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 و تاثير آن بررشد اقتصادي ايران مصرف نفت و گاز:نفت يا گاز 

 
  دكتر حسين كريمي هسنيجه

  استاديار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

  

  ياسر عباسلو
  دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

  

  

  :چكيده

  

مختلف است به طوري كه همه منابع موجود در رشد و توسعه اقتصادي از مهمترين اهداف پيش روي اقتصاد كشورهاي     

در اين راستا .كشور ها به كار گرفته مي شود تا فعاليت هاي اقتصادي به اين هدف دست يابد و در مسير توسعه حركت نمايد

در  حامل هاي انرژي نقش اساسي در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال جوامع بشري ايفا مي كنند و به مرور زمان اهميت آنها

براي رسيدن به توسعه اقتصادي ، تجزيه و تحليل رفتار مصرف حامل هاي .حيات اقتصادي و اجتماعي بشر گسترش مي يابد

لذا اين مطالعه با استفاده از مدل ترانسلوگ  به بررسي رابطه بين مصرف نفت و گاز .انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار است 

  .صادي مي پردازد، اشتغال و سرمايه گذاري و رشد اقت

نتايج نشان مي دهد كه بخش نفت در تحليل كوتاه مدت و بلند مدت رشد اقتصادي ايران را بيشتر از بخش گاز   

  . اين تاثر را مي توان در مباحث مصرف، اشتغال و سرمايه گذاري بخش نفت مشاهده نمود. تحت تاثير قرار مي دهد

  

  

  انسلوگ، مصرف نفت، مصرف گاز، مدل تر: كليد واژه 

  

  

  

 JEL :C13,C22,D12,E21طبقه بندي 
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  :مقدمه -1

  

ژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد نام برده مي شود كه در كنار ساير عوامل توليد نطير كار،  طي دودهه اخير از انر    

عات روند تحوالت ساختار لذا مطال. سرمايه و مواد اوليه نقش تععين كننده اي در حيات اقتصادي كشورها به عهده دارد

سيستم انرژي، بررسي نوسانات مصرف و قيمت انرژي، بررسي امكان جايگزيني سوختها با يكديگر، صرفه جويي در مصرف 

با توسعه و پيشرفت . انرژي و همچنين كاهش شدت انرژي از جمله مواردي مي باشد كه از اهميت  خاصي برخوردارند

باال بودن شدت مصرف انرژي در توليد محصوالت صنعتي پديده . اينده اي افزايش مي يابداقتصادي، اهميت انرژي به طورفز

تاريخ تحوالت انرژي نشان دهنده اين امر مهم است . اي است كه كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با آن روبرو هستند

ده صادر كننده آن، هرگز نتوانسته اند از تاثير كه انرژي به يك عامل سياسي در روابط بين المللي مبدل شده و كشورهاي عم

لذا اهيمت اين موضوع براي كشورهاي صاحب انرژي جهان . سياسي آن بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود بدور باشند

سوم، دو چندان بوده و شناسايي انرژي و مسائل مربوط به آن از جمله تاثيرات انرژي در توليد و رشد اقتصادي كشورهاي 

  .عتي و همچنين روند شدت انرژي مي تواند راهگشاي برخي از مشكالت آنها باشدصن

كشور ايران به عنوان يك كشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژي غني و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتي ، معادن 

بنابراين، . طبيعي محسوب مي شود عظيم زيرزميني و پتانسيل بالقوه انرژي يكي از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع

با توجه به ارتباط نزديك بين .برنامه ريزي براي توليد و مصرف انرژي، اهميت فراوان داشته و بايد با دقت بسيار انجام گيرد

مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران تعيين كم و كيف رابطه بين مصرف انرژي  و رشد اقتصادي  مي تواند در تبيين 

پژوهش هاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده روند شتابان . هاي بخش انرژي كمك موثري نمايدسياست 

در .توسعه اقتصادي و صنعتي در كشورهاي جهان تا حدود بسيار زيادي به سطح مصرف حامل هاي انرژي ارتباط مي يابد 

ص داده و در تمامي فعاليت هاي بشري جايگاه ويژه اي دنياي امروز ،انرژي بيشترين سهم را در تجارت جهاني به خود اختصا

با شروع انقالب صنعتي و شكل گرفتن صنايع ،حامل هاي انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد شناخته مي .يافته است 

به  1973به اين ترتيب با تداوم روند رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي ،مصرف حامل هاي انرژي ،پس از شوك نفتي .شود 

از آنجا كه يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي رسيدن به . صورت بسيار جدي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت 

رشد  اقتصادي ،انرژي مي باشد ،لذا اين مطالعه به دنبال بررسي سياست جايگزيني گاز با نفت مي باشد و به بررسي اثر اين 

اثر مصرف نفت بر روي - 1:سواالتي كه اين مطالعه پاسخ مي دهد اين است كه . زدسياست بر روي رشد اقتصادي مي پردا

سياست  جايگزيني مصرف  - 3اثرمصرف گاز بر روي رشد اقتصادي به چه ميزان است؟ - 2رشد اقتصادي به چه ميزان است؟

  گاز به جاي مصرف نفت چه تاثيري بر رشد اقتصادي و اشتغال دارد؟

پس از مقدمه در بخش دوم مروري بر ادبيات شدت انرژي و در بخش سوم : استاين مقاله شامل شش بخش 

پس از معرفي الگوي تحقيق در بخش چهارم نتايج تجربي مدل در بخش پنجم . مباحث نظري موضوع بيان گرديده است

  . سرانجام، نتيجه گيري مقاله ارائه گرديده است. ذكر شده است
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  : مروري بر ادبيات شدت انرژي -2

  

از سه متغير تغيير در قيمت واقعي نفت، درصد تغيير در اشتغال بخش هاي غير ) 1989(توماس فوم و جوزف هيشبرگ -

كشاورزي تگزاس، و درصد تغيير در اشتغال بخش هاي غير كشاورزي ساير ايالت هاي آمريكا براي اطالعات سال هاي 

كرده و نتيجه گرفتند كه اين فرضيه كه تغييرات قيمت در  در قالب يك مدل خود رگرسيون برداري استفاده 1974- 1988

  . اقتصاد تگزاس سهم بسزايي دارد خيلي قابل اعتماد نيست

 

، در مطالعه خود با عنوان اثر تكانه هاي قيمتي نفت بر اقتصاد هاوايي، از طريق به كارگيري )1992(گپاال كريشنان و تيان -

براي داده هاي قيمت حقيقي نفت  1986-1974ده از اطالعات مربوط به سال هاي مدل هاي خود رگرسيون برداري با استفا

، نرخ بهره، توليد ناخالص ملي حقيقي و سه متغير منطقه اي كل نيروي كار هاوايي، شاخص قيمت مصرف كننده و درآمد 

آنها همچنين . ه و قيمت ها داردشخصي واقعي به اين تيجه رسيده اند كه تكانه هاي قيمتي نفت تاثير مثبت بر نرخ هاي بهر

در پژوهش خود به تاثير منفي تكانه هاي قيمتي نفت بر توليد ناخالص ملي واقعي پي بردند، ولي نتيجه مي گيرند كه اين 

در مدل به كار گرفته ايشان متغير قيمت نفت به عنوان يك متغير برون زا . تاثير منفي با اثرات مثبت اشتغال خنثي مي شود

  .مدل شده استوارد 

 

با استفاده از مدل هاي تصحيح خطاي برداري به بررسي رابطه عليت گرنجري بين مصرف  1997مسيح و مسيح در سال  -

قيمت به اين دليل وارد مدل شده است كه تاثير مهمي . انرژي، قيمت ها و درآمد واقعي در دو كشور كره و تايوان پرداخته اند

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه نرخ تغيير قيمت ها باعث تغيير در . ين دو كشور داردبر درآمد و مصرف انرژي در ا

  .مصرف انرژي مي شود كه خود بعث تغيير در رشد اقتصادي مي گردد

 

با استفاده از آزمون عليت گرنجري هشيائو به يك رابطه عليت يك طرفه از توليد ناخالص  1997چنگ و الي در سال   -

  .براي كشور تايوان دست يافتند 1955- 1993مصزف انرژي در دور زماني ملي به 

 

عليت گرنجري بين مصرف انرژي و توليد ناخالص ملي را با استفاده از آزمون استاندارد عليت گرنجر  2000يانگ در سال   -

رنجري بين توليد ناخالص او همچنين رابطه عليت گ. مورد آزمون مجدد قرار داد 1997- 1954و داده هاي مربوط به دوره

براين اساس، او نتيجه . زغال سنگ، نفت، گازطبيعي و الكتريسيته را نيز آزمون كرد: داخلي و مصرف حامل هاي انرژي شامل

او همچنين نتيجه . مي گيرد كه يك رابطه عليت گرنجري دو طرفه بين مصرف انرژي كل و توليد ناخالص داخلي وجود دارد

اما . طه عليت گرنجري دو طرفه بين توليد ناخالص داخلي، مصرف الكتريسيته و زغال سنگ وجود داردمي گيرد كه يك راب

يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از توليد ناخالص داخلي به مصرف نفت و هچنين ، يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه 

  . از مصرف گاز به توليد ناخالص داخلي وجود دارد

 

با استفاده از مدل هاي تصحيح خطا به بررسي رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد  1378ملكي در سال   -

متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق مصرف انرژي، . پرداخته است 1360- 1376اقتصادي در كشور ايران طي دوره زماني 
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شده است كه درجه وابستگي اقتصاد ايران به  واردات به اين دليل وارد مدل. توليد ناخالص داخلي و واردات و قيمت است 

قيمت هم مي تواند تحت تاثير سه متغير ياد شده قرار گيرد و بر آنها . ويژه در اين دوره به ارز يا واردات نسبتاً باال بوده است

تحقيق نشان مي دهد يافته هاي حاصل از اين . دادها همگي به صورت فصلي مورد استفاده قرار گرفته اند . نيز تاثير بگذارد 

عالوه بر اين ، . كه در كوتاه مدت و بلند مدت يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از مصرف انرژي به توليدداخلي وجود دارد

  .يك رابطه ضعيف نيز از رشد اقتصادي به مصرف انرژي تنهادر بلند مدت وجود دارد

  

  :مباني نظري -3

قيمت انرزي از . رزي است كه به صورت افزايش در قيمت انرزي تجلي مي كندبحران انرزي ناشي از شوك قيمت ان      

يك سو مصرف و تقاضاي  و از سوي ديگر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و از اين رهگذر 

انرزي نيز به عنوان يكي از  زيرا همانطور كه مبرهن است عالوه بر نهاده هاي كار و سرمايه،. سبب تحوالت شدت  مي گردد

عوامل مهم توليد در بحث هاي اقتصاد كالن مطرخ بوده و جايگاه ويژه اي در رشد و توسعه اقتصادي به عنوان برآيند تمام 

به عبارتي مي . لذا توليد تابعي از كار، سرمايه، انرژي و مواد اوليه خواهد بود. فعاليت هاي اقتصادي يك جامعه دارا مي باشد

  :ان نوشتتو

Q=F(K,L,E,M)              

K =سرمايه  

L =نيروي كار  

E =انرژي  

M =مواد اوليه  

بين ميزان استفاده از اين نهاده ها و سطح توليد رابطه مستقيم وجود دارد يعني افزايش هر يك از نهاده هاي مذكور باعث 

تلف تامين كننده انرژي از جمله نفت ، گاز، از سوي ديگر مصرف انرژي كه شامل حامل هاي مخ. افزايش توليد مي گردد

به عبارت ديگر افزايش سطح . زغال سنگ و برق مي باشد، خود تابعي معكوس از سطح قيمت حامل هاي انرژي مي باشد

  .قيمت انرژي باعث كاهش مصرف انرژي مي گردد و اين امر منجر به كاهش توليد مي شود

)3(  I=0,g,c,e  0/ ≤∂∂ iPE  

  

Oil(o) =نفت  

Gas (g) =گاز  

Coal (c) =زغال سنگ  

Electricity (e) =الكتريسيته  

  

  

),,,( 0 ecg PPPPEE =
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مصرف آن ) K.L,Mبافرض ثابت بودن قيمت ساير عوامل توليد مانند ( چنانچه شاخص كل قيمت انرژي افزايش يابد       

ا افزايش يابد، يا افزايش آن بيش از اما چنانچه در مجموعه حامل هاي انرژي، تنها قيمت يكي از حامل ه. كاهش مي يابد

ميزان . ساير حامل ها باشد، آنگاه مقداري از اثر افزايش قيمت اين حامل، توسط جانشيني ساير حامل ها جبران خواهد شد

اين جانشيني بستگي به اين امر دارد كه از نظر تكنيكي تا چه حد ساير حامل ها بتوانند جانشين آن گردند و مدت زمان اين 

بنابراين افزايش قيمت از يك سو باعث جانشيني سار حامل هاي انرژي زا به جاي آن خواهد شد و از . تعديل  چقدر باشد

در بلند مدت نيز افزايش . سوي ديگر در كوتاه مدت باعث اقزايش هرينه هاي توليد گشته و ميزان توليد را كاهش خواهد داد

چنانچه قابليت جايگزيني وجود داشته باشد . هاده ها و حامل ها خواهد داشتهزينه ها بستگي به توان جايگزيني ساير ن

در اين صورت تقاضا براي منابع . مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام به جايگزين نمودن منابع انرژي رقيب مي نمايند

  . بازار افزايش مي يابد انرژي رقيب افزايش يافته و به دنبال آن هزينه توليد منابع رقيب جهت عرضه بيشتر در

  

به عقيده بسياري از اقتصاد دانان شوك هاي ناشي از قيمت حامل هاي انرژي، اثرات كالن اقتصادي شديدي براي       

گر چه . ولي در مورد اين نتيجه گيري در ادبيات اقتصادي اتفاق نظر وجود ندارد. كشورهاي صنعتي به همراه داشته است

و پيامد هاي بعد از آن  رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي دچار كاهش شد، لكن  1970ژي دهه همزمان با بحران انر

گروهي از اقتصاد دانان عامل اصلي اين ركود را تاثير اقزايش قيمت انرژي دانسته و . در اين خصوص دو نظريه وجود دارد

ه اين نتيجه رسيده اند كه بحران انرژي عامل اصلي گروه ديگري با تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي در كشورهاي صنعتي ب

اين ركود نبوده است، بلكه عوامل مهم ديگر نيز وجود داشته اند كه باعث كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي شده 

مي گروهي رابطه اي پايدار و بنيادين فرض . به عبارت ديگر در خصوص رابطه انرژي و توليد دو ديدگاه وجود دارد. است

تالش كردند با ارائه آزمون هاي تجربي، پايداري رابطه مصرف انرژي و رشد  1980كردند و گروه ديگر بويژه در دهه 

تالش نمود نشان دهد، چگونه مي توان مصرف ) 1982(مايكل داربي 80در اوايل دهه . اقتصادي را با ترديد مواجه كنند

  .در انرژي و كارايي انرژي كاهش داد انرژي را با قبول تكنيك هاي ماهرانه صرفه جويي

  

نكته قابل توجه ديگر در بررسي شدن انرژي مسئله كشش جانشيني بين انرژي و ساير عوامل توليد، بخصوص سرمايه مي 

افزايش قيمت انرژي موجب جانشيني سرمايه به جاي انرژي شده و مقدار جانشيني بستگي به نسبت جانشيني بين . باشد

  .دارد سرمايه و انرژي

  

پينديك در نظريات خود، انرژي را يكي از عوامل توليد مي داند و ميزان اثر تغيير قيمت انرزي را بر رشد اقتصادي       

وي با مشتق گرفتن از تابع هزينه . وابسته به كشش جانشيني بين انرژي و سرمايه و همچنين عرضه نيروي كار مي داند

نرژي با كشش جانشيني سرمايه و كار با انرژي و سهم هزينه هاي هر يك از عوامل توليد ترانسلوگ، رابطه اي بين تغييرات ا

يكي از حاالتي كه اقزايش قيمت انرژي منجر به كاهش توليد مي گردد، زماني است كه كشش جانشيني . برقرار مي نمايد

فته نشان مي دهد كه كشش جانشيني بين اغلب تحقيقات انجام يا. بين سرمايه و انرژي صفر و عرضه نيروي كار ثابت باشد

به عبارت ديگر نهاده هاي سرمايه و كار جانشين انرژي . سرمايه و انرژي و همچنين كار و انرژي در بلند مدت مثبت است

برخي از تحقيقات نشان مي دهد كه كار و سرمايه در كوتاه مدت مكمل انرژي مي باشند، زيرا در كوتاه مدت از . مي باشند
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در هر صورت افزايش قيمت يك حامل از يك سو باعث جانشيني ساير . تكنولوژيكي امكان جايگزيني كمتري وجود داردنظر 

حامل هاي انرژي به جاي آن مي شود و از سوي ديگر باعث افزايش شاخص قيمت انرزي مي گردد و جانشيني نهاده هاي 

افزايش يمت انرژي اگر بكارگيري ساير عوامل توليد افزايش يابد و با . كار و سرمايه به جاي انرژي را به دنبال خواهد داشت

  .يا حتي ثابت بماند، به دنبال افزايش هزينه هاي توليد و كاهش سطح توليد، بهره وري ساير عوامل توليد كاهش خواهد يافت

به ) غير انرژي(امل توليدبنابراين نكته اصلي ميزان قابليت، سهولت، سرعت جانشيني و همچنين درجه جايگزيني ساير عو

) عوامل غير انرژي( اگر تابع هدف انعطاف پذير نباشد و تنها نسبت ثابتي از عامل انرژي و ساير عوامل. جاي انرژي است

در اين تابع توليد، كاهش عامل انرژي نمي . براي توليد مورد نياز باشند، در اين صورت تابع توليد از نوع لئونتيف خواهد بود

لذا با افزايش قيمت نسبي انرژي، تقاضا براي آن كاهش يافته و در نتيجه توليد . وسيله افزايش ساير عوامل جبران شودتواند ب

اگر تابع توليد نسبتاً انعطاف پذير . كاهش پيدا نموده و در نتيجه منحني عرضه كل به طرف باال و سمت چپ منتقل مي شود

، انعطاف بيشتري در تركيب عوامل وجود داشته باشد در اين صورت هر باشد و براي توليد ميزان مشخصي از محصول

كاهشي در عامل توليد انرژي مي تواند تا اندازه اي بوسيله عامل توليد غير انرژي جبران شود و اگر رابطه تكنولوژي از نوع 

مل انرژي مي تواند دقيقاً كاب داگالس فرض شود در اين صورت كشش جانشيني برابر با يك حواهد بود و هر كاهش در عا

. با همان ميزان افزايش در ساير عوامل جبران شود به طوري كه سهم ارزش عامل انرژي در توليد واقعي ثابت باقي بماند

در آخرين حالت فرض بر انعطاف كامل . طبيعتاً در اين صورت توليد كمتر كاهش يافته و قيمت نير كمتر افزايش خواهد يافت

عني مقدار كاهش تقاضا در عامل توليد انرژي كامالً بوسيله ساير عوامل جبران مي شود در اين صورت تابع فناوري است، ي

  .توليد واقعي خطي بوده و كشش جانشيني بي نهايت مي باشد و در نتيجه منحني عرضه كل تغيير نخواهد يافت

  

د مدت متفاوت است و لذا اثر شوك قيمت انرژي در مقدار كشش جانشيني ميان نهاده هاي توليد در كوتاه مدت و بالن     

مصرف انرژي در كوتاه مدت مستقيماً به موجودي تجهيزات مصرف كننده انرژي مانند . توليد و تورم متفاوت خواهد بود

ساير زنراتورها، اتومبيل ها و لوارم حانگي بستگي دارد وبنابراين در كوتاه مدت قابليت كمي براي جانشيني بين انرژي و 

  .عوامل توليد وجود دارد

  

در بلند مدت اين امكان وجود دارد كه در طراحي كاالهاي سرمايه اي موجود تغييراتي ايجاد شود و تجهيزاتي با كارايي بيشتر 

بنابراين چون امكان . لذا در بلند مدت كشش جانشيني بسيار بزرگتر از كوتاه مدت است. از نظر مصرف انرژي ساخته شود

ي در وسائل و ابزار مصرف كننده انرژي در بلند مدت زياد تر است، از اين رو با افزايش در قيمت انرژي عامل توليد جانشين

غير انرژي به سهولت مي تواند جانشين عامل تولي انرژي شود و در نتيجه كاهش در محصول و افزايش در قيمت ها كمتر 

  .خواهد شد

  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 29

   روش كار -4

  : ECM2و   1ARDLتوضيح روش  -4-1

جهت تحليل بلند مدت  و ) ARDL(از آنجا كه در اين مطالعه از الگوي پوياي خود توضيح با وقفه هاي توزيعي      

جهت تحليل كوتاه مدت  استفاده شده ، در اين قسمت به توضيح اين روش ها پرداخته مي )  ECM(سازوكار تصحيح خطا 

  .شود

  

   ARDLروش  -4-1-1

  :را مي توان به صورت زير بيان كرد  ARDLفرم كلي الگوي 
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،شوارز ) AIC(تعداد وقفه هاي بهينه براي هريك از متغير هاي توضيح دهنده را مي توان به كمك يكي از ضوابط آكائيك 

اين امكان را فراهم آورده تا بتوان  MICROFIT نرم افزار. د مشخص كر 2Rو يا) HQC(،حنان كوئين ) SBC(بيزين 

  يك الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده را به صورت زير برآورد كرد 

ttiti
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i

it uwxqLYPLQ ++=∑
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  كه در آن
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p LQLQLQPLQ ...1),( 2

21 −−−=  
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iqiiii LLLqLB βββ −−−−= ...1),( 2

21  

برداري از متغيرهاي قطعي نظير عرض از مبدا ؛ متغير روند ؛متغيرهاي  tWعملگر وقفه ، L. است  i=1,2,3,…,kبراي 

براي  OLSرا به روش ) 1(ابتدا رابطه  MICROFITنرم افزار . مجازي و يا متغير هاي برونزا با وقفه هاي ثابت است 

اد يعني به تعد i=1,2,3,…,kو  q=0,1,2,3,…,mو P=0,1,2,…,Mكليه تركيبات ممكن ؛مقادير 
1)1( ++ k

m 

 t=nتا  t=m+1توسط محقق بيان مي شود تا برآورد در محدوده زماني  mحداكثر تعداد وقفه ها .بار برآورد مي كند 

سپس در مرحله دوم به محقق اين امكان داده مي شود تا از بين. صورت گيرد 
1)1( ++ k

m  رگرسيون برآورد شده يكي را با

در مرحله سوم . انتخاب كند  2Rكوئين و يا–بيزين ، حنان  –،شوارز ) AIC(به يكي از چهار ضابطه آكائيك توجه 

MICROFIT  ضرائب مربوط با الگوي بلند مدت و انحراف معيار جانبي مربوط به ضرائب بلند مدت را براساس الگوي

ARDL  انتخاب شده محاسبه مي كند.  

                                                
1 Auto-Regressive Distributed lag  

2 Error Correction Method 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 30

  روش الگوي تصحيح خطا  -4-1-2

وجود همجمعي بين مجموعه اي از متغير هاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي       

عمده ترين دليل شهرت الگوهاي تصحيح خطا . اين الگوها در كار هاي تجربي از شهرت فزاينده اي برخوردار شده اند .آورد

)ECM (از آنچه تاكنون بحث . سانات كوتاه مدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلند مدت آنها ارتباط مي دهد اين است كه نو

البته در كوتاه . همجمع اند، يك رابطه تعادلي بلند مدت ميان انها وجود دارد  tYوtXشد روشن است كه وقتي دو متغير 

در اين صورت مي توان جمله خطاي رابطه زير را به عنوان خطاي . عدم تعادل هايي وجود داشته باشد مدت ممكن است 

  .تلقي كردتعادلي 

ttt uXY += β و      ttt XYu β−=    )1(  

. دار تعادلي بلند مدت آن مورد استفاده قرار داد با مقtYاكنون مي توان اين خطا را براي پيوند دادن رفتار كوتاه مدت      

  :براي اين منظور مي توان الگوئي به صورت زير تنظيم كرد 

tttt uxy εααα ++∆+=∆ −1210
                                                     ),0( 2σε IIDt ≈      (2)     

يك چنين الگويي به الگوي تصحيح خطا . با يك وقفه زماني است ) 1(طاي براورد رگرسيون جمله خtu−1كه در آن      

؛ كه هر دو جمعي از  tyوtxوقتي . به خطاي تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است tyمعروف است كه در آن تغييرات در 

و ∆txاز آنجا كه .يعني پايا خواهد بود  I(0)جمعي از مرتبه صفر ) 1(رابطه  tuهستند ،همجمع باشند ،I(1) يك مرتبه 

ty∆ هم پايا هستند ،متغير هاي الگويECM  همگي  2رابطهI(0)  دون هراس از در نتيجه مي توان اين الگو را ب. هستند

مطالب .در آزمون الگو بهره جست  Fوt برآورد كرد و از آماره هاي  OLSبه دست آوردن يك رگرسيون كاذب به روش 

  .فوق بر يك استراتژي مدلسازي دو مرحله اي به صورت زير داللت مي كند 

به سطح متغير ها برآورد مي شود و سپس  يعني پارامتر هاي مربوط به الگوي بلند مدت با استفاده از آمار مربوط: مرحله اول 

به اين ترتيب مجموعه اي از متغيرها حاصل مي شود . فرضيه صفر ،عدم وجود همجمعي بين متغيرهاي الگو آزمون مي گردد

  . كه با هم همجمع مي باشند و در نتيجه يك رابطه تعادلي بلند مدت را ارائه مي كنند 

جمله خطاي رگرسيون الگوي ايستاي بلند مدت است، به عنوان يك متغير توضيح  جمله تصحيح خطا؛كه همان:مرحله دوم 

سپس با انجام آزمون هاي الزم ساختار .مورد استفاده قرارمي گيرد وآن رامورد برآورد قرار مي دهد  ECMدهنده در الگوي 

  . د سرعت تعديل به سمت تعادل را نشان مي ده ECTضريب . پوياي كوتاه مدت مشخص ميگردد 
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  :معرفي مدل -5

لذا، در   از زماني كه موقعيت هاي اقتصادي مختلفي فراهم شده است نوسعه پيدا كرد 1928مدل رشد رمزي در سال       

  . اين مطالعه، اين مدل در بخش نفت و گاز به منظور بيان كردن رابطه بين نفت و گاز و رشد اقتصادي استفاده مي گردد

اولين كاال، كاالي عمومي مي باشد كه مي تواند مصرف يا پس انداز : تصاد تنها دو كاال توليد مي شودفرض مي شود در اق

دومين كاال انرژي مي باشد كه در اين مطالعه بخش نفت و . شود كه اين كاال براي عرضه نياز به سرمايه و نيروي كار دارد

همچنين فرض مي شود كه توليدات اقتصادي . ر ثابت مي باشدگاز مورد نظر  مي باشدبه طوري كه  اين كاال داراي مقدا

لذا الگوي توليد اين ). C(شامل يك تابع مطلوبيت مي باشند كه در برگيرنده رضايت مندي از مصرف اين دو كاال مي باشد

  :داگالس به صورت زير نمايش داد –اقتصاد را مي توان با تابع كاب 
  

)1(  

  

  

  .و نماينده  مطلوبيت حاشيه اي مي باشدمي باشد  نده مقداري مثبت و كاه داراي كه مطلوبيتبه طوري 
  

  )2(  0),( fPCU
Ι0و),( pPCU

ΙΙ   

  
  

فرض هايي را بيان   )2000(گرين. داگالس مي باشد- در بيشتر مقاالت شكل توابع مورد تخمين به شكل توابع كاب      

اين مطالعه نيز به پيروي از اين نظريه از مدل . داگالس ارائه شود-واند به فرم كابمي كند كه مدل ترانسلوگ مي ت

  :ترانسلوگ استفاده كرده كه شكل كلي معادله به صورت زير بيان مي شود 

  
  

)3(  

  

  

سرمايه گذاري در بخش  Kبيانگر نيروي كار شاغل در بخش نفت و گاز ،  GDP  ،Lبيانگر  Yبه طوري در اين رابطه  

  . مصرف در بخش نفت و گاز مي باشد  Pفت و گاز ، ن

براي بخش هاي نفت و گاز به شكل تفكيك شده براي تحليل  ARDLبنابراين در اين مقاله حاضر، اين مدل به روش 

  .كوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار مي گيرد
  

  :نتايج تجربي  - 6

به صورت تفكيك شده براي كشور ايران  اقتصادي  و مصرف انرژي  را ،  ن رشداين مطالعه تالش نموده تا ارتباط بي      

مدل استفاده شده براي اين مطالعه .حامل هاي انرژي مورد بررسي در اين مطالعه نفت وگاز را شامل مي شود . بررسي نمايد 

براي تخمين بلند .مي گيرد   مدل ترانزلوگ مي باشدكه به صورت تفكيك شده براي دو بخش نفت و گاز مورد استفاده قرار 

βAKlkfy == ),(

tTPLPKLK

PLKPLKY

εαααα

ααααααα

++++

+++++++=

10987

2

6

2

5

2

43210

))(ln(ln))(ln(ln))(ln(ln

)(ln)(ln)(lnlnlnlnln

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 32

در  ARDLمزيت بسيار مهم روش .استفاده شده است ECMو براي تخمين كوتاه مدت از روش  ARDLمدت از روش 

هستند  I(0)يا  I(1)بين روشهاي هم انباشتگي آن است كه اين روش بدون در نظر گرفتن اين بحث كه متغير هاي مدل 

بر اين .اين روش نيازي به تقسيم متغيرها به متغيرهاي همبسته از درجه يك يا صفر نيستبه عبارتي در .،قابل استفاده  است 

اساس بررسي وجود رابطه بلند مدت ميان متغير هاي تقاضاي انرژي در دو حالت كل و تفكيك شده بر مبناي روش 

ARDL ين روش حداكثر تعداد وقفه درا . استوار گرديده و تحليل كشش هاي بلند مدت از اين مسير انجام گرديده است

  .متغير از سوي پژوهشگر با توجه به تعداد مشاهدات تعيين مي شود 

  

براي بررسي رابطه بلند مدت بين .وقفه بهينه انتخاب مي گردد (SBC)1بيزين –در اين مطالعه با استفاده از معيار شوارتز 

يانگر عدم وجود هم انباشتگي يا رابطه بلند مدت است ،زيرا در اين روش فرضيه صفر ب. استفاده شده است tمتغيرها از آماره 

براي انجام .شرط گرايش رابطه پوياي كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت وجود مجموع ضرايب كمتر از يك مي باشد 

م آزمون مورد نظر عدد يك از مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كسرشده و بر مجموع انحراف ضرايب مذكور تقسي

دوالدو و مستر بزرگ تر  به دست آمده از مقادير بحراني ارايه شده توسط بنرجي ، tدر صورتي كه  قدر مطلق .گرديده است

در اين  tبا توجه به مقادير به دست آمده براي .باشد، فرضيه صفر رد مي شود و وجود رابطه بلند مدت پذيرفته ميگردد 

به دست آمده براي تقاضاي  tنتايج  .بلند مدت بين متغيرها پذيرفته مي شود رد مي شود و وجود رابطه  H0مطالعه فرض 

  :هر يك از حامل هاي انرژي و تقاضاي كل انرژي در جدول زير آمده است 
  

  بدست آمده از آزمون براي تقاضاي كل انرژي و حامل هاي انرژي tمقادير :جدول شماره يك 
  

  مصرف نفت  مصرف گاز

71/5 -  17/6 -  

  

 براساس آزمون انجام گرفته وجود رابطه بلند مدت ميان متغيرهاي تقاضاي انرژي و حامل هاي انرژي تاييد مي گردد ،     

نتايج برآوردكشش هاي قيمتي ،درآمدي و متقاطع تقاضاي انرژي در دو تحليل  ARDL و ECMبنابر اتخاذ روش هاي 

 .كوتاه مدت و بلند مدت به صورت زير ارائه مي گردد

  

  تحليل بلند مدت -نتايج برآورد مدل: ل شماره دوجدو
  

lnkp  lnlp  lnps  lnp  lnlk  lnks  lnls  lnk  lnl حامل /متغيرها  
-.104 

(-.592)  
3.26 

(3.47)  
-.192 

(-.801)  
5.02 

(3.59)  
.643 

(2.04)  
-.155 

(-3.06)  
-.90 

(-2.27)  
2.16 

(2.94)  
3.68 

(2.99)  
  گاز

.36 
(2.73)  

-3.32 
(-1.17)  

-1.02 
(-2.12)  

6.37 
(2.33)  

.41 
(2.84) 

-.036 
(-2.44)  

-.43 
(-2.20)  

3.345 
(2.91)  

4.83 
(2.26)  

  نفت

  يافته هاي تحقيق: مĤخذ

 

                                                
1 Schwarz-Bayesian 
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مطابق با نتايج حاصل شده، ميزان مصرف بخش . در جدول شماره دو نتايج مربوط به تحليل بلند مدت ارائه گرديده است

مطابق با نتايج مربوط به تحليل كوتاه . شتري بر رشد اقتصادي داشته استتاثير بي) Pمتغير(نفت نسبت به مصرف بخش گاز 

اطمينان % 5ضمن اينكه ضرايب برآوردي در سطح . مدت در اين نتيجه تاييد مي گردد اما شدت كمتري را نشان مي دهد

  .معني دار بوده و از عالمت مورد انتظار برخوردار است

  

  حليل كوتاه مدت ت -نتايج برآورد مدل: جدول شماره سه

  

lnkp  lnlp  lnps  lnp  lnlk  lnks  lnls  lnk  lnl حامل/متغيرها  
-.066 

(-.605)  
1.35 

(2.26)  
-.122 

(-.800)  
4.25 

(2.56)  
1.15 
(2.72)  

-.001 
(-2.58)  

-.57 
(-2.30)  

0.99 
(3.037)  

1.44 
(3.30)  

  گاز

.094 
(2.67)  

-.852 
(-1.26)  

-.263 
(-2.73)  

5.71 
(2.33)  

.1052  

(2.10)  
-3.008 
(-2.28)  

-1.111 
(-2.20)  

2.461 
(2.76)  

4.24 
(2.27)  

  نفت

  يافته هاي تحقيق: مĤخذ

  

نيز رشد اقتصادي را ) Kمتغير(نتايج نشان مي دهند كه در تحليل كوتاه مدت و بلند مدت اثر سرمايه گذاري در بخش نفت 

در بخش نفت رشد اقتصادي را شديداً تحت تاثير قرار  همچنين اشتغال. بيشتر از سرمايه گذاري در بخش گاز متاثر مي نمايد

اين مسئله به اهميت بخش نفت نسبت به گاز بر مي . مي دهد كه از تاثير اشتغال بخش گاز بر رشد اقتصادي بيشتر مي باشد

 .مايدگردد به طوريكه نشان مي دهد هنوز بخش گاز نتوانسته خود را به عنوان يك انرژي جايگزين به درستي نعرفي ن

 

  :گيري نتيجه -7

  

در اين مطالعه مدل رمزي به شكل مدل ترانسلوگ مورد استفاده قرار گرفت تا اثر بخش نفت و گاز با يكديگر مقايسه شود و 

استفاده  ARDLدر اين راسيتا از روش اقتصاد سنجي . تاثير هر كدام به تفكيك بر رشد اقتصادي مورد تحليل قرار گيرد

  .گرديد

     (6.37)و در بلند مدت  (5.71)مي دهد كه تاثير مصرف نفت بر رشد اقتصادي در كوتاه مدت  نتايج نشان

مي باشد،كه در  (5.02)و در بلند مدت  (4.25)و همچنين تاثير مصرف گاز بر رشد اقتصادي در كوتاه مدت  . مي باشد

كشور ايران،مي توان بحث نمود كه  صورت اعمال سياست جايگزيني مصرف گا به جاي مصرف نفت در سالهاي آتي در

لذا بايد حامل انرژي گاز به صورت مكمل با حامل انرژي نفت . مصرف گاز تاثير كمتري بر رشد اقتصادي خواهد داشت

  .مصرف گرددتا رشد اقتصادي پايدار سرعت بيشتري داشته باشد 

  

به بخش گاز، رشد اقتصادي كشور ايران را نتايج همچنين نشان مي دهند كه سرمايه گذاري و اشتغال بخش نفت نسبت 

بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد و به همين جهت گاز نتوانسته در بخش جايگزيني، نقش اساسي خود را در اقتصاد ايران و 

 .رشد و توسعه آن بازي نمايد
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Abstract: 

 
Economical growth and development is one of the most important goals of the various countries of the 

world so that all the existent resources are applied in different countries in order for the economic activities 

to reach this goal and to aim for the Economic Growth. This paper shows the existing relation between 

economic growth, consumption oil and consumption gas and analysis rate of growth in future time 

of Iranian economy. Firstly a theoretical analysis using a modified Ramsey growth model 

(Translog model) in which variables that represent oil consumption, gas consumption, economic 

growth, employment and capital are performed, Results show that rate of growth related to  oil 

and gas consumption directly. At following theoretical idea is verified using a time series and 

neural network analysis. 
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