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با استفاده از يك الگوي  بررسي اثر قيمت نفت و نرخ واقعي ارز بر رشد اقتصادي ايران 
 )1371:2-1384:4(  خود توضيح با وقفه هاي توزيع شده

  

 

  دكتر رضا اكبريان

  عضو هيات علمي دانشگاه شيراز
mail:rakbarian@rose.shirazu.ir-E 

  

 محيا مشيدي

  دانشجوي كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي دانشگاه شيراز
mail:Ino_Bebin@yahoo.com-E 

  

  :چكيده

  

تا فصل آخر سال  1371در اين مقاله اثر قيمت نفت و نرخ ارز واقعي بر رشد اقتصادي ايران در دوره زماني فصل دوم سال 
استفاده شده )ARDL(توضيح با وقفه هاي گسترده بدين منظور از روش الگوي خود. مورد بررسي قرار مي گيرد 1384
روش مذكور اين امكان را فراهم مي سازد كه عالوه بر شناخت رفتار بلند مدت تغييرات توليد ناخالص داخلي و  .است

نتايج برآورد . مدل تصحيح خطا نيز مورد بررسي قرار گيردچگونگي تعديل آن از كوتاه مدت به بلند مدت، در چارچوب يك 
دهد كه در بلند مدت نرخ رشد اقتصادي با نرخ واقعي ارز داراي رابطه عكس و با قيمت نفت داراي رابطه الگو نشان مي
ش ميان رشد نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا نيز مشابه با الگوي بلند مدت است با اين تفاوت كه كش. مستقيم مي باشد

نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا همچنين نشان دهنده . اقتصادي با متغيرهاي توضيحي مدل در بلندمدت كاهش مي يابد
  .سرعت تعديل كم به سمت تعادل بلند مدت است

  

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز مستقيم، الگوي خود توضيح با وقفه هاي : ژگان كليدي وا

   )ARDL(گسترده 
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  :مقدمه
  

تا جاييكه . شوك هاي نفتي طي دهه هاي اخير اثر ژرفي بر رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت  داشته است      
حاليكه  ركااليي بين المللي است كه به دالر قيمت گذاري مي شود د تنف. موجب وابستگي شديد مردم به دولت شده است

نرخ واقعي ارز در كنار بهاي نفت نقش مهمي را در رشد اقتصادي به  نبنابراي. يست پول ملي كشورهاي خريدار آن به دالر ن
افزايش توليد از جمله اهداف مهم كشورها علي الخصوص كشورهاي در حال  اصوال.  ويژه در كشورهاي صادركننده نفت دارد

ه هاي مناسب براي دستيابي به شكوفايي توسعه مي باشد چرا كه افزايش توليد و دستيابي به ستاده باالتر مي تواند زمين
دو كانال از  زتجاري كه خود از تفاضل بين ميزان صادرات و واردات بدست مي آيد ا زترا.اقتصاد كشورها را فراهم آورد  
  :تغييرات نرخ ارز تاثير مي پذيرد

  .با كاهش ارزش پول ،صادرات سودآورتر مي شود و ميزان آن افزايش مي يابد ) 1   
بدين ترتيب تراز تجاري افزايش مي يابد و موجب . واردات كاهش يافته چراكه واردات به پول داخلي گران تر مي شود )2   

  .افزايش تقاضاي كل و توليد ميگردد
  

 1371:2-1384:4در اين تحقيق چگونگي تاثير تغييرات قيمت نفت و نرخ واقعي ارز بر رشد اقتصادي ايران طي دوره     
 يبدين منظور به دنبال مقدمه، مطالعات انجام شده داخلي و خارجي، مباني نظري تحقيق و الگو. ي قرار مي گيردمورد بررس

سپس نتايج برآورد الگو و چگونگي ساختار تعديل كوتاه مدت رشد اقتصادي به تعادل بلندمدت . مورد مطالعه ارائه خواهد شد
  .گيري بخش آخر مقاله را تشكيل مي دهدخالصه و نتيجه . مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد

  

  :مطالعات انجام شده

حقيقات داخلي و خارجي بسياري به منظور بررسي اثر نوسانات قيمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصاد صورت گرفته ت       
  .است كه در اينجا به ارائه نتايج برخي از آنان پرداخته مي شود

  

گذاري ثباتي بر سرمايه كند كه اين بيقيمت نفت خام صادراتي، بيان مي يبي ثباتهاي طي بررسي) 1369(پايان       
  .اما بر واردات كاالهاي نفتي و صادرات نفتي تاثير مثبت دارد. واردات درآمد نفتي اثر منفي دارد

اب سيستم ارزي مناسب و آثار آن را بر اقتصاد كشور طي دوره مطالعه در مورد انتخي تشوكهاي نف) 1374(كميجاني        
كند كه وي بيان مي. وي در مقاله خود شوكهاي رشد قيمت و در آمد نفتي را محاسبه كرده است. مورد بررسي قرار داد

  .  شوكهاي درآمد نفتي از باالترين همبستگي با رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت برخوردارند
  

در اين پژوهش يك الگوي . بر متغيرهاي كالن اقتصاد ايران پرداختبه بررسي اثر شوكهاي نفتي ) 1378(صمدي       
معادله بمنظور بررسي تأخير درآمد نفت بر متغيرهاي  15سازي متشكل از يك سيستم معادالت همزمان مشتمل بر شبيه

 .برآورد شده اند  1يپارامترهاي الگو با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ا .عمده اقتصاد ايران تدوين گرديده است
نفت، ثروت، درآمد ملي، سرمايه  براساس نتايج بدست آمده درصورتيكه درآمدهاي نفتي افزايش يابد، توليد ناخالص داخلي

  .يابدها افزايش ميهاي غير نفتي و سطح قيمتواردات، كسري تراز پرداخت ،گذاري

                                                
1. 3SLS 
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در حال توسعه نشان مي دهد كاهش نرخ واقعي ارز اثر  منفي بر  كشور 12با بررسي اثر تضعيف ارزش پول )1381(كاوند      

 .تراز پرداخت ها و توليد ملي اين كشورها دارد
  

گيرد پردازد و نتيجه ميبه بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي كالن اقتصاد از جمله توليد كل مي) 1385(توتونچي       
همچنين ارتباط مثبتي بين افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمتها وجود دارد . ت استاثر افزايش ارز بر صادرات غي نفتي مثب

تورم و (و در نهايت اثرات غيرمستقيم و منفي تغيير نرخ ارز بر صادرات غير نفتي از طريق تاثير آن بر تورم و توليد و اثر آنها 
  .رز بر صادرات غير نفتي بيشتر استبر صادرات غير نفتي، از اثرات مستقيم و مثبت افزايش نرخ ا) توليد

 

نرخ ارز . دهدرا مورد بررسي قرار مي) 1981:1-1991:4(اثر نوسانات نرخ ارز بر كل صادرات چين را در دوره ) 2000(2چو      
دهد كه اين شود كه نتايج اين تحقيق نشان ميمحاسبه ميARCH1 توسط واريانس شرطي نرخ ارز موثر واقعي از مدل

  . كه نوسانات مانعي براي تجارت چين است مورد تائيد قرار گرفته استفرضيه 

به بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم تغييرات قيمت  VARبا استفاده از روش اقتصاد سنجي  يطي مقاله ا 3)2001(ابيلسن
هاي باالي نفت تقيم قيمتاو نشان داد كه اثر مس. پردازدكشور واردكننده و صادركننده نفت مي 12نفت روي رشد اقتصادي 

  .باشدروي رشد اقتصادي گروههاي صادركننده نفت همچون مالزي و اندونزي مثبت مي
  

نتايج اين . بر اقتصاد اندونزي پرداخته اند 1990نيز   به بررسي اثر نوسانات نرخ ارز در دهه ) 2004( 4سيرگار و راجان     
داري ميان  رد ميانگين متحرك بدست آمده اند  نشان دهنده رابطه منفي و معنيتخمين كه با استفاده از مدل انحراف استاندا

  .نرخ ارز و رشد اقتصادي است
  

-مي  ARDLبه بررسي اثر تغييرات قيمت نفت بر اقتصاد ژاپن با استفاده از الگوي سنجي  )2008( 5دايونگ هانگ     

ت كه نشان دهنده رابطه مثبت تغييرات قيمت نفت با رشد اقتصادي با نتايج قبلي بدست آورده اس يوي نتايج متشابه. پردازد
  .ژاپن است

 

  :مباني نظري

آثار شوك هاي طرف عرضه را به ما نشان  هرچند تحليل هاي تئوريكي كه در مورد شوك هاي نفتي بيان مي كنيم،      
: يش قيمت نفت به چند دليل محدود مي مانددر مورد آثار كالن اين افزا مي دهند، اما قدرت پيشگويي صحيح اين تحليل ها

. آثار افزايش قيمت نفت بر اقتصادي خاص به    واكنش ساير كشور هاي جهان به اين افزايش قيمت نفت  بستگي دارد
. عالوه بر آن مطالعات اندكي در مورد چگونگي اثر پذيري كشورهاي در حال توسعه از نوسانات قيمت نفت انجام گرفته است

بر اساس . اين آثار قيمت هاي باالي نفت بر بخش قابل توجهي از درآمد و تجارت جهاني بدون توضيح باقي مانده استبنابر

                                                
٢ - Chon 

  
٣
 - Abeyshnghe 

 
٤
 - Siregar and Ragan 
٥- Dayon Zhang   
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بطوريكه توليد ناخالص . مباني نظري، توليد ناخالص داخلي به طور همزمان متاثر از تغييرات نرخ واقعي ارز و قيمت نفت است
  . نفي با نرخ ارز داردداخلي رابطه مثبتي با قيمت نفت و رابطه م

  
اگر يك واحد پول كشور خارجي را برحسب تعداد واحد پول . مستقيم و غيرمستقيم: تعريف مي شود تنرخ ارز به دو صور

به منظور تصريح مدل . داخلي بيان كنند، نرخ ارز مستقيم بدست مي آيد كه در اين تحقيق نرخ ارز مستقيم استفاده شده است
  :متغيرهاي مدل برآوردي به صورت زير است. فرم لگاريتمي متغيرها استفاده شده است از كشش ها دو برآور

LNGDP :فرم لگاريتمي توليد ناخالص داخلي  
LNOIL :فرم لگاريتمي بهاي نفت خام  

LNREX :فرم لگاريتمي نرخ واقعي ارز مستقيم تعديل شده با شاخص قيمت ها  
  
و همچنين نرخ ارز و توليد .IFSت هاي فصلي قيمت نفت ارائه شده در نرم افزار مطالعه از آمار مربوط به قيم ندر اي     

  .ناخالص داخلي نيز از آمار فصلي ارائه شده در سايت بانك مركزي استخراج شده است
  

  :روش برآورد الگو

  

با وقفه هاي  حخود توضي در اين تحقيق به منظور بررسي تاثير قيمت نفت و نرخ ارز واقعي بر رشد اقتصادي ايران از الگوي
اين الگو از اين .ارائه گرديده است  1999در سال 6اين الگو توسط پسران و ديگران . شوداستفاده مي)ARDL(گسترده 

همچنين، افزون بر برآورد . يكساني برخوردار باشند 7تجمعيمزيت برخوردار است كه الزم نيست كليه متغيرها از درجه هم
تعادلي كوتاه مدت به ي بلند مدت الگوي تصحيح خطا را نيز به منظور بررسي چگونگي تعديل بيضرايب مربوط به الگو
اين كار براي . شوددر مرحله اول وجود رابطه بلند مدت بين متغيرهاي مورد بررسي آزمون مي. دهدتعادل بلند مدت ارائه مي

مرحله بعد تخمين . گيردانجام مي ARDLمدل  (ECM)آزمون اهميت وقفه هاي متغيرهاي موجود در فرم تصحيح خطا
  . باشد، رابطه پوياي كوتاه مدت و بررسي ضريب جمله تصحيح خطا مي) هاكشش(ضرايب در رابطه تعادلي بلند مدت 

  
  :مي شود صورت زير در نظر گرفته به    ARDL  به طور كلي يك الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده

tiiti
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مي باشد و متغيرهاي به كار گرفته شده در اين روابط به صورت زير تعريف مي   i=1,2,…,kبراي متغيرهاي توضيحي 
  :شوند

L : عملگر وقفه تأخيري زماني مرتبه اول به طوريكهXt-1=LXt   
Yt :متغير وابسته موجود در مدل  
Xit :غيرهاي توضيحي به كار گرفته شده در مدلبردار مت  

 iqqq ,...,,     تعداد وقفه هاي بهينه مربوط به هر يك از متغيرهاي توضيحي 21

 P :تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل  
W : با  ييرهاي درو نزانظير عرض از مبدأ، متغير روند، متغيرهاي مجازي و متغ) غير تصادفي(برداري از متغيرهاي قطعي

  .وقفه ثابت
  
و  p=0,1,2,…,dهاي معادله ياد شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي تمامي ارزش    

=0,1,2,…,d iq وi=0,1,2,…,k  1(يعني به تعداد(
1

+
+

d
k

تعداد . شودتخمين زده مي ARDLمدل مختلف 

تخمين زده  t=(d+1,…,n)گردد و تمام مدل ها در دوره در ابتدا از سوي پژوهشگر تعيين ميd يعني  حداكثر وقفه ها
در مرحله بعد با استفاده از يكي از معيارهاي . امكان برآورد اين الگو را فراهم مي كند Macrofitشوند نرم افزارمي

)(ين تعديل شدهيا ضريب تعي (HQC)كوئين-،حنان (SBC)بيزين-،شوارز (AIC)آكائيك
2

R  وقفه هاي بهينه تعيين
  .مي شود

  
  :به صورت زير است ARDLالگوي تصحيح خطاي متناسب با     
  

  
  

Wxyكه در آن  titt
∆∆∆ به ترتيب نشان دهنده مقادير با وقفه متغير هاي وابسته، توضيحي و بردار متغير هاي قطعي ,,

شان دهنده ضرايب مربوط به الگوي تصحيح خطا است كه منعكس كننده رابطه كوتاه مدت بين متغير و ضرايب  به ترتيب ن
ECTپس از تخمين ضريب متغير . نرخ رشد توليد ناخالص ملي و متغير هاي توضيحي است t 1−

نشان دهنده سرعت 

  .ير منفي و مقدار آن از منفي يك تا صفر تغيير نمايدانتظار مي رود عالمت اين متغ. تعديل به سمت تعادل بلند مدت است

θ
**

,
ijQ
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  : ARDLبررسي رابطه تعادلي بين متغير ها با استفاده از روش 
  

تجمعي با توجه به اين روش براي بررسي رابطه هم. ارائه گرديده است 1996اين روش توسط پسران و ديگران در سال     

ZYXبين متغير هاي  ttt
  :مي شود دهدالتي به فرم زير تخمين زمعا ,,

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xسپس در معادله اول كه متغير          t
متغير وابسته است، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلند مدت ميان متغيرها  

)0
0

(
321

==== δδδH تفاده از آماره را در برابر فرضيه مخالف با اسF  كه آن راZYXF X
مي ناميم  ,

محاسباتي از حد باالي محدوده مقادير بحراني ارائه شده توسط پسران و شين تجاوز نمايد،  Fچنانچه . آزمون مي كنيم
حد پايين اين محدوده محاسباتي كمتر از  Fفرضيه صفر عدم وجود رابطه بلند مدت ميان متغير ها را رد مي نماييم و چنانچه 

محاسباتي درون محدوده مقادير بحراني قرار گيرد نتيجه غير معين و غير  Fباشد فرضيه صفر را نمي توان رد كرد و چنانچه 
  .در مورد ساير معادالت نيز همين رويه را تكرار مي نماييم. استنباط خواهد بود
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  :برآورد الگو و ارائه نتايج
  

منابع آماري كه براي اين كار مورد . استفاده شده است 1384:4تا1371:2مين از آمار سري زماني به منظور انجام تخ     
الزم است، ابتدا  ARDLقبل از برآورد رابطه بلند مدت به كمك روش . استفاده قرار گرفته در فهرست منابع آمده است

كليه متغير . ي با متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرندتجمعي بين متغيرهاي توضيحمتغير ها از نظر ايستايي و وجود رابطه هم
  :نتيجه آزمون ايستايي متغير هاي الگو در جدول زير آمده است. داراي روند و عرض از مبدا مي باشند وابسته و توضيحي هاي
  

 متغير
وضعيت عرض از مبدأ و روند  مقادير بحراني مك كينون آماره

 ADF 1% 5% 10% در متغير

LNGDP -3.775 -4.1213 -3.487 -3.172 

With C & T LNOIL -1.515 -4.121 -3.487 -3.172 

LNREX -0.753 -4.121 -3.487 -3.172 

LNGDP 

(1-) 
-7.982 -4.127 -3.489 -3.173 

With C & T 
LNOIL 

(1-) 
-6.124 -4.124 -3.489 -3.173 

LNREX 

(1-) 
8,003- 4,124- -3.489 -3.173 

  
  
  فولر تعميم يافته-حاصل از آزمون ديكي نتايج

 درجه تجمعي نام متغير

lNGDP I(0) 

lNOIL I(1) 

lNREX I(1) 

  

- بر اساس نتايج مندرج در جدول فوق لگاريتم توليد ناخالص داخلي با در نظر گرفتن روند زماني، عرض از مبدا و آماره ديكي
  .مرتبه تفاضل گيري ايستا هستند كا يفولر در سطح و لگاريتم قيمت نفت و نرخ واقعي ارز ب
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  :بررسي وجود رابطه تعادلي بلند مدت بين متغير ها
  

بر اساس . در مرحله اول وجود رابطه بلند مدت بين متغير ها آزمون مي شود.شامل دو مرحله مي باشد  ARDLفرايند        
. ند مدت بين متغير هاي مورد بررسي آزمون مكي شودآزمون كرانه پسران و ديگران فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بل

محاسباتي از حد باالي محدوده مقادير ارائه شده  Fبا توجه به نتايج جدول زير مي توان اظهار داشت كه به دليل اينكه آماره 
  .نماييمفرضيه صفر يعني عدم وجود رابطه تعادلي بين متغير ها را رد مي  توسط پسران و ديگران تجاوز مي نمايد

  

  :تخمين ضرايب الگو در بلند مدت و كوتاه مدت
  

الزم به ذكر . به منظور انجام تخمين از فرم لگاريتمي توليد ناخالص داخلي، نرخ واقعي ارز و بهاي نفت استفاده مي شود     
     از نظر آماري است كه متغير هاي مجازي چون شوك نفتي ويكسان سازي نرخ ارز نيز مورد آزمون قرار گرفتند كه هم 

   لي بلند مدت را با مشكل مواجهوجود رابطه تعاد بي معنا بودند و هم اينكه نتايج آزمون هاي تشخيصي ثبات پارامترها و 
  .كردندمي

  

اين معيار در تعداد وقفه ها صرفه ، استاستفاده شده  (SBC)بيزين -به منظور تعيين وقفه بهينه الگو از معيار شوارز     
نتايج به دست آمده در ).1997(ي مي نمايد و در نتيجه تخمين از درجه آزادي بيشتر برخوردار خواهد بود ،پسران و شينجوي

 :جدول زير ارائه شده است
 

 

R-Squared 0.97706 R-Bar_Squared 0.97307 

SE of Regression 0.026914 F-State 
F(8,46) 

24.9341[0.000] 
Mean of Dependent 

Variable 
11.2665 

S.D. of dependent 
Variable 

0.16402 

Residual of Sum of 
Squares 

0/033321 
Equation Log-

Likelihood 
125/7028 

Akaike Info. 
Criterion 

116/7026 
Schwarz Bayesian 

Criterion 
107/6698 

   DW-Statistic 2/3249 
  

و متغير نرخ واقعي ارز بدون   2،متغير بهاي نفت داراي وقفه  4ه داراي وقفه با توجه به نتايج به دست آمده متغير وابست     
مي باشد كه بيانگر درجه توضيحي قابل توجه براي متغير هاي % 97الگو حدود  8مقدار ضريب تشخيصي. وقفه مي باشد

با بررسي . ح داده مي شوداز نرخ رشد اقتصادي توسط متغيرهاي توضيحي، توضي% 97به عبارتي حدود. توضيحي اين الگوست
همچنين مقدار . مي توان نتيجه گرفت كه اين الگو با مشكل خود همبستگي مواجه نمي باشد 9آماره  دوربن واتسون

از نظر آماري معنا دار مي % 99است كه نشان ميدهد اين الگو در سطح احتمال بيش از % 5كمتر از  Fآماره  (Prob)احتمال
  .باشد

                                                
٨
. Coefficient of Determination 

-Statistic 1.DW 
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  :تشخيصي در اين الگو نتيجه آزمون هاي

  

در اين قسمت فروض عدم خود همبستگي جمالت خطا ، تصريح فرم تابعي، نرمال بودن جمالت خطا و فرضيه عدم واريانس 
  :كه نتايج آن به صورت زير است. ناهمساني مورد آزمون قرار مي گيرد

  

Serial 
Correlation 

7/4126(0/116) F=1/6356(0183) 

Functional form 0/32666(0/568) F=0/26886(0/607) 

normality 1.4122(0/494)  

Heteroscdasticity 0/97271(0324) F=0/95422(0/333) 

  

آماره هاي فوق نشان دهنده آزمون هاي تشخيصي مدل است و با توجه به مقادير بدست آمده صحت 

  .الگوي برآورد شده از نظر آماري تاييد مي شود

  

  :ت تخمين ضرايب بلند مد

  

با توجه به اينكه در تابع از فرم لگاريتمي استفاده شده ضرايب متغير هاي مستقل در رابطه تعادلي بلند مدت بيانگر كشش 
  :كه مقادير بدست آمده در اين الگو به صورت زير است. متغير وابسته به متغير مستقل مي باشد

  

متغير هاي 
 توضيحي

ضرايب برآورد 
 شده

 tمقدار آماره 

LNOIL 0/39694 2/6851(0/010) 

LNREX 0/27966 2/3692(0/022) 

C 7/8211 7/0248(0/000) 

  

تاثير مثبتي )در اينجا منظور نرخ مستقيم ارز است(نتايج فوق نشان مي دهد كه افزايش قيمت نفت و افزايش نرخ واقعي ارز 
ين مفروضات اوليه اين تحقيق يعني رابطه مثبت بنابرا. كه در اين ميان سهم بهاي نفت بيشتر است. بر رشد اقتصادي دارد

  .مورد تاييد قرار مي گيرد) نرخ مستقيم(10ميان رشد اقتصادي و افزايش بهاي نفت و نرخ واقعي ارز
                                                

١٠
  است كه بر اساس آن يك واحد پول خارجي را بر حسب پول داخلي مي سنجند نرخ مستقيم ارز در اينجا منظور .
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  :تخمين ضرايب كوتاه مدت 
  

يحي بر رشد تاثير رشد متغير هاي توض. در اين جدول ضرايب متغير هاي مستقل در رابطه تصحيح خطا برآورد مي گردد       
مي باشد مي توان بيان 0/08كه حدود   LNOILاقتصاد مثبت و از نظر آماري معنا دار مي باشد با توجه به مقدار ضريب

درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي مي گردد ، همچنين يك  0/08كرد كه يك درصد افزايش در بهاي نفت منجر به 
كه مشاهده مي گردد . درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي مي گردد 0/03درصد افزايش در نرخ مستقيم ارز منجر به 

  ..همانند بلند مدت بهاي نفت تاثير بيشتري بر توليد ناخالص داخلي دارد
  

 tمقدار آماره   ضرايب برآورد شده متغير هاي توضيحي

LNOIL 0/085773 2/3477(0/023) 

LNREX 0/031004 2/4454(0/18) 

C 0/86706 1/2425(0/220) 

ecm(-1) -0/11086 -2/709983377 
  

اين ضريب . مي باشد و از نظر آماري كامال معنا دار است- 11086/0در مدل كوتاه مدت معادل  ecm(-1)ضريب متغير 
درصد از بي 11بر اساس مقدار اين ضريب حدود .نشان دهنده سرعت بي تعادلي كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت است 

  .ر هر دوره تعديل مي گرددتعادلي د
  

  :شين-آزمون كرانه پسران

0(در اين آزمون فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلند مدت ميان متغير ها       
0

(
321

==== δδδH  را در

ZYXFكه آن را  Fبرابر فرضيه مخالف با استفاده از آماره  X
از  11محاسباتي Fكه  از آنجا. مي ناميم آزمون مي كنيم ,

حد باالي محدوده مقادير بحراني ارائه شده توسط پسران و شين تجاوز مي نمايد، فرضيه صفر عدم وجود رابطه بلند مدت 
  .ميان متغير ها را رد مي نماييم 

 

  :آزمون تعادل بلند مدت دوالدو و مستر
  

بدين منظور از .قرار گيرد معي ميان متغير ها مورد آزمونبراي بررسي وجود رابطه بلند مدت الزم است كه وجود همتج        
α̂كه در آن . 12استفاده مي شود كه از رابطه زير محاسبه مي گردد، tآماره  i

α̂و   i
SE  به ترتيب ضرايب مربوط به مقادير

الزمه تعديل به سمت تعادل بلند مدت آن است كه . است با وقفه متغير وابسته و انحراف استاندارد مربوط به اين ضرايب

∑مجموع ضرايب مربوط به متغير وابسته 
=

s

i
i

1
α̂  با توجه به آنكه قدر مطلق آماره  .كوچكتر از يك باشدt  محاسبه شده از قدر

رفت كه يك رابطه تعادلي بلند درصد بيشتر است مي توان نتيجه گ10 و 5در سطوح معناداري 13مطلق آماره دوالدو و مستر
  .مدت بين رشد اقتصادي و متغير هاي توضيحي برقرار است

                                                
١١ ). F(3,40)=7.5216(0.000 

  ).١٣٧٨(محمد نوفرستي.2

3.Dolado & Master 
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  ): CUSUMQ(و مجموع مجذور تجمعي) CUSUM(آزمون مجموع تجمعي 
  

ير پس از آزمون نتايج ز .بر اساس پسماند هاي نرمال شده دو آزمون براي ثبات پارامترها ارائه كردند 14براون و ديگران        
  .بدست آمد كه نشان دهنده ثبات ساختاري در الگوي برآورد شده است

  
  

  
  

   
  .از آنجا كه نمودار فوق داخل فاصله اطمينان است فرضيه صفر مبني بر عدم وجود شكست ساختاري پذيرفته مي شود   
  

                                                
4.Brown  
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  :نتيجه گيري 
  

 و 1384:4- 1371:2عي ارز و رشد اقتصادي در دوره در اين مقاله رابطه بلند مدت بين تغييرات قيمت نفت و نرخ واق       
استفاده از يك الگوي خودتوضيح با وقفه هاي توزيع  ايران با همچنين، ساختار تعديل كوتاه مدت و بلند مدت آن در اقتصاد

واقعي نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه در بلندمدت دو متغير بهاي نفت و نرخ  .شده مورد بررسي قرار گرفت
به عبارتي ميان توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز غير مستقيم .داراي رابطه مثبت با توليد ناخالص داخلي هستند) مستقيم(ارز

نتايج مربوط به الگوي  .كه نتايج بدست آمده توسط ساير مطالعات انجام شده نيز تاييد مي گردد.رابطه اي منفي برقرار است
سال است كه  10وتاه مدت به بلند مدت حاكي از بي تعادلي پس از تصحيح خطا پس از حدود تصحيح خطا و ساختار تعديل ك

  .البته اين موضوع مشروط به ثابت بودن كليه شرايط است
  

به بيان ديگر در .مي باشد27/0مستقيم  به تغييرات نرخ واقعي ارز و 39/0كشش نرخ رشد اقتصاد به تغييرات بهاي نفت        
همچنين در صورت .واحد افزايش در نرخ رشد اقتصاد مشاهده مي گردد 39/0ت بهاي نفت به ميزان يك واحد،صورت تغييرا

  . واحد افزايش در نرخ رشد اقتصاد مشاهده مي گردد 27/0مستقيم به ميزان يك واحد، تغييرات نرخ واقعي ارز
  

ليد ناخالص داخلي داراي درجه هم تجمعي صفر و اين است كه فرم لگاريتمي متغير تو ARDLعلت استفاده از الگوي       
    .فرم لگاريتمي دو متغير ديگر داراي درجه هم تجمعي يك مي باشد

 

افزايش نرخ ارز منجر به افزايش )1:به طور كلي افزايش نرخ ارز دو اثر عمده بر اقتصاد كشورهاي صادر كننده آن دارد    
ق افزايش صادرات كاالهاي غير نفتي منجر به ايجاد تورم و افزايش قيمت از طري)2.صادرات كاالهاي غير نفتي مي گردد

  .هاي داخلي مي گردد
به دليل خاصيت تك محصولي اقتصاد كشور و وابستگي شديد فعاليت هاي اقتصادي به درآمد هاي حاصل از صدور       

اقتصادي و نظامي  بين  -اثير تحوالت سياسينفت خام و نيز با توجه به بازار جهاني نسبتا بي ثبات نفت كه شديدا تحت ت
المللي قرار گرفته و پيش بيني روند هاي انتظاري را در آن بسيار مشكل مي سازد، همواره اقتصاد كشور به نوعي در معرض 

  . نمايدضربات ناشي از تحوالت ناگهاني در آمدهاي نفتي قرار دارد كه اين امر خود آثار گسترده اي را بر اقتصاد تحميل مي 

   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  نشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهردا – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 13

    :منابع فارسي
  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران.، اقتصادسنجي كاربردي و رويكردهاي نوين)1381(ابريشمي،حميد، و محسن قهرآرا

پايان نامه كارشناسي ارشد ، بخش  "عوامل تعيين كننده و اثرات آن بر اقتصاد : بي ثباتي قيمت نفت ")1369(پايان، و هوشنگ 

  صاد دانشگاه شيرازاقت
  18-28، ص 1مجله اقتصادي دوره دهم، شماره )1352-1356(، آثار جهش قيمت نفت بر اقتصاد  ايران)1374( توكل،احمد خرداد
پايان نامه كارشناسي ارشد، بخش اقتصاد  "كالن اقتصادي يتجزيه و تحليل اثرات شوك هاي نفتي بر متغيرها ")1378(صمدي،وحيد
  دانشگاه شيراز

ها، مجله تحقيقات حال توسعه و ايران از طريق كشش راثر تضعيف ارزش پول بر تراز تجاري چند كشور د")1381(وند، عليكا

   2اقتصادي شماره
شوك ها و آثار آن بر اقتصاد كشور طي دوره مورد مطالعه تطبيقي شرايط ايران در مورد انتخاب سيستم ارزي، )1374(كميجاني،اكبر

  -2،ص6دهم شماره  همجله اقتصادي  دور
پايان نامه كارشناسي ارشد ، بخش اقتصاد دانشگاه  "تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر تجارت خارجي ايران ")1385( محبوبي،پريسا

 شيراز

  چاپ اول. نشر ني: تهران. آشنايي با اقتصاد ايران) 1376(نراقي، ابراهيم
  انتشارات رسا: تهران. د سنجيريشه واحد و همجمعي در اقتصا) 1378(نوفرستي، محمد

  

 :منابع انگليسي  

Abeysinghe,T.(2001)”Estimation of direct and indirect impact of oil price on growth “   

Economic letter, vol.37, pp. 147-153 

Choh,W.( 2000) “Exchange rate variability in Chin’s Export “ Journal of comparation     

Economics, vol 28, pp.61-79 
Dِalamagas,B.( 2000) “Public Sector and Economic Growth:The Greek Experience” 

Applied Economics,vol.32,pp.272-288 

Juko,Rautava.(2004) “The Role of Oil Price and the real exchange rate in Russia's 

economy-A co integration approach “Journal of comparative economics, Vol32,pp.315-

327 

Liwan,Audrey abd Lau, Evan.(2007);"Managing Growth: The Role of export, ilflation and 

investment in three ASEAN Neighboring countries". University Malaysia Sarawak 

Poroodian, K.( 1999) Does exchange rate volatility   effect  international trade in       

developing countries”  Jornal of  Asian economics, vol.10.pp.465- 474 

Siregar , N.and R.S.Rajan( 2004)” Impact of international exchange rate volatility on 

Indonesian trade performance in the 1990” International Journal of Japanese Economist, 

vol.18.pp.218- 240 
 

Http://www.cbi.ir  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

