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  اثرات كوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصاد ي ايران

  3عبداهللا قنبري 2محمد صيادي1دكتر رحمان خوش اخالق

  

  

  

  چكيده

  

بخش نفت به دليل نقش دوگانه اي كه در تامين انرژي برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي از يك سو و 

به دنبال . هده دارد، نيروي محركه اقتصاد ملي محسوب مي شودتامين منابع ارزي مورد نياز اين برنامه ها بر ع

و افزايش درآمدهاي نفت روند مصرف گرايي در كشورسرعت بيشتري  1973افزايش قيمت نفت در سال 

پس از . يافت و مصرف فرآورده هاي نفتي به عنوان تامين كننده انرژي مورد نياز به شدت افزايش يافت

فرآورده هاي  در مصرفحدوديت هايي كه به خاطر جنگ و مشكالت اقتصادي انقالب اسالمي علي رغم م

نفتي به وجود آمد، تغيير اساسي در الگوي مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاي نفتي حاصل نگرديد و در 

اهميت فراوان   بنابراين، برنامه ريزي براي توليد و مصرف نفت،. بعضي موارد حتي مصرف آن افزايش يافت

  .و بايد با دقت بسيار انجام گيرد داشته

در اين راستا، اين مقاله به بررسي روابط تعادلي و قابل پيش بيني بين مصرف نفت و رشد اقتصادي ايران      

و بكارگيري آزمون هم انباشتگي  1385- 1345به همين منظور با استفاده از داده هاي سري زماني . مي پردازد

اده از مدل تصحيح خطا، اثرات كوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد و آزمون عليت گرنجر با استف

نتايج آزمون هم انباشتگي نشان مي دهد بين اين دو متغير در بلند مدت . اقتصادي ايران آزمون شده است

همچنين بر اساس آزمون عليت گرنجر متغير مصرف نفت عامل مهمي در پيش بيني . همگرايي وجود دارد

   .قتصادي در بلند مدت است كه نشان مي دهد مصرف نفت اثرات مهمي بر رشد اقتصادي داردتغييرات ا

  

 مصرف نفت، آزمون هم انباشتگي، آزمون عليت گرنجر، مدل تصحيح خطا، ايران:واژگان كليدي

                                                
١
  دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفھان.  
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  مقدمه .1

  

ازن بزرگ كشور ايران به عنوان يك كشور رو به رشد و برخوردار از منابع نفتي غني و گسترده و وجود مخ

نفتي، معادن زير زميني و پتانسيل بالقوه انرژي يكي از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع طبيعي محسوب 

نفت خام به عنوان يكي از عوامل مهم در توليد، همواره جايگاه ويژه اي در اقتصاد جهاني داشته . مي شود

  .است

نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن بر همگان روشن از طرفي ديگر، ميزان وابستگي اقتصاد كشور به      

است ولي كمتر كسي درباره وابستگي كشور به انرژي حاصل از نفت در داخل بحثي به عمل آورده است زيرا 

اين موضوع براي اكثر مردم به صورت بديهي جلوه گر شده است كه با داشتن منابع عظيم نفتي  "تقريبا

رد و بعضي بر اين تصور هستند كه اين وضع ابدي است و يكي از عوامل محدوديتي براي مصرف وجود ندا

  . مهم و بازدارنده استفاده مناسب و گسترده از انواع ديگر انرژي نيز همين طرز تفكر است

به خصوص پس از وقوع تكانه هاي نفتي در دهه هفتاد كه منجر به ركود اقتصادي در دنياي غرب شد،      

ورده هاي نفتي به عنوان عامل مهم در توليد معطوف شده و در دهه هشتاد ميالدي ارتباط توجه به نفت و فرآ

اما مسئله اي كه هنوز باقي مانده، . بين مصرف نفت و رشد اقتصادي در كانون توجه تحليلگران قرار گرفت

ي منجر به به عبارت ديگر، سوال مهم و اساسي اين است كه آيا رشد اقتصاد. جهت عليت اين رابطه است

جهت عليت از نظر . افزايش مصرف نفت مي شود و يا اين كه مصرف نفت موجب رشد اقتصادي است

  .                                         سياست گذاري اقتصادي داراي اهميت بوده و داللت هاي سياستي مهمي را در بردارد

وتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصاد ي به همين منظور در اين مقاله به بررسي اثرات ك     

در اين راستا،در بخش دوم روند . ايران با استفاده از آزمون عليت گرنجر در مدل تصحيح خطا پرداخته مي شود

در بخش سوم . مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي مقايسه ي آن با رشد اقتصادي ايران بررسي مي شود

در بخش چهارم روش تحقيق و در بخش پنجم به نتايج تجزيه و . هيم كردمروري بر مطالعات گذشته خوا

  .  مي شود و در نهايت بخش ششم به نتيجه گيري اختصاص دارد تحليل پرداخته

  

  روند مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي مقايسه ي آن با رشد اقتصادي ايران. 2

  

لي و مصرف نفت براي كشور ايران حاكي از آنست بر اساس آمار و اطالعات موجود در مورد توليد ناخالص داخ

گاز مايع، (مصرف فرآوردهاي عمده نفتي ). 1نمودار(كه اين دو متغير طي دوره مورد نظر داراي ارتباط هستند

درصد  2,5بطور متوسط داراي رشدي معادل  1376- 84طي سالهاي ) بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره

مورد بررسي بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف فرآورده ها به ترتيب به بنزين  دردوره. در سال بوده است

مصرف فرآورده هاي عمده نفتي  1384در سال . تعلق داشته است) -1,8با (و نفت سفيد) درصد 8,6با (موتور

در اين سال بيشتريت سهم مصرف . ميليون ليتر رسيد 79217درصد رشد نسبت به سال گذشته به  5,1با 

  ).1384ترازنامه انرژي، (فرآورده هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين سهم به گاز مايع اختصاص داشت
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را  با توجه به رشد توليد ناخالص   2010- 1970روند پيش بيني مصرف جهاني نفت طي سال هاي ) 3(نمودار

  .نشان مي دهد) با توجه به پروتكلهاي محيط زيست( ن جهان و ميزان انتشار كرب

  

  و انتشار كربن GDPروند جهان ي مصرف نفت، ): 3(نمودار

  
  )Berge, 1999: (منبع                                  
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  مروري بر مطالعات گذشته. 3

  

ستفاده از دوره هاي زماني و مطالعات متعددي در زمينه رابطه عليت بين مصرف انرژي و  رشد اقتصادي با ا

  .روش ها و تكنيك هاي مختلف انجام شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود

اقتصاد آمريكا را مورد مطالعه قرار  1950-70با استفاده از داده هاي دوره  1984در سال  4يو و هوانگ       

  .و رشد اقتصادي مشاهده نكردداده و در آن هيچ گونه رابطه علي بين مصرف انرژي 

در مطالعه اي رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي، قيمتها و درآمد واقعي در  5)1998(مسيح و مسيح      

اين دو محقق در بررسي خود روشهاي جديد را مورد . دو كشور كره و تايوان  را مورد بررسي قرار داده اند

از آنجا كه بين درآمد ملي، . نيز به عنوان متغير سوم وارد مدل كرده اند استفاده قرار داده اند و متغير قيمت را

مصرف انرژي و سطح قيمتها مي تواند اثرات متقابل وجود داشته باشد، وارد كردن متغير قيمت و تحليل اثرات 

مهمي در نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف انرژي نقش . متقابل بين آنها مي تواند حائز اهميت باشد

  . تعيين ديگر متغيرها در اين مدل دارد ولي از درجه اهميت متفاوتي در هر كشور برخوردار است

رشد اقتصادي  در مطالعه ا ي تحت عنوان اثرات كوتاه و بلند مدت بين مصرف نفت و 6)2005(زوو و چاو     

ج اين تحقيق نشان مي دهد بين اين نتاي. چين با استفاده از آزمون عليت گرنجر مورد بررسي قرار داده است

همجنين متغير مصرف نفت عامل مهمي در پيش بيني تغييرات . دو متغير در بلند مدت همگرايي وجود دارد

   .اقتصادي در كوتاه مدت و بلند مدت است كه نشان مي دهد مصرف نفت اثرات مهمي بررشد اقتصادي دارد

رحيمي . ي صرت گرفته است كه برخي از آنها را بررسي خواهيم كرددر اين رابطه در ايران نيز مطالعات       

مدل . به تبيين رابطه بين رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي در قالب سه مدل بررسي كرده است 1372در سال 

اين مطالعه دو . تخمين زده شده است 1970-90كشور  با استفاده از داده هاي آمار ي در دوره  21ها براي 

  :نبال مي كندهدف را د

  نسبت به مصرف انرژي در كشورهاي مورد مطالعه GDPمحاسبه كشش . 1

  .نسبت به انواع مصارف انرژي در كشور هاي مورد مطالعه GDPمحاسبه كشش . 2

  

نتايج تحقيق نشان مي دهد نفت و در درجه دوم گاز، مهم ترين منبع انرژي در رشد اقتصادي كشورهاي 

ل سنگ به عنوان كم اهميت ترين انرژي در رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي زغا. صنعتي مورد نظر است

  .مورد مطالعه مي باشد ولي در كشورهاي صنعتي انگليس، ژاپن و كره جنوبي از اهميت بااليي برخوردار است

در مطالعه اي با استفاده از يك مدل تصحيح خطاي برداري پويا رابطه عليت بين ) 1378(ملكي      

برآورد . ي توليد ناخالص داخلي، سطح عمومي قيمت ها، مصرف انرژي و واردات بررسي كرده استمتغيرها

تصحيح خطا نشان مي دهد كه در كوتاه مدت و بلند مدت يك رابطه عليت يك طرفه از مصرف انرژي به 

ها در بلند مدت عالوه براين يك رابطه ضعيف نيز از توليد به مصرف انرژي تن. توليدناخالص داخلي وجود دارد

. به عبارت ديگر تغييرات توليد داخلي در كوتاه مدت نمي تواند تغييرات مصرف انرژي را توجيه كند. وجود دارد

                                                
٤
 . Yu and Hawang(1984) 

٥
 . Masih and Masih(1997) 

٦ . Zu and Chau(2005) 
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اما در بلند مدت به شكل ضعيف بر آن اثر دارد و همچنين در بلندمدت رابطه عليت از هر سه متغير انرژي، 

  .سطح قيمت و واردات به توليد وجود دارد

رابطه عليت بين متغير هاي مصرف انرژي، سطح قيمت ها و توليد ناخالص ) 1380(شرزه اي و وحيدي       

 1965- 95طي دوره زماني ) اندونزي، ايران، كويت، عربستان و ونزوئال( داخلي برخي از كشورهاي عضو اوپك

بلند مدت، افزايش در  به طور كلي در كشورهاي مورد مطالعه در كوتاه مدت و. مورد بررسي قرار داده اند

همچنين افزايش در توليد . مصرف انرژي نقش حائز اهميت در افزايش توليد ناخالص داخلي اين كشورها ندارد

ناخالص داخلي در پنج كشور موردد مطالعه موجب افزايش در ميزان مصرف انرژي نمي شود، اما در مصرف 

  .ر سطح عمومي قيمت ها مي گرددانرژي و توليد ناخالص در كليه كشورها باعث تغيير د

با استفاده از تحليل هاي آماري و محاسبه شاخص هاي كارايي انرژي ) 1384(در مطالعه اي ديگر وافي نجار  

و ضريب انرژي و همچنين شدت مصرف انرژي در طي دوره و طي مقاطع برنامه اول، دوم و سوم اقتصادي 

بررسي و براي محاسبه متوسط شدت اثرگذاري مصرف انرژي رابطه   توليد ناخالص داخلي با مصرف انرژي 

شكل مناسب تابع توليد تصريح و پس از تخمين، كشش نهاده اي ) كشش نهاده اي(بر توليد ناخالص داخلي 

- 1382نتايج به طور خالصه حاكي از افزايشي بودن شدت مصرف انرزي طي دوره . انرژي محاسبه شده است

و يا كشش نقطه اي انرژي، نسبت رشد مصرف انرژي به توليد ( ضريب انرژي اما روند نزولي. است 1346

طي سال هاي برنامه اول، دوم و سوم اقتصادي نشانگر آنست كه ) ناخالص داخلي بر حسب قيمت هاي ثابت

همچنين رابطه عليت گرنجر براي دوره مورد نظر نشان دهنده رابطه يك طرفه . از شدت آن كاسته شده است

  .يد ناخالص داخلي به مصرف انرزي استاز تول

  

  

  روش تحقيق. 4
  

  الگوي تصحيح خطاي برداري -1,4

عليت به مفهوم  بيان مي كند كه در صورت وجود يك رابطه هم انباشتگي بين دو متغير،) 1988(گرنجر 

آزمون  به هر حال اگر چه. بين آنها وجود خواهد داشت) يك طرفه يا دو طرفه(گرنجري حداقل در يك جهت 

مي تواند وجود يا عدم وجود رابط عليت گرنجري بين متغيرها را معين كند، اما نمي ) همجمعي(هم انباشتگي

بيان مي كنند كه اگر دومتغير ) 1987(انگل و گرنجر. تواند جهت رابطه عليت را مشخص كند
t

X  و
t

Y 

در نتيجه مي توان . مواره يك الگوي تصحيح خطاي برداري بين آنها وجود خواهد داشتهمجمع باشند، ه

  . براي بررسي رابطه عليت گرنجري بين متغيرها از يك مدل تصحيح خطاي برداري استفاده كرد

دت الگوي تصحيح خطاي بيان مي كند كه تغييرات متغير وابسته تابعي از انحراف از رابطه تعادلي بلند م      

اين الگو كه رفتار كوتاه مدت و بلند . و تغييرات ساير متغيرهاي توضيحي است) كه با جزء خطا بيان مي شود(

  : مدت دو متغير را به هم مربوط مي سازد، به صورت زير بيان مي شود

1                (1 0λ− p p                                    

1 1

1 1

m n

t t t i t t i t

i i

Y Y Xα β γ λε ν− − −
= =

∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑                                                                                                                             
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(به هر حال، جزء تصحيح خطا 
t i

λε خطا يك مسير اضافي براي بررسي رابطه عليت  در مدل تصحيح) −

اگر . گرنجري به روي ما مي گشايد، چيزي كه در آزمونهاي عليت گرنجر و سيمز ناديده گرفته شده است

استفاده از يك مدل خود توضيح   پاياي از درجه يك و همجمع نيز باشند، "متغيرهاي مورد بررسي مثال

اي استفاده از يك مدل تصحيح خطاي برداري براي بررسي رابطه برداري روي تفاضل اول متغيرها به ج

(به علت حذف جزء تصحيح خطا  عليت گرنجري بين متغيرها،
1 1t t

X Yβ− واريانس معادله رگرسيون را ) −−

در اين مسئله باعث قضاوتهاي نادرست . افزايش مي دهد و بنابراين، آماره والد مورد نظر اريب خواهد داشت

عالوه بر تعيين جهت رابطه عليت گرنجري بين متغيرها، مدل تصحيح . مورد جهت رابطه عليت مي شود

معني دار . خطاي برداري ما را قادر مي سازد كه بين عليت گرنجري كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شويم

ليت گرنجري در بلند مدت بين متغيرهاي توضيحي مي تواند نشان دهنده اين باشد كه رابطه عλنبودن 

معني دار نبودن . نكه متغير وابسته يك متغير برونزاي ضعيف استنسبت به متغير وابسته وجود ندارد يا اي

مجموع وفقه هاي هر كدام از متغيرهاي توضيحي مي تواند نشان دهنده اين باشد كه در كوتاه مدت رابطه 

   معني دار نبودن. عليت گرنجري بين هر كدام از متغيرهاي توضيحي نسبت به متغير وابسته وجود ندارد

مي تواند نشان دهنده اين باشد كه در بلند مدت رابطه  λ كدام از متغيرهاي توضيحي توام با وقفه هاي هر

  ).1384آرمن و زارع، (عليت گرنجري بين هر كدام از متغيرهاي توضيحي نسبت به متغير وابسته وجود ندارد

  

  از ي براي اقتصاد ايرانمعرفي مدل تحقيق و داده هاي مورد استفاده در الگوس -2,4

در اين تحقيق، براي بررسي روابط بين مصرف نفت و رشد اقتصادي ايران از مدل تصحيح خطاي برداري 

بر اساس مطالعه انگل و گرنجر در صورتيكه بين متغير هاي مورد بررسي هم انباشتگي . استفاده مي شود

از سوي ديگر، اگر چه وجود رابطه . رها رد مي شودوجود داشته باشد، جعلي بودن رابطه برآورد شده بين متغي

هم انباشتگي بين متغيرها، وجود يا عدم وجود عليت گرنجري بين متغيرها را نشان مي دهد،  اما جهت عليت 

به منظور بررسي جهت عليت گرنجري و اثرات كوتاه مدت و بلند مدت . بين متغيرها را نمي تواند تعيين كند

براي اين منظور ، از شكل كلي الگوهاي زير استفاده شده .وي تصحيح خطا استفاده مي شودبين متغيرها از الگ

  :است

2                        (  

3                                       (

21,

1

2

1

2

21

2 uECLOCLGDPLOC
tr

r

i

iit

p

i

iit

i

p

i

t
+++∆+=∆ −

=
−

=
−

=

∑∑∑ εγβα  

  :به طوريكه

LGDP  =لگاريتم توليد ناخالص داخلي  

LOC =لگاريتم مصرف نفت  

  اپراتور تفاضل مرتبه اول = ∆

EC = عبارت تصحيح خطاي استخراج شده از بر دارهاي هم انباشتگي  

براي ) 3(از مصرف نفت به توليد ناخالص داخلي بكار برده مي شود و معادله  تبراي آزمون علي) 2(معادله 

آمار و اطالعات مورد استفاده در اين . مون عليت از توليد ناخالص داخلي به مصرف نفت بكار برده مي شودآز
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در ضمن به منظور همگن كردن . مي باشد 1385-1344تحقيق، داده هاي سري زماني ساالنه در طي دوره 

  .گرفته شده استداده ها از لگاريتم گرفته شده و متغيرهاي لگاريتمي در برآورد معادالت بكار

    

  تجزيه و تحليل نتايج. 5

  

  آزمون پايايي متغيرها -1,5

يك فرايند تصادفي هنگامي پايا مي باشند كه ميانگين و واريانس در طي زمان ثابت باشد و مقدار كوواريانس 

حاسبه بين دو دوره زماني، تنها به فاصله يا وقفه بين دو دوره بستگي داشته و ارتباطي به زمان واقعي م

به عبارت ديگر، يك فرآيند تصادفي پايا خواد بود وقتي كه فرآيند توليد داده ها كه . كوواريانس نداشته باشند

  .مشاهدات حاصل آن است، ساختارش طي زمان ثابت بماند

 نتايج حاصل از آزمون پايايي آزمون هاي پايايي متغيرها كه از روش ديكي فولر تعميم يافته انجام شده      

همانطور كه از جدول مشخص است لگاريتم سري هاي زماني توليد ناخالص . آمده است) 1(است در جدول

بنابراين . داخلي و مصرف نفت در سطح ناپايا مي باشند و هر دو متغيرها با يكبار تفاضل گيري پايا مي شوند

باشند و تفاضل لگاريتمي آنها مي  I(1)مي توان اضهار داشت كه لگاريتم متغيرها انباشته از درجه يك يا 

  .مي باشد  I(0)انباشته از درجه صفر يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتايج پايايي متغيرها): 1(جدول

  

1385-1344Variable                                                          

                                                      Level                                 FD                                 SD           
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Ln(GDP)                                  -2.85                                   -5.35                   

                                                  (-3.52)                               (-3.53)   

                                                  Lags=1                               Lags=2          

                                                
2

R =0,207                         
2

R = 0.55 

                                                 Adj. 
2

R = 0,14                  Adj. 
2

R = 0.49 

                                                 DW=2,06                           DW= 2.03 

                                                 AIC=10,61                        AIC=  10.72  

                                                 F= 3,14                              F=  10.09      

                                                   

 

Ln(OC                       2,32 -                                     )          -3.29                              -4.86              

                                          )3,52-   (                                  (-3.52)                            (-3.53)    

                                                 Lags=1                              Lags=1                          Lags=1          

                                               
2

R =   0.29                         
2

R =0,27                      
2

R =0.63                    

         

                                         Adj. 
2

R =  22,15                Adj. 
2

R = 0.22                Adj. 
2

R = 0.59             

                                              DW=2.007                        DW=2,08                       DW=  2.00                

     

                                              AIC=21,68                      AIC=  21.85                  AIC= 22,15 

                                              F=4,66                               F=  4.77                          F=19.40 
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  نتايج تحقيق: منبع

FD= first difference 

SD= second difference 

  )مي باشد% 5طمينان ماره مك كينون در سطح اا اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني(
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  بررسي رابطه هم انباشتگي بين متغيرهاي مدل -2,5

  

هم انباشتگي . به منظور تعيين ارتباط بلندمدت با ثبات بين متغيرها از آزمون هم انباشتگي استفاده مي شود

، ابريشمي و مصطفايي( سازگاري خواص آماري متغيرهاي دستگاه را با نظريه اقتصادي آزمون مي كند

1380.(  

براي تعيين تعداد بردارهاي هم انباشتگي بين لگاريتم متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و مصرف نفت از      

اما قبل از تعيين . روش حداكثر درست نمايي ارائه شده توسط جوهانسون و جوسليوس استفاده مي شود

 VARقدار وقفه بهينه براي سيستم م) AIC(بردارهاي هم انباشتگي، ابتدا با استفاده از معيار آكائيك

دراين مدل وقفه دو، معيار . انتخاب مي شود و همين وقفه در تعيين بردارهاي هم انباشتگي استفاده مي شود

نتايج آزمون هم انباشتگي بين متغيرها . لذا به عنوان وقفه بهينه انتخاب مي شود. آكائيك را حداقل مي كند

آماره آزمون از مقادير بحراني ارائه شده توسط يوهانسون وجوسليوس بيشتر  اگر. بيان شده است) 2(در جدول 

  .باشد، فرضيه صفر رد مي شود

  

  نتايج آزمون هم انباشتگي يوهانسون): 2(جدول

  %95مقدار بحراني  LRآماره آزمون   فرضيه مقابل  فرضيه صفر

r =0 r f  1  16.327  15.213  
r  ≤ 1  2f  r  8.01  8.22  

  يافته هاي تحقيق : منبع

   

  آزمون عليت گرنجري با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري -3,5

  

اين   گفته شد روش بردار تصحيح خطا عالوه بر اينكه عليت بين متغيرها را معين مي كند، "همانطور كه قبال

د كه عليت گرنجري كوتاه مدت و بلند مدت از يكديگر تفكيك گردند بدين صورت كه امكان را فراهم مي آور

عليت  Fبه وسيله معني دار بودن مجموع ضرايب هر يك از متغيرهاي  توضيحي در معادالت از طريق آماره 

از سوي و . گرنجري متغير توضيحي مورد نظر نسبت به متغير وابسته در كوتاه مدت مورد آزمون قرار مي گيرد

لذا از طريق معني دار   ديگر با توجه به اينكه عبارتهاي تصحيح خطا داراي اطالعات بلند مدت مي باشند،

مي توان به رابطه علي بلند مدت بين متغيرهاي توضيحي  tبودن ضرايب عبارتهاي تصحيح خطا بوسيله آماره 

  .نسبت به متغير وابسته پي برد

  

  ه مدت و بلند مدتنتايج آزمون عليت كوتا -1,3,5

جهت بررسي عليت كوتاه مدت، آزمون والد روي ضرايب معادله تصحيح خطاي توليد ناخالص داخلي انجام 

آورده شده است، همانطور كه از جدول مشخص است، در كوتاه مدت هيچ ) 3(پذيرفته و نتايج آزمون در جدول

 Fمعني دار نبودن آماره  با توجه به(نداردگونه رابطه عليت از مصرف نفت به توليد ناخالص داخلي وجود 

 .اما تنها يك رابطه عليت گرنجري ضعيف از توليد ناخالص داخلي به مصرف نفت وجود دارد) محاسباتي
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  نتايج آزمون والد): 3(جدول

  

  نتيجه گيري  آماره والد 0H  متغير تاثيرگذار  متغير وابسته

LGDP LOC  ( )2,101 == i
i

γ  12,1  LGDPLOC a  

LOC  LGDP  02 =
i

β  3,45  LOCLGDP →  
  يافته هاي تحقيق: منبع

  

يح خطاي با وقفه از طرف مصرف نفت به توليد عبارت تصح tهمچنين نتايج تخمين نشان مي دهد كه آماره 

توليد ناخالص داخلي  عبارت تصحيح خطاي با وقفه از طرف tناخالص داخلي معني دار است در حاليكه آماره 

  .بدين معني كه در بلند مدت رابطه عليت فقط از مصرف نفت به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. وجود ندارد

  

  

  نتيجه گيري. 6

  

به خصوص نفت و فرآورده هاي نفتي به عنوان نيروي محركه اكثر فعاليتهاي توليدي و خدماتي جايگاه انرژي 

در اين مقاله با توجه به ارتباط نزديك بين مصرف نفت و رشد . ويژه اي در رشد و توسعه اقتصادي دارد

با استفاد از مدل  1385- 1344اقتصادي در ايران به بررسي رابطه عليت بين اين دو متغير طي سالهاي 

  . تصحيح خطا پرداخته شده است

با توجه به وجود رابطه عليت گرنجري يك طرفه از مصرف نفت به رشد اقتصادي، مي توان نتيجه گرفت كه 

بنابراين در اجراي هر گونه سياست، صرفه جويي در . افزايش مصرف نفت محرك رشد اقتصاد خواهد بود

امل كرد، به گونه اي كه اعمال چنين سياستهايي آثار انقباضي بر رشد مصرف نفت الزم است با احتياط ك

در اين رابطه اتخاذ سياستهاي مناسب در جهت افزايش بهره وري درمصرف و استفاده . اقتصادي نداشته باشد

بهينه از اين حامل انرژي نسبت به سياستهاي مبتني بر كاهشهاي كمي در مصرف نفت از اولويت بيشتري 

 .ار خواهد بودبرخورد
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