكانه در

 توسـعه  گروه از كشورهاي چهار تورم نرخ و داخلي ناخالص توليد بر نفت قيمت اثرات

كننـدة   وارد و توسعة صادركننده حال در كشورهاي و نفت كنندة وارد و نندهصادرك يافتة
 نفت قيمت افزايش كه بررسي وي نشان داد نتايج.  پرداخت1960-2003دورة  نفت طي

 در كـشورهاي  در رونق شـده امـا   نفت موجب صادركننده توسعة حال در كشورهاي در

 رابطـة متقـارني   عالوه بر ايـن . كندايجاد مي اقتصادي ركود توسعة واردكننده نفت حال

و  صـادركننده (يافتـه   توسـعه  كـشورهاي  در داخلـي  ناخـالص  توليد و نفت ميان قيمت
مشاهده شـد، در حـالي    واردكنندة نفت توسعه حال در كشورهاي نيز و )نفت واردكننده

 ابريـشمي،  .است نامتقارن صادركنندة نفت توسعة حال در كشورهاي كه اين رابطه براي
در مطالعة خـود بـه بررسـي اثـرات نامتقـارن            ) 1386(هرآرا، غنيمي فرد و كشاورزيان      م

شامل توليـد ناخـالص داخلـي، نـرخ ارز مـوثر            (قيمت نفت بر متغيرهاي كالن اقتصادي     
كـشورهاي صـنعتي وارد كننـده نفـت شـامل           ) حقيقي، نرخ تورم و نرخ بهره بلندمدت      

نتـايج بررسـي    .  پرداختنـد  1960 -2002مـاني   آمريكا، ايتاليا، فرانسه و ژاپن طي دورة ز       
آنان نشان داد كه اثرات افزايش و كاهش قيمت نفت بر رشد اقتصادي كشورهاي تحت               
مطالعه يكسان نبوده است و در وضعيتي كه كاهش قيمت جهاني نفت بر رشد اقتصادي               

ي اثر بوده است، افزايش قيمت نفت خام بر رشد اقتصادي كشورهاكشورهاي مذكور بي
دالوري، شيرين بخش و دشت بزرگـي       . مذكور اثر گذار بوده و آن را كاهش داده است         

در مطالعة خود به بررسي اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتـصادي ايـران بـا                 ) 1387(
نتـايج بررسـي ايـن      .  پرداختنـد  1368-88گرايي نامتقارن طي دورة     استفاده از روش هم   

ش قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران بزرگتـر از اثـر            محققان نشان داد كه اثر منفي كاه      
بدين معنا كه كاهش قيمت نفت توليد ناخالص داخلـي          . مثبت افزايش قيمت نفت است    

الرغم وابستگي كشور بـه درآمـدهاي نفتـي، در          ايران را كاهش داده در صورتي كه علي       
. يابـد هنگام افزايش قيمت نفت، رشـد اقتـصادي بـه ميـزان چـشمگيري افـزايش نمـي                 

هاي نفتـي بـر     در مطالعة خود به بررسي اثر شوك      ) 1388(ابريشمي، مهرآرا و نصرآبادي   
بـدين  .  پرداختنـد  1970 -2005رشد اقتصادي كشورهاي عضو اپك طـي دورة زمـاني           
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هـاي نفتـي بـر رشـد اقتـصادي          هاي تلفيقـي اثـر شـوك      منظور با استفاده از الگوي داده     
هـاي  نتايج بدست آمده نشان داد كه شـوك       . فتكشورهاي مذكور مورد بررسي قرار گر     

اثـرات  ) بدون احتساب بخش نفت   (درآمد نفت بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اپك         
هـاي منفـي از بزرگـي و مانـدگاري بيـشتري            قوي و معنادار داشته است، اما اثر شـوك        

-شوكگيري نمودند كه رابطة ميان      لذا محققان فوق اينگونه نتيجه    . برخوردار بوده است  

هاي درآمد نفت و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اپك نامتقارن است، بـدين معنـا كـه                 
-هاي منفي درآمد نفت واكنش بزرگتري نسبت به شـوك         رشد اقتصادي نسبت به شوك    

در مطالعة خود رابطة نامتقارن ميان درآمدهاي       ) 2008(مهرآرا  . دهدهاي مثبت نشان مي   
نتـايج  . ننـده نفـت را مـورد بررسـي قـرار داد           نفتي و رشد اقتصادي كشورهاي صادر ك      

بررسي وي نشان داد كه در كشورهاي صادر كننـده نفـت كـه سـاختار اقتـصادي آنهـا                    
هاي درآمدي نفتي اثرات نامتقـارن  وابستگي بسيار زيادي به درآمدهاي نفتي دارند شوك    

منفـي  هاي  همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد كه شوك       . يا غيرخطي بر توليد دارند    
هـاي  درآمد نفت بر رشد اقتصادي كشورهاي مذكور اثر منفي داشته اما در مقابل شـوك              

  .گذارندمثبت درآمد نفت تاثير محدودي در تحريك رشد اقتصادي از خود بر جاي مي

   تحقيق روش-4
توان تابع توليد را به صورت زير در        با اتكا به مباني نظري مربوط به توليد در اقتصاد مي          

  :گرفتنظر 
)1                (            ),( KLfY                                            

 بيانگر موجودي سـرماية كـل       K بيانگر توليد ناخالص داخلي،      Yكه در رابطة فوق   
امـا بـا توجـه بـه آنكـه در           . ي كار موجود در اقتـصاد اسـت        نيز بيانگر نيرو   Lاقتصاد و 

هاي رشد اقتصادي، به متغيرهاي ديگري نظيـر مـواد          مطالعات گوناگون در رابطه با مدل     
اوليه، سرماية انساني، منابع طبيعي و ساير متغيرهاي مربوطه اشاره شده است و به دليـل                

اصل از صادرات نفـت خـام       اين كه در كشورهاي صادر كنندة نفت درآمدهاي ارزي ح         
دهد كه بر توليد و ساير متغيرهاي اقتـصادي         منابع قابل توجهي را به خود اختصاص مي       

به عنوان يكي ديگـر  ) Roil(نيز اثر گذار است، در بررسي حاضر متغير درآمدهاي نفتي  
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يـد، لـذا تـابع      از متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده و وارد تابع توليـد خواهـد گرد              
  :توليد فوق به شكل زير خواهد بود

)2                                        (),,( RoilKLfY   
هاي نفت مدنظر است، به  همچنين از آنجا كه در تحقيق حاضر اثرات نامتقارن شوك         

ب هاي افزايشي و كاهشي درآمدهاي نفتي بـه ترتيـ         جاي متغير درآمدهاي نفتي از سري     
هاي مثبت و منفي درآمدهاي نفتي اسـتفاده خواهـد شـد،            به عنوان جانشيني براي شوك    

عالوه بر اين به علت اثرات منفي جنگ تحميلي بر توليد ناخالص داخلي، متغير مجازي               
جنگ نيز به عنوان يكي از متغيرهاي توضيحي اضافه خواهد شـد كـه مقـدار آن بـراي                   

لـذا تـابع    . ها برابـر صـفر اسـت      ك و براي مابقي سال     برابر با ي   1367 تا   1359هاي  سال
  :توليد به شكل زير قابل بيان خواهد بود

)3(            )DW,Negshock,Posshock,K,L(fY   
 شوك مثبـت    Posshock بيانگر متغير مجازي جنگ بوده،       DWكه در رابطة فوق   

الزم به ذكر اسـت     . يز بيانگر شوك منفي درآمد نفتي است       ن Negshockدرآمد نفت و    
هاي نفتي از تفاضل لگاريتم درآمدهاي نفتـي اسـتفاده شـده            كه به منظور محاسبة شوك    

هاي مثبت و قدر مطلـق      است، به طوري كه مقادير مثبت به عنوان جانشيني براي شوك          
همچنـين  . ه شـده اسـت    هاي منفي در نظر گرفت    مقادير منفي نيز به عنوان جانشين شوك      

هاي مثبت و منفي درآمد نفـت بـه شـكل لگـاريتمي در نظـر                كلية متغيرها به جز شوك    
  .                اندگرفته شده

شناسـي مدرسـه    به منظور برآورد تابع توليد تـصريح شـده در ايـن بخـش از روش               
 و  3 و سـارگان   2روش مذكور توسط هنـدري    . استفاده شده است  ) LSE1( اقتصادي لندن 

بر اساس اين رويكرد اطالعات مورد نيـاز بـه منظـور            . در پاسخ به نقد لوكاس ارايه شد      
تواند از منـابع مختلفـي شـامل نظريـات اقتـصادي،            تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي مي     

                                                           
1- London School of Economics. 
2- Hendry 
3- Sargan 
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-گيـري داده  اطالع از تاريخ اقتصادي دورة مورد مطالعه، اطالع از نحوة تعريف و اندازه            

در . ارتباط آنها با متغيرهاي نظرية مـورد بحـث كـسب شـود            هاي مشاهده شده و نحوة      
 الگوهاي اقتصادسنجي مطابق با برداشت و تـصور سـازندگان           LSEحقيقت در رهيافت    

آيند و اطالعات الزم را در اختيار  بوجود مي1هاآنها استخراج شده و از فرايند توليد داده
به نظريات اقتصادي به الگوهـاي      لذا در روش فوق عالوه بر توجه        . دهندمحقق قرار مي  

اين روش  ). 1384امامي  (شود  تجربي كه نمايانگر وضعيت خارجي هستند نيز توجه مي        
 است از برآورد يك مدل عام آغاز شده و در نهايـت بـه               2كه نوعي روش عام به خاص     

 كه  LSEرويكرد  . مدلي خواهد رسيد كه تنها متغيرهاي مهم را در خود جاي داده است            
 تصحيح خطا را نيز با خود به همراه دارد، در بردارندة دو رابطة بلندمدت و كوتاه                 فرايند

مدت در يك معادله است كه در آن تفاضل مرتبه اول متغيرهاي توضيحي و مقـادير بـا                  
وقفة تفاضل مرتبه اول متغير وابـسته و متغيرهـاي توضـيحي در سـمت راسـت ظـاهر                   

. شـود به شكل اختياري توسط محقـق انجـام مـي        ها نيز   خواهند شد و تعيين تعداد وقفه     
همچنين رابطة تصحيح خطا نيز در بر دارندة مقادير با وقفة يك سطح متغيرهاي موجود               

توان بـه شـكل زيـر    را مي) 3( مربوط به رابطة LSEبر اين اساس معادله   . در مدل است  
  :3بازنويسي نمود

)4(
DW))1(Negshock

)1(Posshock)1(Klog)1(Llog)1(Y(logNegshock

)Posshocklog(d)Klog(d)Llog(d)Ylog(d)Ylog(d
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با تخمين مدل عام از طريق در نظر     .  بيانگر ضريب تعديل است    كه در رابطة فوق     
هاي اختياري توسـط محقـق گـزينش نهـايي مـدل از طريـق حـذف                 گرفتن تعداد وقفه  

                                                           
1- Data Generating Process. 
2- General to Specific 

 : روش مراجعه نماييد بهبراي اطالعات بيشتر راجع به اين -3
، "هـاي فـصلي   بينـي سازي و پـيش   سنجي ايران، ساختار، برآورد، شبيه    الگوي اقتصاد  كالن   "،  )1384(امامي، كريم   

  .ريزيريزي، سازمان مديريت و برنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت در برنامه
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مدت غير معنادار انجام خواهد پذيرفت تا جايي كـه در نهايـت و پـس از              ضرايب كوتاه 
همچنـين بـه    . به مدل نهايي خواهيم رسـيد     حذف متغيرهاي غير معنادار و آزمون اعتبار        

مدت فرضية صفر به شكل زير قابـل        هاي نفتي در كوتاه   منظور بررسي عدم تقارن شوك    
  هـاي نفتـي در روابـط       بيان است كه مطابق بـا آن مجمـوع ضـرايب مربـوط بـه شـوك                

  :مدت بايد برابر با يكديگر باشدكوتاه

)5     (        






 
n

i
i

n

i
i

00

   

هـاي نفتـي از طريـق آزمـون برابـري            بلندمدت نيز بررسي عدم تقـارن شـوك        و در 
  :شودهاي نفتي در بلندمدت انجام ميضرايب شوك

)6  (                                  43    
گيري نمود كه   توان اينگونه نتيجه  چنانچه دو فرضية فوق از لحاظ آماري رد شود مي         

همچنـين الزم   . مدت و بلندمدت بر توليد اثرات نامتقارن دارند       در كوتاه هاي نفتي   شوك
هاي آماري مورد استفاده در مدل شامل توليـد ناخـالص داخلـي و              به ذكر است كه داده    

هاي سري زماني    از بانك اطالعاتي داده    1376هاي ثابت سال    موجودي سرمايه به قيمت   
ربوط به اشتغال نيز از برآورد دفتر اقتصاد        بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و آمار م       

و اطالعات  ) 1383اميني و ديگران    ( كالن معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري      
اطالعات مربوط به قيمـت نفـت       . مربوط به اشتغال مركز آمار ايران استخراج شده است        
 2 مجيـك  و سايت اينترنتي اكونـو    1خام نيز از سايت سازمان كشورهاي صادر كننده نفت        

  .بدست آمده است

   نتايج تجربي-5
ابتـدا بايـد بـه آزمـون پايـايي متغيرهـاي موجـود در مـدل                 ) 4(به منظور برآورد رابطة     

، )3(نتايج حاصل از انجام آزمون پايايي لگاريتم متغيرهاي موجـود در رابطـة              . پرداخت

                                                           
1- OPEC 
2- Economagic.org 
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نـد در   در انجام آزمون ريشة واحد بـه علـت وجـود رو           . ارايه شده است  ) 1(در جدول   
 در  ADFلگاريتم متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، اشتغال و موجودي سـرمايه، آزمـون             

حالت وجود همزمان عرض از مبدا و روند نيز انجام شده است كه نتـايج نـشان داد دو                   
هاي مثبت و منفي درآمد نفت در سطح پايا بوده اما لگاريتم متغيرهاي توليد              متغير شوك 

و موجودي سرمايه در سطح ناپايا هستند، بـه همـين علـت در              ناخالص داخلي، اشتغال    
گام بعدي آزمون ريشة واحد بر روي تفاضل مرتبه اول اين سه متغير نيـز انجـام شـد و     
مشخص گرديد كه دو متغير توليد ناخالص داخلي و اشتغال در تفاضل مرتبـه اول پايـا                 

يست كه در مرحلة بعد آزمون      هستند، اما تفاضل مرتبه اول متغير موجودي سرمايه پايا ن         
پايايي در مورد تفاضل مرتبه دوم اين متغير نيز انجام شد و مشخص گرديـد كـه متغيـر                   

  .   مذكور در تفاضل مرتبه دوم پايا است
  

  نتايج آزمون پايايي در سطح متغيرها: 1جدول

 اجزاي قطعي سطح متغيرها: ADFآزمون 
Log(Y)Log(L)Log(K)PosshockNegshock

 -33/6 -25/6 -56/1 67/3 -47/1 عرض از مبدا

 - - -19/2 -06/1 -19/2عرض از مبدا و روند

 تفاضل مرتبه اول و دوم: ADFآزمون 
 

Dlog(Y)Dlog(L)Dlog(K)D2log(K) 
 -07/6 -73/1 -92/4 -78/3 عرض از مبدا

  
 و  -9256/2 درصد، برابـر     95 با عرض از مبدا، در سطح        ADF مقدار بحراني آمارة    

   است-5088/3با عرض از مبدا و روند برابر 
در مرحلة بعدي به منظور تخمين مدل، ابتدا يك مدل عام برآورد گرديـد كـه در آن                  

 تعيـين گرديـد و پـس از بـرآورد ضـرايب مـدل،               5وقفة در نظر گرفته شـده برابـر بـا           
. ل عام حذف شـدند    متغيرهايي كه از لحاظ آماري معنادار نبودند مرحله به مرحله از مد           

  .بدست آمد) 2(در نهايت مدل خاص با ضرايب معنادار مطابق با جدول 
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  LSEبا استفاده از رويكرد ) 3(نتايج حاصل از برآورد رابطة: 2جدول

 
 

هـاي  مدت و ميان مدت اثر اشتغال بـا وقفـه  شود در كوتاههمان گونه كه مشاهده مي   
يك و دو، منفي و اثر موجودي سرمايه بدون وقفه بـر توليـد، مثبـت و ضـرايب نيـز از                      

-رآمد نفتي در طـول وقفـه      هاي مثبت د  عالوه بر اين شوك   . لحاظ آماري معنادار هستند   

 DLog(Y):متغير وابسته

 سطح احتمال tآمارة  ضرايب متغيرهاي مستقل

Dlog(Y(-3)) 2488/0- 077/2- 048/0  

Dlog(L(-1)) 7966/1- 677/3- 0012/0  

Dlog(L(-2)) 7431/1- 355/3- 0026/0  

Dlog(K) 2205/1 92/3 0006/0  

D(Posshock(-1)) 2250/0 72/3 0011/0  

D(Posshock(-2)) 1860/0 41/3 0023/0  

D(Posshock(-3)) 2186/0 08/5 0 

D(Posshock(-4)) 1337/0 31/4 0002/0  

D(Posshock(-5)) 1163/0 83/5 0 

D(Negshock(-3)) 0760/0- 79/3- 0009/0  

D(Negshock(-4)) 0793/0- 13/4- 0004/0  

Log(Y(-1)) 2028/0- 003/2- 0566/0  

Log(L(-1)) 1136/0 92/1 0069/0  

Log(K(-1)) 119/0 625/1 1172/0  

Posshock(-1) 019/0 42/3 0022/0  

Negshock(-1) 238/0- 78/1- 083/0  

C 8099/0- 32/1- 1981/0  

dw 088/0- 803/3- 0009/0  

905/0=2R 
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 از اثرات مثبت و معنادار بر متغيـر توليـد برخـوردار هـستند در حـالي كـه                    5 تا   1هاي  
 بر توليد اثرات منفي و معنـادار بـر جـاي            4 و   3هاي  هاي منفي نفتي تنها در وقفه     شوك
در بلندمدت اثر موجودي سرمايه و اشتغال بر سطح توليد مثبت اسـت، امـا               . گذارندمي

هـاي مثبـت   همچنين اثر شـوك .  موجودي سرمايه به لحاظ آماري معنادار نيست       ضريب
هاي منفـي نفتـي اگرچـه       درآمدهاي نفتي بر توليد مثبت و معنادار است، در مورد شوك          

ضريب مربوط  . باشد درصد معنادار مي   90اين اثر منفي است، اما متغير مذكور در سطح          
منفي جنگ بر توليد در طـول دورة مـورد نظـر            به متغير مجازي جنگ نيز كه بيانگر اثر         

باشد كه وقوع جنگ بر توليـدات كـشور         تحقيق است منفي بوده و بيانگر اين مطلب مي        
. باشـد اثر منفي بر جاي گذاشته است و اين ضـريب از لحـاظ آمـاري نيـز معنـادار مـي         

دهـد  همچنين ضريب تعديل كه سرعت حركت به سمت تعادل بلندمدت را نـشان مـي              
 از عدم تعـادل موجـود       2/0دهد كه در هر دوره به اندازه         است و نشان مي    -2/0بر با   برا

  .شودتعديل مي
انباشتگي ميان متغيرهاي موجود در مدل، از       عالوه بر اين به منظور بررسي رابطة هم       

 آزمون به ميزان     در همين راستا مقدار آمار    . گرنجر استفاده شد  -انباشتگي انگل آزمون هم 
بدست آمد و با توجه به مقدار بحراني مربوط به پـسماندها در سـطح احتمـال                  -527/5
 فرضية صفر مبني بر وجود ريشة واحد در اجزاي اختالل           ،-76/4 درصد به ميزان     95/0

همچنـين بـه    .  اسـت  I)0(رابطة بلندمدت رد شده و لذا پسماند رگرسـيون بلندمـدت            
ها آزمون شبيه   هايي را بايد انجام داد يكي از اين آزمون        ونمنظور بررسي اعتبار مدل آزم    

اي سازي مدل است كه به منظور انجام اين آزمون به دليل آنكه مدل به شكل تك معادله          
بينـي پويـاي درون     پـيش ) 1(نمـودار   . اي انجام شـد   بيني پوياي درون نمونه   است، پيش 

  . دهد را نشان مي1386 تا 1345طي دورة ) GDPF(اي توليد ناخالص داخلينمونه
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  )GDPF(بيني پوياي مربوط به آنو  مقدار پيش) GDP(توليد ناخالص داخلي: 1نمودار
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  بيني پوياي توليد ناخالص داخلياطالعات مربوط به پيش: 4جدول

 نوع آماره
ضريب نابرابري 

 1تايل
 3نسبت واريانس 2نسبت تورش

نسبت 
 4كوواريانس

 979530/0 016466/0 004005/0 013286/0 ار آمارهمقد

  
  بينـي پويـاي توليـد ناخـالص داخلـي را نـشان             اطالعات مربوط به پيش   ) 4(جدول  

بينـي را   ضريب نابرابري تايل كه عددي بين صفر و يك است، ميزان دقت پيش            . دهدمي
 مقـدار   دهد كه هرچه به عدد صفر نزديكتر باشد نـشان دهنـدة تناسـب يـشتر               نشان مي 

نـسبت  . دهـد بينـي را نـشان مـي      بيني شده با مقادير واقعي است و دقت بهتر پـيش          پيش
بيني شده را از ميـانگين سـري زمـاني اصـلي     تورش ميزان اختالف ميانگين مقادير پيش    

                                                           
1- Theil Inequality Coefficieent. 
2- Bias Proportion. 
3- Variance Proportion. 
4- Covariance Proportion. 
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بيني شده را بـا واريـانس   نسبت واريانس نيز اختالف واريانس سري پيش    . دهدنشان مي 
بينـي غيـر    بت كوواريانس نيز باقي مانـدة خطاهـاي پـيش         نس. دهدسري اصلي نشان مي   

چنانچـه  . كه مجموع اين سه نـسبت برابـر بـا يـك اسـت            . دهدسيستماتيك را نشان مي   
بيني خوبي باشـد مقـادير نـسبت تـورش و نـسبت واريـانس               بيني انجام شده پيش   پيش

. كوچك خواهد بود و بيشتر تورش مـدل بايـد بـر نـسبت كوواريـانس متمركـز شـود                    
نيز مشخص است، ضريب نابرابري تايل بسيار كوچك بوده     ) 4(همانگونه كه در جدول     

همچنـين نـسبت تـورش و    . دهـد بيني را نشان ميو نزديك به صفر است كه دقت پيش       
 02/0نسبت واريانس هم بسيار كوچك هستند به طوري كه مجموع آنها تقريباً برابر بـا                

لذا در كل و بـا  توجـه بـه    . باشد مي98/0دود بوده و ميزان نسبت كوواريانس نيز در ح   
بيني را بسيار باال ارزيـابي      توان قدرت مدل تصريح شده در پيش      معيارهاي بيان شده مي   

  .نمود
 بـه منظـور بررسـي       1 بـرا  -عالوه بر اين به جهت ارزيابي اعتبار مدل، آزمون جارك         

ودهمبستگي، آزمون   به منظور بررسي خ    2گادفري-نرمال بودن پسماندها، آزمون بريوش    
 بـه منظـور    4 به منظور بررسي ناهمساني واريانس، آزمون آرچ       3گادفري- پاگان   -بريوش

 به منظور بررسي تورش تصريح انجـام        5بررسي اثرات آرچ در پسماندها و آزمون رمزي       
  .گزارش شده است) 5(گرديد كه نتايج آنها در جدول
  LSEهاي سنجش اعتبار مدل آزمون: 5جدول

رمزي آرچگادفري- پاگان- بريوشگادفري- بريوش برا-جارك وننوع آزم
 )كي دو(2آمارة 

 )سطح احتمال(

4113/0  
)81/0( 

010/4  
)13/0( 

08/18  
)38/0( 

56/3  
)15/0(

50/1  
)21/0(

 
شود با توجه بـه سـطح احتمـال بدسـت آمـده در آزمـون                همانگونه كه مشاهده مي   

                                                           
1- Jarque-Bera 
2- Breusch-Godfrey 
3- Breusch-Pagan-Godfrey 
4- ARCH 
5- Ramsey 
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همچنين بـا توجـه بـه سـطح         . مال بودن پسماندها رد نشده است      برا، فرضية نر   -جارك
 گـادفري فرضـية صـفر مبنـي بـر عـدم وجـود               -احتمال بدست آمده در آزمون بريوش     

لذا در اجزاي اختالل مدل برآورد شده       . خودهمبستگي در اجزاي اختالل رد نشده است      
 پاگـان و  نتـايج آزمـون ناهمـساني واريـانس  بريـوش،      . شاهد خود همبـستگي نيـستيم     

دهد كه فرضية صفر مبني بر عـدم وجـود ناهمـساني واريـانس رد               گادفري نيز نشان مي   
. نشده است، لذا مدل برآورد شده بـا مـشكل ناهمـساني واريـانس نيـز مواجـه نيـست                   

 را نيـز  آرچبايـد آزمـون     LSEدر برآورد تك معادالت به روش    همچنين به علت آنكه     
ذكور انجام پذيرفت و نتايج نشان داد كه فرضية صـفر           در مورد مدل انجام داد، آزمون م      

 نيـز   آرچشود و لذا در مدل مذكور شاهد اثـرات          مبني بر عدم وجود اثرات آرچ رد نمي       
هايي كه به منظور بررسي صحت تصريح مدل انجام         عالوه بر اين يكي از آزمون     . نيستيم

-جام اين آزمون نشان مي    شود، ان همانگونه كه مشاهده مي   . پذيرد، آزمون رمزي است   مي

دهد كه فرضية صفر مبني تصريح صحيح مدل رد نشده و لـذا مـشكالتي هماننـد فـرم                   
  .تبعي غلط مدل و حذف برخي از متغيرهاي مهم و ساير مشكالت در مدل وجود ندارد

هـايي نيـز كـه بـه        ها اشاره شد، يكي از آزمون     هايي كه در فوق بدان    عالوه بر آزمون  
گيـرد،  ت پارامترهاي متغيرهاي موجود در مدل مورد استفاده قـرار مـي   منظور بررسي ثبا  

.  پسماندهاي مدل رگرسـيون اسـت      2 و مجموع مجذور تجمعي    1آزمون مجموع تجمعي  
مشخص است چون هيچيـك از ايـن دو آمـاره از خطـوط              ) 2(همانگونه كه در نمودار     

 در مدل مذكور در سطح اند، لذا پارامترهاي موجودمربوط به مقادير بحراني خارج نشده    
دهند و بنابراين مدل برآورد شده از        درصد رفتار با ثباتي را از خود نشان مي         95احتمال  

گيري نمـود كـه مـدل       توان اينگونه نتيجه  لذا در كل مي   . اين نظر با مشكل مواجه نيست     
ر هاي گوناگون و عدم وجود مشكل در آن از اعتبـا          برآورد شده با توجه به انجام آزمون      

  .بااليي برخوردار است

                                                           
1- CUSUM 
2- CUSUMSQ 
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   روي پسماندهاي مدلCUSUMSQ و CUSUMآزمون : 2نمودار
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   آزمون عدم تقارن-
در اين بخش و پس از اطمينان از صحت اعتبار مدل به منظور انجام آزمون عدم تقـارن                  

در اين راستا همانگونه كه پيشتر و در قالـب روابـط          .  استفاده خواهد شد   1از آزمون والد  
هاي مثبت نفتي برابر با مجمـوع       اشاره گرديد، چنانچه مجموع ضرايب شوك     ) 6(و  ) 5(

هاي نفتي از اثرات متقارن بر متغير توليد برخوردار         هاي منفي باشد، شوك   ضرايب شوك 
                                                           
1-Wald  
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نتايج حاصـل از انجـام آزمـون        . خواهند بود و در غير صورت اين اثرات نامتقارن است         
 كـي    مدت نشان داد كه با توجه به مقدار آمار        وتاهوالد به منظور بررسي عدم تقارن در ك       

 و با توجه به سطح احتمال بدسـت         2749/0 آزادي يك به ميزان       دو بدست آمده با درج    
هاي نفتي رد شـده     آمده كه برابر با صفر است، فرضية صفر مبني بر اثرات متقارن شوك            

همچنين بـه علـت آنكـه       . باشدمدت نامتقارن مي  هاي نفتي در كوتاه   و بنابراين اثر شوك   
تـوان  هاي منفي بزرگتر است، لذا اينگونه مـي       هاي مثبت از مجموع شوك    مجموع شوك 

هاي نفتي بر توليـد نامتقـارن       مدت اثر شوك  گيري نمود كه عالوه بر آنكه در كوتاه       نتيجه
هاي منفي اسـت زيـرا اخـتالف        هاي مثبت بسيار بيشتر از شوك     است، اثر گذاري شوك   

  .                        بدست آمده است352/1هاي نفتي به ميزان ضرايب مثبت و منفي شوكمربوط به 
همچنين به منظور آزمون عدم تقارن در بلندمدت، فرضـية صـفر بـه شـكل برابـري                  

 كـي    با توجه به مقدار آمـار     . هاي مثبت و منفي در بلندمدت تعيين گرديد       ضرايب شوك 
 فرضـيه   0020/0 و سـطح احتمـال       56/9يك بـه مقـدار       آزادي    دو بدست آمده با درجه    

همچنين . هاي نفتي بر توليد نامتقارن است     صفر رد شده و لذا در بلندمدت نيز اثر شوك         
هـاي مثبـت    هاي منفي نفتي بر توليد بسيار بزرگتر از اثر گذاري شـوك           اثر گذاري شوك  

 بدسـت   -257/0به طوري كه اختالف ضرايب مربوط به اين دو شوك برابـر بـا               . است
بنـابراين  . هاي مثبـت بزرگتـر اسـت      هاي منفي از شوك   آمد و لذا در بلندمدت اثر شوك      

مـدت  هايي كه در اين بخش بدست آمد بر اين نكته تاكيد دارد كه در كوتاه         يكي از يافته  
-هاي منفي نفتي بزرگتر، اما در بلندمدت اثر شوك        هاي مثبت نفتي از اثر شوك     اثر شوك 

  .هاي مثبت بزرگتر استتي از اثر شوكهاي منفي نف
مدت و بلندمدت نـشان     هاي كوتاه هاي مثبت و منفي در دوره     همچنين مقايسة شوك  

مـدت برابـر اسـت بـا     هاي مثبـت در كوتـاه  دهد كه مجموع ضرايب مربوط به شوك  مي
 اسـت   019/0 كه در مقايسة با ضريب بلندمدت شوك مثبت نفتي كه برابـر بـا                8796/0

بدين معنا كه اگرچه    . هاي مثبت نفتي در طول زمان است      اهش اثر گذاري شوك   بيانگر ك 
شود، اما اين اثـر در طـول   هاي مثبت نفتي موجب افزايش توليد مي  مدت شوك در كوتاه 

هاي منفي نفتي   همچنين مجموع ضرايب مربوط به شوك     . يابدزمان به شدت كاهش مي    
ر حالي كه ضريب مربوط به شـوك منفـي    بدست آمد د   -1553/0مدت برابر با    در كوتاه 
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هـاي   است و بيانگر اين مطلب است اثر شـوك         -238/0نفتي در بلندمدت برابر است با       
هاي منفـي نفتـي موجـب    شود و بروز شوكمنفي نفتي بر توليد در بلندمدت تقويت مي      

  . شودكاهش هرچه بيشتر توليد مي

  گيري بحث و نتيجه-6
هاي درآمدي نفـت بـر توليـد مـورد بررسـي قـرار              رن شوك در اين بررسي اثرات نامتقا    

در اين راستا با بيان مباني نظري اثرگذاري درآمدهاي نفتـي بـر متغيـر توليـد و                   . گرفت
گردد، تابع توليدي در نظر گرفته شد كـه در آن           عواملي كه موجب ايجاد عدم تقارن مي      

ـ            ه عنـوان يكـي از متغيرهـاي        عالوه بر عواملي نظير كار و سرمايه، درآمدهاي نفتي نيز ب
هاي نفتـي بـه جـاي       توضيحي وارد تابع مذكور گرديد و به منظور سنجش اثرات شوك          

با برآورد مـدل از طريـق       . هاي مثبت و منفي جايگزين شد     متغير درآمدهاي نفتي، شوك   
هـاي گونـاگون، آزمـون عـدم      و اطمينان از اعتبار آن با انجام آزمـون LSEشناسي  روش

هاي نفتي انجـام    مدت و بلندمدت بر روي ضرايب مربوط به شوك        رة كوتاه تقارن در دو  
مدت و بلندمدت بر توليد     هاي مثبت نفتي در كوتاه    نتايج نشان داد كه اثر شوك     . پذيرفت

مـدت و بلندمـدت بـر توليـد         هاي مثبت نفتي در كوتاه    مثبت و معنادار است و اثر شوك      
  مثبت و معنادار است

مدت بر توليد نامتقارن است كـه اثـر مربـوط بـه             فتي در كوتاه  هاي ن  اثرات شوك  -1
  .باشدهاي منفي نفتي ميهاي مثبت نفتي بر توليد، بزرگتر از اثرات شوكشوك
هاي نفتي بر توليد در بلندمدت نيز نامتقارن است كه اثر مربـوط بـه                اثرات شوك  -2
ر توضيح اين عدم تقارن     د. هاي مثبت است  هاي منفي بر توليد بزرگتر از اثر شوك       شوك

بايد عنوان نمود كه با وارد آمدن شوك مثبت نفتـي، بـه طـور معمـول مخـارج دولـت                     
گـذاري بخـش    راني سـرمايه  تواند به برون  يابد، اما افزايش مخارج دولت مي     افزايش مي 

عـالوه  . گذاري و توليد شود   خصوصي منجر شده و از اين طريق موجب كاهش سرمايه         
هـايي  پذيرد اغلب متوجه طـرح    هايي نيز كه توسط دولت انجام مي      ذاريگبر اين سرمايه  

است كه از بازدهي بااليي برخوردار نيستند، لذا ممكن است اثر اندكي بر توليـد داشـته                 
همچنين به علت خنثايي پول در بلندمدت كه در برخي از مطالعات انجام شده در        . باشد
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، افزايش نقدينگي ايجاد شده   )1384 شفيعي   تشكيني و ( داخل نيز به اثبات رسيده است       
هاي مثبت نفتـي اثـر چنـداني بـر توليـد بـر جـاي نخواهـد                  در اقتصاد به واسطة شوك    

عالوه بر اين وقوع شـوك مثبـت نفتـي و افـزايش درآمـدهاي نفتـي موجـب                   . گذاشت
 هاي توليد كننده كاالهاي قابل مبادلـه      افزايش واردات كاالهاي قابل مبادله شده و بخش       

را با مشكل مواجه خواهد نمود، مضافاً اينكه تزريق درآمدهاي ارزي به اقتصاد موجـب               
كاهش نرخ ارز شده و با افزايش قيمت كاالهـاي صـادراتي و كـاهش قيمـت كاالهـاي                   

هاي توليد كننده داخلي را كاهش داده و آنها را بـا چـالش       وارداتي، قدرت رقابتي بخش   
مجموعـة  . ها اثر منفي بر جاي خواهد گذاشت      ن بخش مواجه خواهد نمود و بر توليد اي      

شود كه با وقوع شوك مثبت نفتي بخشي از اثرات مثبـت تزريـق              موارد فوق موجب مي   
هـاي مثبـت نفتـي بـر توليـد در           درآمدهاي مذكور به اقتصاد خنثي شود و لذا اثر شوك         

 .  بلندمدت كاهش خواهد يافت

دهد مدت و بلندمدت نشان مي     در كوتاه  هاي مثبت و منفي نفتي     مقايسة اثر شوك   -3
هاي مثبت در طول زمان كاهش يافته است در حالي كـه اثرگـذاري              كه اثرگذاري شوك  

در توجيه ايـن مطلـب   . هاي منفي در طول زمان تقويت شده و افزايش يافته است    شوك
هـاي مثبـت نفتـي بيـشتر بخـش تقاضـاي            رسد كه وقوع شوك   بايد گفت كه به نظر مي     

نمايد و به همين علت از ماندگاري اثر شـوك مثبـت بـر               را در ايران تحريك مي     اقتصاد
هاي منفي نفتي بيشتر بر بخش عرضة       شود، اما بروز شوك   توليد در طول زمان كاسته مي     

اين . شوداقتصاد اثرگذار است و به همين علت ماندگاري اثر آن در بلندمدت تقويت مي     
اندگاري بر توليـد برخـوردار هـستند در مطالعـات           هاي عرضه از اثر م    ديدگاه كه شوك  

، بـه اثبـات رسـيده       )1987 (2، كمپـل و منكيـو     )1982 (1گوناگوني نظير نلسون و پالسر    
هاي طرف تقاضا بـه طـور معمـولي از اثـرات گـذرايي بـر توليـد                  است در حالي شوك   

قتـصاد  چنين مطلبي با حقايق آشـكار شـده ا  . 3)1989بالنچارد و كوآ    (برخوردار هستند   
به عنوان نمونه با افزايش درآمدهاي ارزي حاصـل از صـادرات            . ايران نيز سازگار است   

يابد كه موجب   نفت، مخارج دولت و به ويژه مخارج جاري دولت به شدت افزايش مي            
                                                           
1-  Nelson and plosser. 
2- Campbell and Mankiw.  
3- Blanchard and Quah. 
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شود، اما در هنگام بروز شوك منفي نفتي بـه علـت چـسبندگي              افزايش تقاضاي كل مي   
يابد كـه موجـب اثرگـذاري بـر         ي دولت كاهش مي   مخارج جاري، عموماً مخارج عمران    
عالوه بر ايـن بـا كـاهش درآمـدهاي ارزي ميـزان             . بخش عرضة اقتصاد نيز خواهد شد     

يابد و بر بخش عرضة اقتصاد اثـر        اي نيز تقليل مي   آالت توليدي و سرمايه   واردات ماشين 
 . گذاردمنفي بر جاي مي

به اقتـصاد عامـل مـوثري در اعمـال           افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق اين درآمدها        
چنين وضعيتي  . هاي مالي و پولي انبساطي به شكل برونزا در اقتصاد ايران است           سياست

موجب افزايش تقاضاي اقتصاد شده كه اثر افزايش تقاضا نيز بدون آنكه موجب افزايش              
در طـرف مقابـل كـاهش       . زنـد قابل توجه توليد شود، بيشتر به تورم داخلـي دامـن مـي            

رآمدهاي نفتي بيشتر بخش عرضة اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده و توليـد را بـه                  د
رسد كه به علت ساختار وابستة اقتـصاد ايـران          بنابراين به نظر مي   . دهدشدت كاهش مي  

به درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور بسيار تحت تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي است، البته             
لب كه افزايش درآمدهاي نفتي اثر اندكي بر توليد داشته، اما در            با در نظر داشتن اين مط     

لذا بـا توجـه     . دهدمقابل كاهش درآمدهاي نفتي به شدت اقتصاد را تحت تاثير قرار مي           
شود كه اوالً وابستگي به درآمدهاي نفتي به مرور زمان و تا حد             به موارد فوق توصيه مي    

نكه افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد         امكان كاهش يابد و ثانياً با توجه به اي        
-هـا را افـزايش مـي   اثر چنداني بر توليد نداشته و در حقيقت اثر آن خنثي شده و قيمت   

هاي افزايش درآمدهاي نفتي ذخيره شده و به منظور    دهد، مازاد درآمدهاي نفتي در دوره     
 منفـي،  مـورد اسـتفاده        هايجبران اثرات مخرب وارده به اقتصاد در هنگام وقوع شوك         

 .قرار گيرد

  فهرست منابع و ماخذ
هاي نفتي و رابطة تكانه"، )1388(زاده نصرآبادي، حميد  ابريشمي، حميد، مهرآرا، محسن و زمان-
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