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  چكيده

  

درآمدهاي نفتـي منبـع اصـلي     .شودنفت به عنوان يكي از پر ارزش ترين منابع انرژي در سده بيست و يك در نظر گرفته مي

بخش نفت در ايران نيروي محركه و بخش كليدي اقتصاد ملـي محسـوب   . است ايران مد دولت در شرايط كنوني اقتصاد درآ

باشـد و از طـرف   هاي توسعه و رشد اقتصادي كشور ميدار تامين انرژي مورد نياز برنامهاز يك سو بخش نفت عهده. گرددمي

با توجه به ارتبـاط نزديـك بـين رشـد     . شودتصاد ايران در نظر گرفته ميديگر به عنوان مهمترين منبع درآمدهاي ارزي در اق

تواند در تبيين سياستهاي اقتصادي اقتصادي و درآمدهاي نفتي تعيين چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي مي

درآمدهاي نفتي از رهيافـت   در پژوهش حاضر به منظور بررسي چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و. بسيار حائز اهميت باشد

اطالعات آماري مورد استفاده در اين مطالعه بـه صـورت    .استاندارد عليت گرنجر و آزمون عليت هسيائو بهره گرفته شده است

بوده كه اطالعات مربوط درآمد نفتي و اطالعات مربوط به مقادير  1381الي  1341سري زماني و بر اساس داده هاي سالهاي 

حـاكي از وجـود    گرنجر هسـيائو  كاربرد آزمون عليت .هوري اسالمي جمع آوري شده استماز بانك مركزي جرشد اقتصادي 

از اين رو افزايش و يا كاهش درآمـدهاي  . رابطه علي گرنجري دو طرفه بين متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي است

از آنجا كه بـين رشـد   . باشديز تحت تاثير درآمدهاي نفتي مينفتي، رشد اقتصادي ايران را متاثر كرده و رشد اقتصادي ايران ن

هـاي اقتصـادي كشـور در     ريـزي گردد در برنامـه اقتصادي و درآمدهاي نفتي ارتباط علي دو طرفه وجود دارد، لذا پيشنهاد مي

  .قرار گيرد هاي ارزي در دستور كارثباتي درآمد نفتي بر رشد اقتصادي متنوع سازي درآمدجهت كاهش اثر منفي بي

  

  .درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي، رابطه عليت گرنجري، پايايي، ايران: كلمات كليدي

  

  

  

  مقدمه
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در اين ميان نفت از اهميت بسزائي در تامين انرژي مـورد نيـاز   . تمدن گسترده كنوني عمدتاً بر اساس انرژي بنا گرديده است

نفت به عنوان يكي از پر ارزش تـرين منـابع انـرژي در    . معدني قرار داردنفت در رديف منابع استراتژيك . بشر برخوردار است

كشور ايران به عنوان يك كشور رو بـه رشـد و برخـوردار از منـابع انـرژي غنـي و       . شودسده بيست و يك در نظر گرفته مي

ين الگوي رشد پيش روي خود گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتي، استراتژي رشد با فشار بر منابع طبيعي را به عنوان مناسبتر

هاي عمده نفتي شامل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گـاز و نفـت كـوره طـي     مصرف فرآورده). 1384آرمن و زارع، (دارد 

به دليل  1367تا  1357اين رشد بين سالهاي . درصد رشد داشته است 08/14ساالنه به طور متوسط  1356تا  1346سالهاي 

هاي مـورد نظـر   هاي اول و دوم توسعه، كاهش مصرف فرآوردهدر برنامه. درصد كاهش يافت 66/4به  شرايط انقالب و جنگ

در حالي كه در برنامه دوم موفقيت در اين خصوص خيلي زياد بـوده  . چنين هدفي در برنامه اول محقق نشده است. بوده است

اين . درصد بوده است 58/1ط داراي رشدي معادل به طور متوس 1381تا  1375هاي نفتي طي سالهاي مصرف فرآورده. است

جـويي  هاي نفتي با گاز طبيعي، اعمال سياستهاي تغيير الگـوي مصـرف و صـرفه   امر به طور عمده به دليل جايگزيني فرآورده

گاز  هاي نفتي به نفتدر سالهاي اخير بيشترين سهم مصرف فرآورده. نسبي در فرآورده نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره است

ايران يكي از اعضاي سازمان كشـورهاي  ). 1381ترازنامه انرژي، (و بنزين و كمترين سهم به گاز مايع اختصاص داشته است 

ميليون بشكه از كل ذخاير جهاني  281/883آمار و ارقام بيانگر آن است كه اوپك در حدود . باشدمي1صادركننده نفت يا اوپك

هـاي  اين در حالي است كـه كشـورهاي عضـو سـازمان همكـاري     . ود اختصاص داده استميليارد بشكه را به خ 075/1يعني 

درصد از ذخاير جهاني را  6/75بدين ترتيب اوپك . باشندميليون بشكه از ذخاير را دارا مي OECD (5/56(اقتصادي و توسعه 

ر ذخاير نفتي اوپك با توجـه بـه   عم). 2001اوپك، (داراي ذخاير نفتي است  OECDبرابر كشورهاي  7/13در دست داشته و 

و  8/22، چـين  4/14، انگلسـتان  9/31اين رقم بـراي نـروژ   . سال برآورد شده است 1/86، 2001مقادير توليد بر مبناي سال 

بـه اتمـام    2037ذخاير نفتي جهان تا سـال   2بر اساس گزارشهاي موسسه كلما). 2001اوپك، (باشد سال  مي 2/45مكزيك 

اگر ميزان ذخاير نفتي با رشـد سـاليانه دو   . نباشد 1997كه افزايش مصرف باالتر از ميران مصرف در سال رسد به شرط آنمي

به  2010شود كه تقاضا براي نفت در سال پيش بيني مي. رسدنفت به پايان مي 2026درصدي مصرف رو به رو باشد، تا سال 

شود كه تقاضا براي نفت توسط كشـورهاي  چنين پيش بيني ميهم. ميليون بشكه در روز افزايش يابد 5/92تا  92رقمي بين 

OECD  رشد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه آسياي جنوب شرقي، . درصد در سال داشته باشد 6/1تا  4/1رشدي در حدود

ت ميالدي تقاضا جهـاني نفـ   2025شود كه تا سال بدين ترتيب پيش بيني مي. شوددرصد پيش بيني مي 6چين و هند حدود 

در اين ميان جايگاه ايران به ). 2002اوپك، ( ميليون بشكه در روز افزايش يابد  140يعني  2003به دو برابر مقدار آن در سال 

موقعيت جغرافيايي ايران و امكان صادرات ايران به بازارهـاي  . عنوان يكي از مهمترين اعضاي اوپك بسيار شايان توجه است

  . سازدلزوم تدوين هوشمندانه استراتژي توسعه صادرات نفتي را آشكار مي هدف صادراتي محصوالت پتروشيمي

  

بخش نفت در ايران نيـروي محركـه و بخـش    . درآمدهاي نفتي منبع اصلي درآمد دولت در شرايط كنوني اقتصاد كشور است

هـاي توسـعه و رشـد    هدار تامين انـرژي مـورد نيـاز برنامـ    از يك سو بخش نفت عهده. گرددكليدي اقتصاد ملي محسوب مي

                                                
1
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. شـود باشد و از طرف ديگر به عنوان مهمترين منبع درآمدهاي ارزي در اقتصاد ايران در نظـر گرفتـه مـي   اقتصادي كشور مي

مدت و بلند مدت همواره مورد توجه مسئوالن و سياستگذاران كشورهاي در ريزي توسعه جهت دستيابي به اهداف كوتاهبرنامه

در ايـن  . يكي از عوامل تعيين كننده و كليدي در رسيدن به اين اهداف دسترسي به منابع ارزي اسـت . حال توسعه بوده است

در عرصـه بـين المللـي    . داردبين درآمدهاي نفتي نقش بسزائي در تامين منابع ارزي مورد نياز براي رشد و توسعه اقتصـادي  

ست و از حيث تاثيرگذاري درآمدي نيـز نقـش القـايي در    بخش نفت مهم ترين عامل تعيين كننده موقعيت بين المللي ايران ا

بخش نفت در اقتصاد كشور در سه زمينه اصلي زيـر نقـش مهـم و    . هاي ديگر اقتصاد كشور داردهاي بخشگسترش فعاليت

  ).1378بابا خاني و همكاران، (دهد اي از توليد و درآمد ملي را تشكيل مياي داشته و سهم عمدهتعيين كننده

  

  .هاي اقتصاد مليفت و گاز تامين كننده انرژي براي فعاليتن -1

  .تدارك ارز خارجي براي رفع نيازهاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي و تقويت جريان تشكيل سرمايه -2

  .ايجاد درآمد براي بودجه عمومي دولت -3

  

. انـد اقتصادي بخش مـذكور پرداختـه   مطالعات اندكي به بررسي ارتباط بين درآمد ارزي حاصل از يك بخش اقتصادي با رشد

مهرگان و شيخي در پژوهش خود با عنوان سنجش اثر صادرات محصوالت كشاورزي بر رشد كشاورزي ايران به عدم وجـود  

مطالعـه  ). 1375مهرگـان و شـيخي،   (دار رشد صادرات بخش كشاورزي بر رشد اقتصادي اين بخـش اشـاره كـرد    تاثير معني

داري بين شاخص صادرات كشاورزي و رشد بخش كشاورزي وجود ي نشان داد كه ارتباط مثبت و معنيخليليان و حفار اردستان

  ).1379خليليان و حفار اردستاني، (دارد 

  

با توجه به ارتباط نزديك بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي تعيين چگونگي رابطه بين رشد اقتصـادي و درآمـدهاي نفتـي    

در پژوهش حاضر به منظور بررسي چگونگي رابطه بين رشـد  . ي اقتصادي بسيار حائز اهميت باشدتواند در تبيين سياستهامي

پرسـش مـورد   . اقتصادي و درآمدهاي نفتي از رهيافت استاندارد عليت گرنجر و آزمون عليت هسيائو بهره گرفته شـده اسـت  

بطه عليـت گرنجـري وجـود دارد؟ در صـورت     آيا بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي را: بررسي در پژوهش حاضر عبارت از

  وجود رابطه آيا رابطه يك طرفه است يا دو طرفه؟

  هامواد و روش

بوده كـه   1381الي  1341اطالعات آماري مورد استفاده در اين مطالعه به صورت سري زماني و بر اساس داده هاي سالهاي 

هوري اسالمي جمـع آوري شـده   ماقتصادي از بانك مركزي جاطالعات مربوط درآمد نفتي و اطالعات مربوط به مقادير رشد 

  .است

اصـوال تحليـل رگرسـيون،    . يكي از مسائل مهم در مطالعات اقتصادي، يافتن رابطه علي و معلولي بين متغيـر هـا مـي باشـد    

جهت وابستگي يا وابستگي يك متغير به متغير هاي ديگر را مورد بررسي قرار مي دهد، ولي الزاماً نمي توان موضوعاتي نظير 

هاي متفاوتي به منظور تعيين رابطه عليت درمطالعات اقتصادي وجود دارد كه در زير روش. وجود عليت را از طريق آن دريافت

  .شود كه در اين مطالعه از آنها استفاده شده استبه اختصار به روشهائي اشاره     مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١۶٨

  

  آزمون استاندارد عليت گرنجر

  

ارائه شده است كه بـر پايـه ايـن فـرض      3تاً ساده اي است كه در ارتباط با عليت متغيرها توسط گرنجراين آزمون، آزمون نسب

. مهم استوار است كه اطالعات مهم براي پيش بيني هر متغيري، منحصراً در داده هاي سري زماني مربوط به آن نهفته است

اند علت گذشته يا حال باشد، در اين صورت اگر مقادير جاري بيان مي كند كه با توجه به اين كه آينده، نمي تو) 1969(گرنجر

)At  ( با استفاده از مقادير گذشته)Bt ( پيش بيني شود، مي توان گفتBt علت گرنجري ،At    است، و برعكس اين حالت نيـز

فاده از مقـادير  را بـا اسـت   Aاست، در صورتي كـه بتـوان    Aعلت تغيير در  B به بيان ديگر مي توان گفت متغير. صادق است

  .پيش بيني كرد و بالعكسB گذشته 

  :آزمون ذكر شده شامل تخمين رگرسيون هاي زير مي باشد

t1jt

n

1j
jit

n

1i
it

UAβBαA ++=
−

=
−

=

∑∑                                               (1) 

∑ ∑
= =

−−
++=

µ

1ι

µ

1j
τ2jτjιτιτ

UΑδΒλΒ                                               (2) 

  

تن اين فرض كه اجزاي اخالل معادالت باال ناهمبسته مي باشند، مي توان حالت هاي مختلف زير را در با در نظر گرف

  :نظر گرفت

  

0α(از نظر آماري غير صفر ) 1(در رابطه   Bاگر ضريب تخميني: الف
i

از نظـر  ) 2(در رابطـه   Aو مجموع ضـرايب  ) ∑≠

∑(آماري صفر = 0δ
J

  .برقرار استB به  Aباشد، آنگاه عليت يك طرفه از طرف ) 

   

0α(اگر از نظر آماري روابط:  ب
i

0δ(و ) ∑=
j

 Bبـه    Aبرقرار باشد، مي توان گفت عليت يك طرفه از طـرف  ) ∑≠

  .وجود دارد

دار و متفاوت از صفر باشـند، آنگـاه رابطـه عليـت دو      در هر دو رگرسيون از نظر آماري معني Aو  B اگر مجموع ضرايب: ج

  .طرفه برقرار است

در هر دو رگرسيون از نظر آماري معني دار نباشند، مي توان گفت دو متغير مستقل از هم مـي   Aو  B اگر مجموع ضرايب: د

  .)1386شعباني و همكاران، ( باشند

  

                                                
3 Granger 
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اگر طول وقفه انتخابي، كمتر از طول وقفه واقعي . يار حساس استنتايج آزمون عليت گرنجر نسبت به انتخاب طول وقفه بس 

در نتايج خواهد شد واگر طول وقفه انتخابي بيشتر ازطـول  ) Bias(باشد، حذف وقفه هاي صحيح، باعث به وجود آمدن اريب 

  .4)1993گ و الي،چن(وقفه واقعي باشد، وقفه هاي اضافي در مدل خود توضيح برداري، باعث ناكارايي تخمين ها مي شوند

  

  5آزمون عليت گرنجر هسيائو

  

اين روش داراي دو مرحله ميباشد، در مرحله اول، مجموعه اي از رگرسيون هاي خود رگرسيو روي متغير وابسته تخمين زده 

فه در معادله رگرسيون اول، متغير وابسته يك وقفه خواهد داشت و در رگرسيون هاي بعدي به ترتيب يك وقفه اضا. مي شود

  :تعداد معادالتي كه تخمين زده ميشود، به شكل زير مي باشد m. خواهد شد

t1it

m

1i
it

εBαB ++=
−

=

∑ϕ                                        (3) 

را به صورت زير محاسـبه كـرده و هـر معادلـه اي كـه داراي      ) FPE( 6سپس براي هر معادله، معيار خطاي نهايي پيش بيني

  .باشد، طول وقفه بهينه را تعيين مي كندFPE كمترين ميزان 

/TSSE(m)*
1mT

1mT
FPE(m)

−−

++
=                              (4) 

  

  

  . باشدمي 7ها، مجموع مربعات باقي ماندهSSE، طول وقفه و m، اندازه نمونه و Tدر اين معادله

عداد وقفه بهينه بـه دسـت آمـده در مرحلـه اول،     در مرحله دوم، براي تعيين تعداد وقفه بهينه متغير بعدي، با در نظر گرفتن ت

m .رابطه رگرسيوني زير تخمين زده خواهد شد
  : باشدهاي بهينه مينشان دهنده تعداد وقفه *

t2jt

n

1j
jit

m

1i
ii

εAγBαB

*

+++=
−

=
−

=

∑∑ϕ                     (5) 

  

  :سپس، معيار خطاي نهايي پيش بيني، براي هر معادله رگرسيون به روش زير محاسبه مي شود

/Tn),SSE(m*
1nmT

1nmT
n),FPE(m *

*

*
*

−−−

+++
=            (6) 

  

در اين شرايط به منظـور  . ، طول وقفه اي است كه حداقل معيار خطاي نهايي پيش بيني ايجاد كند Aطول وقفه بهينه متغير

  :انجام آزمون عليت گرنجري مقايسه زير انجام مي شود

  
                                                

4 Cheung & Lai 

5 Hsiao’s Granger Causality 

6 Final  Prediction  Error 

7.Sum of Squared Error 
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧٠

n,FPE(m)FPE(m(اگر  ***
p   باشد، آنگاهAt  علت گرنجريBt واگررابطـه بـرعكس برقـرار باشـد،     . ستنيAt   علـت

در صـورتي كـه متغيـر هـا     . شرط الزم براي انجام اين آزمون اين است كه تمام متغير ها ايستا باشند. مي باشد Btگرنجري 

فاده كـرد  ايستا نباشند، ابتدا بايد از آنها تفاضل گيري نمود تا ايستا شوند و سپس از اين تفاضل ايستا براي انجام آزمـون اسـت  

  ).1384آرمن و زارع، (

  بحث و نتايج

  

به منظور بررسي وجود رابطه عليت بين درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي، در گام اول، به منظور برآورد يك مدل رگرسـيوني  

داراي خصوصـيات آمـاري   ) درآمـدهاي نفتـي و رشـد اقتصـادي    (قابل اعتماد، الزم است متغيرهاي مشخص شده درمطالعـه  

بـه همـين   . برخـوردار باشـند   9بوده و يا از يك درجه غيـر ايسـتايي   8به عبارت ديگر تمام متغيرها بايد يا ايستا. باشند يكساني

با توجه به نتايج بـه دسـت   . استفاده شده است 10فولر -ها، از آزمون ديكيمنظور، براي پي بردن به خصوصيات ايستايي متغير

جداول شماره (باشند كه با يك بار تفاضل گيري، ايستا مي شونددي، هر دو ناپايا ميآمده، متغير درآمدهاي نفتي و رشد اقتصا

  ). 4و3و2و1

  

  تست ايستايي متغير رشد اقتصادي:  1جدول شماره 

 10مقدار بحراني در سطح 

  درصد
 نوع الگو فرضيه صفر  آماره  محاسباتي

-2.57 -1.5487      A(1)=0  T-TEST        و بدون حضور با عرض از مبداء

 روند

3.78 1.2221       A(0)=A(1)=0             با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

-3.13 -1.6491      A(1)=0  T-TEST       با عرض از مبداء و با حضور روند 

4.03 0.9511       A(0)=A(1)=A(2)=0      با عرض از مبداء و با حضور روند 

5.34 1.4043       A(1)=A(2)=0            با عرض از مبداء و با حضور روند 

آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور 

3,997= روند  

  3,686=آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور روند

= آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و با حضور روند

4,082      

3,726= عرض از مبداء وبا حضور روند آماره آكايك الگوي با  

يافته هاي تحقيق: مأخذ  

  

                                                
8 Stationary 

9 Non-stationary 
10 Dickey- Fuller  
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧١

. گيـرد نخست صفر بودن ضريب متغير رشد اقتصادي با يك وقفه در الگوي داراي عرض از مبداء و روند مورد آزمون قرار مي

ر بـودن ايـن ضـريب    كوچكتر از قدر مطلق مقدار بحراني بوده، پس صف  -6491/1بر اين اساس قدر مطلق آماره محاسباتي 

در گام بعد صفر بودن همزمان ضريب متغير روند و ضريب متغير رشد اقتصادي با يك وقفه در الگوي داراي . شودپذيرفته مي

از  مقـدار بحرانـي فـرض صـفر بـودن همزمـان        4043/1عرض از مبداء و روند بررسي شده، كوچكتر بودن آماره محاسباتي 

سپس صفر بودن ضريب متغير رشد اقتصادي با يـك  . كندو ضريب متغير روند را تاييد ميضريب رشد اقتصادي با يك وقفه 

  -5487/1كوچكتر بودن قدر مطلق آماره محاسباتي . شودوقفه در الگوي داراي عرض از مبداء و بدون حضور روند بررسي مي

كرده، پس صفر بودن همزمان عرض از مبداء و ضريب متغير رشـد   از قدر مطلق مقدار بحراني صفر بودن اين ضريب را تاييد

كـوچكتر بـودن آمـاره    .گيـرد اقتصادي با يك وقفه در الگوي داراي عرض از مبداء و بدون حضور روند مورد آزمون قـرار مـي  

واحـد و ناپايـايي    در نهايت وجود ريشه. نمايداز مقدار بحراني فرض صفر بودن ضرايب مذكور را تاييد مي 2221/1محاسباتي 

متغير رشد اقتصادي با آزمون صفر بودن ضريب متغير رشد اقتصادي با يك وقفه در الگوي فاقد عرض از مبداء و روند اثبـات  

  . شودمي

  

  .نتايج مربوط به بررسي پايايي متغير رشد اقتصادي پس از يك با ر تفاضل گيري آورده شده است 2در جدول شماره 

  

  ست ايستايي متغير رشد اقتصادي پس از يك بار تفاضل گيريت:  2جدول شماره 

 10مقدار بحراني در سطح 

  درصد
 نوع الگو فرضيه صفر  آماره  محاسباتي

-2.57 -2.5721      A(1)=0  T-TEST        با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

3.78 3.3007       A(0)=A(1)=0            حضور  با عرض از مبداء و بدون

 روند

-3.13 -2.5258      A(1)=0  T-TEST       با عرض از مبداء و با حضور روند 

4.03 2.2058       A(0)=A(1)=A(2)=0      با عرض از مبداء و با حضور روند 

5.34 3.3058       A(1)=A(2)=0            با عرض از مبداء و با حضور روند 

از مبداء و بدون حضور  آماره شوارتز الگوي با عرض

3,997= روند  

  3,686=آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور روند

= آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و با حضور روند

4,082      

3,726= آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء وبا حضور روند  

يافته هاي تحقيق: مأخذ  
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧٢

متغير رشد اقتصادي پس از يك بار تفاضل گيري با يك وقفه به دليل كوچكتر بـودن قـدر مطلـق     فرضيه صفر بودن ضريب

. گيـرد از قدر مطلق مقدار بحراني در الگوي داراي عرض از مبداء و روند مـورد پـذيرش قـرار مـي     -5258/2آماره محاسباتي 

ي پس از يك بار تفاضل گيـري بـا يـك وقفـه     درگام بعد صفر بودن همزمان ضريب متغير روند و ضريب متغير رشد اقتصاد

سـپس  . كنـد از مقدار بحراني صفر بودن ضرايب ياد شده را تاييد مي  3058/3كوچكتر بودن آماره محاسباتي . شودآزمون مي

صفر بودن ضريب متغير رشد اقتصادي پس از يك بار تفاضل گيري با يك وقفه در الگوي داراي عرض از مبـداء ولـي فاقـد    

از قدر مطلـق مقـدار بحرانـي      -5721/2ورد بررسي قرار گرفته، بر اين اساس بزرگتر بودن قدرمطلق آماره محاسباتي روند م

پس از بررسـي ايسـتايي   . دهدعدم وجود ريشه واحد و ايستايي متغير رشد اقتصادي پس از يك بار تفاضل گيري را نشان مي

مـورد   1381تـا   1341ايستايي متغير درآمدهاي نفتي در فاصله زمـاني   فولر براي بررسي -متغير رشد اقتصادي، آزمون ديكي

  .گيرداستفاده قرار مي

  

  هاي نفتيتست ايستايي متغير درآمد:  3جدول شماره 

 10مقدار بحراني در سطح 

  درصد
 نوع الگو فرضيه صفر  آماره  محاسباتي

-11.2 -10.273      A(1)=0  Z-TEST       بدون حضور  با عرض از مبداء و

 روند

-2.57 -2.4850      A(1)=0  T-TEST        با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

3.78 3.3593       A(0)=A(1)=0             با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

-18.2 -13.042      A(1)=0  Z-TEST       با عرض از مبداء و با حضور روند 

-3.13 -2.7593      A(1)=0  T-TEST       با عرض از مبداء و با حضور روند 

4.03 2.7351       A(0)=A(1)=A(2)=0      با عرض از مبداء و با حضور روند 

5.34 3.8277       A(1)=A(2)=0            با عرض از مبداء و با حضور روند 

آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور 

  17,135= روند

= آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور روند

17,047 

= آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و با حضور روند

17,193 

   17,061= آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء وبا حضور روند

يافته هاي تحقيق: مأخذ  

  

  

ابتدا صفر بودن ضريب متغير درآمدهاي نفتي با يـك وقفـه در الگـوي    نشان داده شده است،  3همانطور كه در جدول شماره 

از قـدر مطلـق    -7593/2كوچكتر بودن قدر مطلق آمـاره محاسـباتي   . گيردداراي عرض از مبداء و روند مورد آزمون قرار مي
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧٣

ـ . نمايدمقدار بحراني، صفر بودن ضريب ياد شده را تاييد مي د بـا فـرض صـفر بـودن     در گام بعد صفر بودن صريب متغير رون

 34/5بـا مقـدار بحرانـي     8277/3مقايسه مقدار آمـاره محاسـباتي   . گرددهاي نفتي با يك وقفه آزمون ميضريب متغير درآمد

از اين رو فـرض  . نشان دهنده پذيرش فرض صفر بودن همزمان ضرايب متغيرهاي روند و درآمدهاي نفتي با يك وقفه است

كـوچكتر  . گرددي نفتي با يك وقفه در الگوي داراي عرض از مبداء ولي فاقد روند آزمون ميصفر بودن ضريب متغير درآمدها

در نهايـت  . از قدر مطلق مقدار بحراني دال بر پذيرش فرض مـورد آزمـون اسـت    -4850/2بودن قدر مطلق آماره محاسباتي 

يـك وقفـه در الگـوي داراي عـرض از     پذيرش فروض صفر بودن همزمان عرض از مبداء و ضريب متغير درآمدهاي نفتي با 

هاي نفتي در الگوي فاقد عرض از مبـداء و رونـد بيـانگر ناپايـايي و وجـود      مبداء و فاقد روند و صفر بودن ضريب متغير درآمد

  .ريشه واحد در متغير درآمدهاي نفتي است

  

ي متغير درآمدهاي نفتـي پـس از يـك بـار     همانند متغير رشد اقتصادي پس از اثبات پايا نبودن متغير درآمدهاي نفتي، ايستاي

  .شودگيري بررسي ميتفاضل

  

نخست صفر بودن ضريب متغير درآمدهاي نفتي پس از يك بار تفاضل گيري با يك وقفه در الگـوي داراي عـرض از مبـداء    

بودن اين ضريب  از قدر مطلق مقدار بحراني صفر -7974/2كوچكتر بودن قدر مطلق آماره محاسباتي . گرددوروند آزمون مي

در گام بعد صفر بودن همزمان ضريب متغير درآمدهاي نفتي پس از يك بار تفاضل گيـري بـا يـك وقفـه و     . كندرا تاييد مي

  . شودمتغير روند بررسي مي

  تست ايستايي متغير درآمدهاي نفتي با يك بار تفاضل گيري:  4جدول شماره 

 10مقدار بحراني در سطح 

  درصد
 نوع الگو فرضيه صفر  اتيآماره  محاسب

-2.57 -2.7586      A(1)=0  T-TEST        با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

3.78 3.8150       A(0)=A(1)=0             با عرض از مبداء و بدون حضور

 روند

-3.13 -2.7974      A(1)=0  T-TEST       با عرض از مبداء و با حضور روند 

4.03 2.6249       A(0)=A(1)=A(2)=0      با عرض از مبداء و با حضور روند 

5.34 3.9275       A(1)=A(2)=0            با عرض از مبداء و با حضور روند 

آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور 

17,651= روند  

= آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء و بدون حضور روند

17,376   

= آماره شوارتز الگوي با عرض از مبداء و با حضور روند

17,743        

17,422= آماره آكايك الگوي با عرض از مبداء وبا حضور روند  

يافته هاي تحقيق: مأخذ  
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧۴

  

. از مقدار بحراني دال بر پذيرش فرض صفر بودن همزمان ضـرايب مـذكور اسـت    9275/3كمتر بودن مقدار آماره محاسباتي 

از قدر مطلق مقدار بحراني در آزمون فرضـيه صـفر بـودن ضـريب متغيـر       -7586/2رگتر بودن قدر مطلق آماره محاسباتي بز

درآمدهاي نفتي پس از يك بار تفاضل گيري با يك وقفه در الگوي داراي عرض از مبداء و بدون حضور رونـد نشـان دهنـده    

  .باشدز يك بار تفاضل گيري ميعدم وجود ريشه واحد و پايايي متغير درآمد نفتي پس ا

  

. هـا از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت     همانگونه كه قبالً توضيح داده شد، در تعيين رابطه عليت گرنجر، تعيين تعـداد وقفـه  

 برآورد گرديده و نتـايج آنهـا در  ) 5(و) 3(هاي بهينه، با استفاده از روش هسيائو، مدل هاي بنابراين به منظور تعيين تعداد وقفه

، اقدام به تعيين تعداد وقفه بهينه گرديـده و نتـايج آن در   ) 6(و ) 4(در نهايت با استفاده از روابط . آمده است) 6(و ) 5(جداول 

  .آمده است) 7(جدول 

  
  تعيين طول وقفه بهينه زماني با در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي به عنوان متغير وابسته:  5جدول شماره 

  **FPE*  AKIKE  طول وقفه  الگو  رديف

1  PR =a+PR(1,1)+et 1
***

 0.24834E+08 17.028 

2  PR =a+PR(1,2)+et 2 0.26003E+08 17.073 

3  PR =a+PR(1,3)+et 3 0.27076E+08 17.113 

4  PR =a+PR(1,4)+et 4 0.27444E+08 17.126 

5  PR 
=a+PR(1,1)+EG(1,1)+ et  

(1)-1
***

 0.24457E+08 17.012 

6  PR 
=a+PR(1,1)+EG(1,2)+ et 

(1)-2 0.25631E+08 17.059 

7  PR 
=a+PR(1,1)+EG(1,3)+ et 

(1)-3 0.26756E+08 17.101 

8  PR 
=a+PR(1,1)+EG(1,4)+ et 

(1)-4 0.27840E+08 17.140 

* Akaike(1969) Final Prediction Error 

** Akaike (1973) Information Criterion-Log AIC 

  .است FPEشده داراي كمترين مقدار  طول وقفه بهينه انتخاب***  

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  

  

از اين رو، طول وقفه بهينـه بـراي   . است FPEبا يك وقفه داراي كمترين مقدار ) PR(در جدول فوق متغير درآمدهاي نفتي 

تغير رشـد اقتصـادي   هاي موقفه) PR(پس از تعيين طول وقفه بهينه متغير درآمدهاي نفتي . متغير درآمدهاي نفتي يك است

)EG (كمترين مقدار . گرددبه الگو وارد ميFPE هاي متغير رشد اقتصادي در الگويي كه داراي وقفه اول متغيـر  وقفه  با ورود

در نتيجه با در نظر گرفتن متغير درآمدهاي نفتي بـه  . گردددرآمدهاي نفتي و وقفه اول متغير رشد اقتصادي است، مشاهده مي

از  5با توجه به نتايج جـدول  . ابسته طول وقفه بهينه متغيرهاي درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي برابر يك استعنوان متغير و
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧۵

باشـد، نتيجـه   مي 5جدول شماره  1در الگوي رديف FPE كمتر از مقدار  جدول فوق 5در الگوي رديف   FPEآنجا كه مقدار 

  .است) PR(غير درآمدهاي نفتي علت گرنجري مت) EG(شود كه متغير رشد اقتصاديگرفته مي

  

تعيين طول وقفه بهينه زماني با در نظر گرفتن رشد اقتصادي به عنوان متغير :  6جدول شماره 

  وابسته

  **FPE*  AKIKE  طول وقفه  الگو  رديف

1  EG =a+ EG (1,1)+et 1
***

 31.699 3.4562 

2  EG =a+ EG (1,2)+et 2 33.070 3.4984 

3  EG =a+ EG (1,3)+et 3 34.120 3.5293 

4  EG =a+ EG (1,4)+et 4 35.146 3.5583 

5  EG 
=a+EG(1,1)+PR(1,1)+ et  

(1)-1 27.167 3.3017 

6  EG 
=a+EG(1,1)+PR(1,2)+ et 

(1)-2 26.986 3.2947 

7  EG 
=a+EG(1,1)+PR(1,3)+ et 

(1)-3
***

 26.343 3.2700 

8  EG 
=a+EG(1,1)+PR(1,4)+ et 

(1)-4 26.708 3.2828 

* Akaike(1969) Final Prediction Error 

** Akaike (1973) Information Criterion-Log AIC 

  .است FPEطول وقفه بهينه انتخاب شده داراي كمترين مقدار ***  

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  

  

هـاي  با ورود وقفـه . يك است) EG(شود، طول وقفه بهينه متغير رشد اقتصادي مشاهده مي 6همانگونه كه در جدول شماره 

اسـت، مشـاهده    FPEمتغير درآمدهاي نفتي طول وقفه بهينه در سومين وقفه متغير درآمدهاي نفتي كه داراي كمترين مقدار 

اسـت، نتيجـه    1الگـوي رديـف    FPEجدول فوق كمتر از مقدار  7الگوي رديف FPE با در نظر گرفتن اينكه مقدار. گرددمي

  . باشدمي) EG(علت گرنجري متغير رشد اقتصادي ) PR(دهاي نفتي شود كه متغير درآمگرفته مي
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧۶

  
 EGو  PR مدل هاي بهينه انتخاب شده به منظور بررسي رابطه عليت بين  :  7جدول شماره 

  **FPE*  AKIKE  طول وقفه  الگو  رديف

1  PR =a+PR(1,1)+et 1
***

 0.24834E+08 17.028 

2  PR 
=a+PR(1,1)+EG(1,1)+ et  

(1)-1
***

 0.24457E+08 17.012 

3  EG =a+ EG (1,1)+et 1
***

 31.699 3.4562 

4  EG 
=a+EG(1,1)+PR(1,3)+ et 

(1)-3
***

 26.343 3.2700 

* Akaike(1969) Final Prediction Error 

** Akaike (1973) Information Criterion-Log AIC 

  .تاس FPEطول وقفه بهينه انتخاب شده داراي كمترين مقدار ***  

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  

بـه منظـور   . باشـد نتايج محاسبات حاكي از وجود يك رابطه دو سويه ميان متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمـدهاي نفتـي مـي   

  . نشان داده شده است) 9(و ) 8(برآورد شده و نتايج درجداول ) 2(و نيز) 1(بررسي صحت روابط فوق، روابط 

  

  

  به عنوان متغير وابسته  PRوي علي با در نظر گرفتن برآورد الگ:  8جدول شماره 

  p-value  انحراف معيار  tآماره   ضريب  متغير

  0.069  1543       1.871        2886.3  عرض از مبداء
PR با يك وقفه  

0.80314       8.431       
0.9526E-01  

   0.000  

EG 0.5668        6.2929  با يك وقفهE-01  111  0.955  

63.02
=R  65.02

=R  
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

ضريب تعيـين الگـو نشـان از خـوبي     . دار استبا يك وقفه در سطح يك درصد معني) PR(در جدول فوق متغير درآمد نفتي 

  .برازش دارد
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  فرصت هاي شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد

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

 ١٧٧

  

  به عنوان متغير وابسته  EGبرآورد الگوي علي با در نظر گرفتن :  9جدول شماره 

  p-value  انحراف معيار  tآماره   ضريب  متغير

  0.000         1.963       4.472        8.7763  عرض از مبداء
EG 0.048         0.1563       2.050       0.32042  با يك وقفه  
PR 0.32742  با يك وقفهE-04  0.1731       0.1892E-03    0.864  
PR 0.13487- با دو وقفهE-03  -0.6480       0.2081E-03  0.521  
PR 0.33492- با سه وقفهE-03  -1.657       0.2021E-03    0.106  

49.02
=R  54.02

=R  
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

   

يگـر  از سـوي د . هاي دوم و سوم متغير درآمدهاي نفتي استاي منفي با وقفهبر اساس نتايج فوق رشد اقتصادي داراي رابطه

  .متغير رشد اقتصادي داراي ارتباط مستقيم با درآمد نفتي با يك وقفه است

  

  

  گيري  نتيجه

  
به منظور بررسي وجود رابطه عليت بين درآمدهاي نفتي و رشد اقتصـادي الزم اسـت متغيرهـاي مشـخص شـده درمطالعـه       

فولر نشـان داد كـه    -حاصل از آزمون ديكي نتايج. داراي خصوصيات آماري يكساني باشند) درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي(

 گرنجـر هسـيائو   كاربرد آزمـون عليـت  . باشندگيري پايا ميمتغيرهاي رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي پس از يك با ر تفاضل

از ايـن رو افـزايش و يـا    . حاكي از وجود رابطه علي گرنجري دو طرفه بين متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي اسـت 

از . باشـد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي ايران را متاثر كرده و رشد اقتصادي ايران نيز تحت تاثير درآمدهاي نفتي مـي  كاهش

هـاي   ريـزي گـردد در برنامـه  آنجا كه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي ارتباط علي دو طرفه وجود دارد، لذا پيشـنهاد مـي  

هاي ارزي در دسـتور كـار   باتي درآمد نفتي بر رشد اقتصادي متنوع سازي درآمدثاقتصادي كشور در جهت كاهش اثر منفي بي

  .قرار گيرد
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 ١٧٨

  : منابعفهرست 

  

، بررسي رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران طـي سـالهاي   1384، .و زارع، ر. ع. آرمن، س -1
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، نقش درآمدهاي نفتي در رشد بخش كشاورزي ايران، پژوهشنامه اقتصـادي،  .و پهلواني ك. ج. سجادي، س. بابا خاني، م -2
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