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 انباشتگیتاثیر درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای نفتی جنوب غربی آسیا: رویکرد هم

 4علیرضا بیات،  3علیرضا خزایی،  2مهران سام دلیری ، 1نادر حکیمی پور

 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده آمار.تهران.ایران-1

 )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس -2

   کارشناسی دانشگاه مازندران.بابلسر-3

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت-4

 چکیده

. بدین منظور توسعه مقابله با مسئله تورم است کشورهای نفتی و درحالوزه یکی از بزرگترین مسائل کشورها و به ویژه امر   

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا بر اثرگذاری . گر باشدواند در کنترل تورم یاریتهای موثر بر تورم میشناسایی عامل

با استفاده  و 1999-2018زمانی  پژوهش در بازهاین . جنوب غرب آسیا پرداخته شودنفتی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای 

ی نفتی جنوب غرب آسیا در کشورها 1اصالح شده مربعات کامالو به طور خاص روش حداقل  انباشتگیهم از روش پنل دیتا

عربستان و بحرین انجام شده است. نتایج حاکی از آن  یعنی ایران، ترکیه، عراق، آذربایجان، گرجستان، قطر، کویت، امارات،

. این در صورتی است که اغلب در کشورهای نفتی این ی تورم نیز افزایش پیدا کرده استاست که با افزایش درآمدهای نفت

 گیرد که تنها با کاهش درآمدهای نفتی و کاهش بودجه دولت و درنهایت کسری بودجه همراه آن تورمموضوع شکل می

کند. اما نتایج این پژوهش حاکی از این است که با افزایش درآمدهای نفتی نیز این کشورها )کشورهای نفتی افزایش پیدا می

 . سیا( دچار افزایش تورم خواهند شدجنوب غرب آ

 انباشتگیدرآمد نفتی، تورم، کشورهای نفتی جنوب غرب آسیا، رویکرد هم کلیدی:های واژه

 JEL : Q34 , E31 , C23بندی طبقه

 

 
1. Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) 
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 مقدمه -1

های مزمن و باال بوده است . تورم بزرگترین مسائل کشورهای صادرکننده نفت در جنوب غرب آسیا مواجه با تورمیکی از     

مزمن و باال که روند طبیعی اقتصادی کشورهای فوق را دچار خلل کرده است. فهم صحیح تورم و عوامل تاثیرگذار برآن از 

های کالن شده و تداوم گذاریتی تورم موجب کاهش اعتبار سیاستثباهای دست یافتن به ثبات اقتصادی است . بیضرورت

ثباتی تورم موجب مختل شدن نظام تخصیص تواند منجر به کاهش ثبات سیاسی یک کشور شود. اثرات بیو مزمن شدن آن می

 قیمتی و توزیع درآمد در کشورها خواهد شد. 

ابع طبیعی سرشار از جمله نفت و گاز هستند. این امر سبب گشته از سویی دیگر غالب کشورهای جنوب غرب آسیا دارای من    

شود که سهم باالیی از است از منابع طبیعی سرشار خود به عنوان منابع درآمدی استفاده کرده و در نهایت این امر موجب می

نفتی بر متغیرهای کالن  بودجه این کشورها متکی به درآمد نفتی باشد. این وضعیت موجب اثرگذاری مستقیم و باالی درآمد

گونه که فرصت را برای این کشورها ایجاد کرده؛ غرب آسیا شده است. افزایش درآمدهای نفتی همان کشورهای جنوب

های درست مستقیما به بودجه یک تهدید سنگینی را نیز با خود به همراه آورده است. درآمدهای سنگین نفتی اگر بدون برنامه

م را به دنبال خواهند داشت. افزایش باالی قیمت کاالهای غیر قابل مبادله و افزایش واردات برای کنترل کشور ترزیق شوند تور

باشند. از جهتی دیگر با کاهش درآمدهای تورم داخل کشور از نتایج اصلی استفاده نادرست و بدون برنامه درآمدهای نفتی می

های مولد گذاری در فعالیتشود. این امر موجب کاهش سرمایهمواجه مینفتی دولت با کمبود منابع برای تامین مخارج خود 

شود، همچنین دولت برای تامین کسری بودجه به چاپ پول روی آورده و میزان نقدینگی در شده و از میزان تولید کاسته می

   اقتصاد افزایش پیدا کرده و در نهایت منجر به تورم خواهد شد.

های کشورهای جنوب غرب آسیا بنای اصلی ها به خصوص دولتطلبد که دولتین موضوع را میمجموعه موارد باال ا    

ها و جلوگیری از ایجاد تورم مزمن قرار دهند. یکی از عوامل مهم این ریزی خود را  باثبات کردن سطح عمومی قیمتبرنامه

اثرگذار بر تورم و رفتار آنها و میزان تاثیرگذاری آنها  باشد. با شناسایی عواملریزی شناخت عوامل اثرگذار بر تورم میبرنامه

 ریزی مناسبی را برای رفع تورم باال و مزمن شکل داد.توان برنامهمی

اثرگذاری درآمدهای نفتی   FMOLSانباشتگی و به طور خاص از روش دیتای همهای پنلدر این بخش با استفاده از مدل   

چنین عالوه بر درآمد نفتی از متغیرهای نقدینگی، گیرد. همغرب آسیا مورد بررسی قرار میبر تورم کشورهای نفتی جنوب 

ها )مخارج( نظامی، درجه باز بودن تجاری که در مطالعات تجربی تولید ناخالص داخلی، بودجه نظامی، نرخ اشتغال، هزینه

گیرد. در این پژوهش پس از مقدمه، در بخش فاده قرار میاند، مورد استعنوان متغیرهای تاثیرگذار بر تورم به کاربرده شدهبه

دوم به بررسی تفصیلی تورم و درآمد نفتی پرداخته شده است. دربخش سوم ، مباحث تجربی پیرامون تورم و اثرگذاری 

و پس ازآن درآمدهای نفتی و سایر متغیرها بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم ابتدا الگوی مدل معرفی شده 
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های سیاستی که از این پژوهش گیری و پیشنهادات و توصیهتخمین و محاسبات مدل انجام گرفته است. در بخش پایانی نیز نتیجه

  .ارائه شده استحاصل شده، 

 

 ادبیات تحقیق -2

 تعریف تورم  2-1

شود، لذا در ها گروه وسیعی از کاالها را شامل میها. از آنجا که شاخص قیمتتورم عبارت است از رشد شاخص قیمت    

محاسبه تورم اوالً متوسط تغییر قیمت کاالها درکل اقتصاد مورد نظر است، ثانیاً رشد قیمت هرکاال با یک وزن مناسب در 

 یاگسترده فیط متیق یسطح عموم شود کهی گفته میتیوضعبه تورم ن بنابرایشود. محاسبه رشد شاخص مذکور لحاظ می

 . (Balami, 2006)افزایش یابد یدوره طوالن کی یاز کاالها و خدمات در ط

 ماهیت تورم  2-2

ها و پولیون تورم از طریق طبق ایده کالسیک (Demand Pull Inflation):  برجاذبه تقاضا یتورم مبتن ❖

آید. در این چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان  و افزایش اثر رشد پول اسمی به وجود میجاذبه تقاضا و بر 

گیرد. به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبه تقاضا مبتنی است. این نگرش با تاکید بر دو فرض تقاضا تورم شکل می

کند. ارزیابی می 1یت اشتغال کامل ، تورم را ماهیتاً یک پدیده پولیثابت بودن سرعت گردش پول و تمایل داشتن اقتصاد به وضع

 جا و همیشه یک پدیده پولی است.مهشود که تورم در هحتی فریدمن مدعی می

کنند های تولید منتسب میای تورم را به فشار هزینهعده (Cost Push inflation): نهیبر فشار هز یتورم مبتن ❖

تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضه کل به سمت باال و چپ  صورت افزایش هزینهها بهافزایش قیمت نهادهگویند و می

شود. طرفداران این ایده معتقدند نهایت چیزی که از همراهی و هم جهتی پول و تورم در مشاهدات موجب بروز تورم می

ستگی کامل مثبت دارند. اما درمورد نحوه تعامل این دو و جهت شود این است که بگوئیم پول و تورم همبتجربی برداشت می

  توان به طور مشخص اظهارنظر کرد.علیت میان این دو با صرف مشاهده این همبستگی مثبت کامل نمی

ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را : ) ( Structuralists انیساختارگرا دگاهید ❖

کنند. آنها معتقدند که ها در تشکیل تورم قائل هستند، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح مینقشی فشار هزینهپذیرند و می

ای را نیز توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه 2برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی

 
1. money phenomenon 
2. structural and institutional factors 
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فروشند، باشد؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کاال می 1تواند نتیجه تضادهای توزیعیدرنظر گرفت. از نظر آنها تورم می

به این امید که دیگران چنین کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند گذاری برخوردار باشند، سعی میاگر از قدرت قیمت

 (.1394ی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند )شاکری، توانند از محصول ملکنند و آنها میکاری نمی

باعث  رایاقتصاد دارد ز یبرا یبد اریبس یامدهای، تورم پیبه گفته اقتصاددانان اسالم نظریه تورم اسالمی: ❖

(Wulan, E.R.,& Nurfaiza, S., 2014) : 

 پرداخت شیعملکرد پ وانداز عملکرد پس ژهیاختالل بالقوه در عملکرد پول ، به و ➢

 هاانداز کم بین آنپسمردم و  درانداز وضعیت نامناسب نگرش به پس ➢

 و لوکس یاصل ریغ یکاالها یخصوصاً برا دیبه خر لیتما شیافزا ➢

ساختمان،  ن،یزم لیاز قب کنندینم یکمک دیمولد هستند و به بخش تول ریکه غ هاییبخش یبر رو یگذارهیسرما ➢

 خارجی ارز بهافلزات گران

  

 بر تورم ینفت یدرآمدها ینحوه اثر گذار 2-3

 بیماری هلندی 1-3-2

در کشور  1960ی و اوایل دهه 1950ی ای است که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دههپدیده 2بیماری هلندی    

هلند به وجود آمد. با افزایش صادرات گاز طبیعی در هلند، درآمدهای ارزی این کشور افزایش یافت و ارزش پول ملی تقویت 

. افزایش ارزش پول ملی به همراه شتاب گرفتن تورم، به ها باال رفتگردید؛ نرخ دستمزد و به تبع آن سطح عمومی قیمت

کاهش قدرت رقابت کاالهای تولید شده در داخل، در مقایسه با کاالهای خارجی گردیده و در نتیجه صادرات کاهش و 

باال رفتن افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی، به . (Corden & Neary, 1982) پیدا کردواردات افزایش 

گذاری در واردات و کاهش تقاضا برای محصوالت کشاورزی و صعتی تولید داخل از یک طرف و افزایش گرایش به سرمایه

کالهای غیر قابل تجارت ) زمین و ساختمان( همراه است. تضعیف صنعت و کشاوری، در اثر وفور منابع طبیعی، به ناکارآمدی 

   (.1394ریمی، شود )کو کاهش رشد اقتصادی منجر می

دولت به اقتصاد وارد گردد، سمت  یو مال یپول یهااستیس قیاز طر یعیاز فروش منابع طب یناش یارز یاگر درآمدها    

تقاضا دچار  شیمبادله به علت افزا رقابلیقابل مبادله و غ یکه هر دو گروه کاالها گرددیاقتصاد رشد کرده و موجب م یتقاضا

کاالها دچار  نیا متیداد ق شیمبادله را در کوتاه مدت افزا رقابلیغ یتوان کاالهایگردند. اما به علت آنکه نم متیق شیافزا

کشورها به ناچار  نیهستند، ا رپذیمتیغالباً ق یرنفتیغ یصادرکننده نفت دربازارها یدرکشورها نیچن. همشودیم شیافزا

 
1. distributional conflicts 
2. Dutch disease 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
 شینفت موجب افزا متیق شیچراکه افزا کنندیوارد کننده نفت وارد م یباالتر از کشورها متیقابل مبادله را با ق یکاالها

 دهد.چگونگی تاثیر درآمدهای نفتی را بر تورم نشان می 2-1نمودار  کشورها شده است. نیدر ا دیتول یهانهیهز

 

 

              

 نفت بر تورمفرآیند تاثیر درآمد  2-1نمودار  

 

 

 

 

 

 

 مروری بر مطالعات پیشین -3

 داخلیمطالعات  3-1

 1مدل تصحیح خطای برداریارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از ق( اثرات نامت1391کمیجانی و همکاران )    

(VECM) عالوه ها داللت بر آن دارد که نتایج حاصل از مطالعه آنرا مورد بررسی قرار دادند.  1387تا  1353ی برای دوره

 هایشوکدر اقتصاد ایران،  2تولید ناخالص داخلیبودجه به  حجم پول و وقفه اول نسبت کسریزا بودن وقفه اول بر تورم

 .زا بودن هر دو نوع شوک استبه معنای تورم و اینرابطه مستقیمی با تورم دارند نیز  ینفت هایدرآمد ناشی ازمثبت و منفی 

 اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه( 1389مهرآرا و همکاران )    

رشد مثبت دهد که تخمین بدست آمده از روش حد آستانه نشان میرا مورد بررسی قرار دادند.  2006تا  1983ی برای دوره

درصد تجاوز نماید اثر شدیدتری  45رشد درآمدهای نفتی از حد آستانه  به صورتی که اگرباشد و زا میدرآمد های نفتی تورم

 
1. Vector error correction model (VECM) 
2. Gross Domestic Product (GDP) 

افزایش 

درآمد  

نفت

افزایش منابع  

درآمد  

بودجه دولت

افزایش 

تقاضای کل
رشد تورم 
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یق مبنی بر اینکه واکنش تورم نسبت به درآمد های نفتی غیر خطی است بر تورم خواهد داشت. نتیجه مذکور فرضیه اصلی تحق

  .دهدمورد تایید قرار میرا 

تا  1344ی ههای قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن در ایران طی دوربررسی تاثیر شوک( به 1388صمدی و همکاران )    

تی مثبت فهای ننشان داد که اگر شوکها پرداختند. نتایج مطالعه آن (VAR) 1مدل خود رگرسیون برداریبا استفاده از  1384

همچنین اثرات این است. مدت و بلندمدت داشته مدت، میانبر تولیدات صنعتی در کوتاهداری تاثیر مثبت و معنیایجاد شود 

ها بر تاثیر این شوکنیز اثر منفی بر نرخ ارز داشته است. مدت نرخ واقعی ارز را کاهش داده و در بلندمدت ها در کوتاهشوک

در آخر نیز ایجاد  ها شده است.مدت منفی بوده ولی در بلندمدت باعث رشد مداوم شاخص قیمتها در کوتاهشاخص قیمت

اما در بلندمدت هر چند این اثر مثبت  گذاشته واردات برمثبت نسبتاً شدیدی مدت اثر یک شوک مثبت در قیمت نفت در کوتاه

  .ه استاز شدت آن کاسته شد تدریجهب ادامه پیدا کرد اما

وجود چسبندگی در  تولید و تورم در شرایطبررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر ( به 1395جعفری صمیمی و همکاران )    

در شرایط اقتصاد  (DSGE) 2تصادفی های تعادل عمومیها برای این منظور از الگویآنپرداختند. در ایران  قیمت و دستمزد

 شیموجب افزا یتکانه مثبت درآمدهای نفتدهد که نشان می هاآن مطالعه هایافتهاستفاده شده است.  و توابع واکنش آنی باز

را بیشتر  تکانه درآمدهای نفتی از مجرای افزایش نقدینگی، نرخ تـورمبا این تفاوت که  شودیم رانیو تورم در اقتصاد ا دیتول

گذاری بخش خصوصی کاهش و مصرف سرمایه. همچنین با افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت، دهداز تولید افزایش می

 نیز افزایش یافته است.

با استفاده گیری پویا های میانگینبینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدلپیش( به 1397بابائی و همکاران )    

گیری پویای پارامترهای قابل تغییر طی ها از الگوی میانگینآندر ایران پرداختند.  1394تا  1370ی طی دورههای فصلی از داده

ها نشان داد که نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نتایج مطالعه آناستفاده کردند.  (TVPDMA) 3زمان

دوره از  4 نرخ رشد کسری بودجه نااطمینانی تورم،ت بانکی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز، تغییرات نرخ سود تسهیال

 بر تورم داشتند.  ، همگی تاثیر معناداریدوره زمانی مورد بررسی 100

پرداختند.  1382تا  1338ی طی دورهعوامل )پولی و غیر پولی( موثر بر تورم در ایران ( به بررسی 1384عمادزاده و همکاران )    

ی عالرقم اینکه تورم در ایران صرفا یک پدیدهانباشتگی بین متغیرهای این مطالعه نتایج نشان داد با توجه به وجود رابطه هم

اند، ولی گیری آن تاثیر مثبت داشتهبر شکلپولی نیست و تورم وارداتی، ناشی از مشکالت ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز 

 
1. vector autoregressive (VAR) 
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تورم انتظاری، رشد تورم وارداتی، متغیرهایی همچون گیری تورم داشته است و بعد از آن زیادی در شکل تاثیر رشد نقدینگی

 باشند.تورم عوامل مثبت و تاثیرگذار بر تورم مینرخ ارز و شکاف 

 1996-2012ی ( تاثیر اثر بخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه منا برای دوره1394حیدری و همکاران )    

نشان داد که  (PSTR) 1های رگرسیونی انتقال مالیم تابلوییها با استفاده از مدلمطالعه آن نتایجرا مورد بررسی قرار دادند. 

اند و شدت و شاخص باز بودن اقتصاد تاثیر منفی و معناداری بر تورم داشتهاثربخشی)کارایی( دولت، رشد تولید ناخالص داخلی 

یافته است. همچنین مخارج ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش در مقادیر باالتر از حد آستانهتاثیرات این 

   اند.داشتهتورم بر نرخ  اثر مثبت و معناداری مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی

 خارجیمطالعات  3-2

 2000-2015ی ری و کسری بودجه ویتنام طی دورهتورم، بیکاتاثیر قیمت نفت بر رشد، ( 2017) 2ناک ترنگ و همکارانتی    

قیمت  نشان داد که افزایش (VAR) 3خودرگرسیون برداریمدل با استفاده از نتایج بدست آمده را مورد بررسی قرار دادند. 

 یدر حال بدتر کرده است. ایننشده و حتی وضعیت آن را کسری بودجه باعث بهبود وضعیت و شده منجر به تورم باالتر  نفت

 .ستیمشخص ن یکاریو ب یناخالص داخل دیآن بر رشد تول راتیکه تأث است

پرداختند.  1995-2017ی ( به بررسی تاثیر قیمت نفت بر تورم کشور آذربایجان طی دوره2019) 4و همکارانمختاروف     

رابطه مثبت  این است که قیمت نفت و نرخ ارز بیانگر (VECM)نتایج این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری 

که قیمت نفت  یهادهد که تورم در دوره ینشان م نیهمچن قیتحق نیا جینتامدت دارند. تورم در طوالنینرخ  ی برو معنادار

 کند.ینفت به تورم عمل م متیو نرخ ارز به عنوان کانال انتقال از قباال و پایین است نیز مشاهده شده است 

 بررسی قرار داد. درا مور 1986-2016ی زمانی طی دوره (G7) 6( اثر قیمت نفت بر نرخ تورم گروه هفت2017) 5بنی خالد    

با استفاده از  نتایج مطالعه وی شش ماهه، نه ماهه و دوازده ماهه بهره گرفته است.، یک ماهههای تورم برای این منظور از نرخ

نرخ انواع  نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین قیمت نفت و (OLS) 7های اقتصادسنجی و روش حداقل مربعات معمولیمدل

های باالتر رابطه بین این دو دالر در هر بشکه نفتی این رابطه منفی و برای قیمت 34.5تورم وجود دارد به طوری که زیر قیمت 

  باشد.متغیر مثبت می

 
1. panel smooth transition regression (PSTR) 
2. Nguyen Thi Ngoc Trang & et al. 
3. Vector Auto Regressive (VAR) 
4. Shahriyar Mukhtarov et al. 
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را مورد  2013تا  1990ی زمانی ( تاثیر شوک قیمت نفت بر میزان تولید و تورم در چین طی دوره2016) 1ژو و همکاران    

جهان  سایرو  نیدو اقتصاد: چ برای  (DSGE)ایپو یتصادف یمدل تعادل عمومها در این مطالعه از یک آن بررسی قرار دادند.

توسط حوادث  ایجاد شده یهاشامل شوککه نفت  متیاثرات چهار نوع نوسانات قمورد بررسی  بر اساس مدل. بهره گرفتند

تقاضا  یهاو شوک یصنعت یکاالها یکل به تقاضا برا یها، شوکعرضه نفت یهااوپک، شوکعضو  یدر کشورها یاسیس

از  یعرضه نفت ناش یهاشوک این است که انگریب یساز هیشب جی. نتاباشد را مدنظر قراردادندمیکه مختص بازار نفت خام 

-یاثرات نسبتاً طوالن گریکه سه شوک د ی، در حالکندیم جادیا نیو تورم چ دیاثرات کوتاه مدت بر تول عمدتاً یاسیس عیوقا

را در نوسانات  ریتأث نیشتریتقاضا که مخصوص بازار نفت خام است ب یها، شوکنیدارند. عالوه بر ا بر تولید و تورم مدت

 .گذاشته است نیو تورم چ دیتول

ی زمانی ی طی دورهاسالم دگاهید کی: یعوامل مؤثر بر تورم در اندونز لیتحلبه بررسی ( 2014) 2نورفایزاووالن و  راتنا   

 یخط ونیرگرس زیپژوهش با استفاده از آنال یداده ها باشد.از نظر ماهیت توصیفی میها پرداختند. مطالعه آن 2012-2008

عرضه  ،ینرخ بهره روند منف ونرخ تورم  ی مورد بررسیطی دورهنشان داد که  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیچندگانه مورد تجز

چندگانه ، باعث شده است که نرخ  یخط ونیرگرس لیآزمون با استفاده از تحل جیاروند مثبت دارد. نتو ارزش نرخ ارز پول 

  بر نرخ تورم داشته باشد. یدار یمعن ریتأث (Rp) هی، عرضه پول و نرخ ارز روپبهره ریمتغ

پرداختند.  4انباشتگیرویکرد هم استفاده از با: هیجریکننده تورم در ن نییعوامل تع به بررسی (2010) 3همکاراناوالتونجی و     

مورد بررسی قرار دادند و نتایج مطالعه  وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها 5انباشتگی جوهانسونبا بکارگیری از روش همها آن

صادرات کل دوره گذشته، نرخ بهره دوره گذشته و صادرات تصحیح خطای برداری نشان داد که  روشاز  ها با استفادهآن

کننده شاخص قیمت مصرفکه واردات دوره گذشته، تورم فعلی داشته است. درحالیتاثیر منفی و معناداری بر  با وقفه نفت خام

 اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند. با وقفه و نرخ ارز دوره گذشته  برای مواد غذایی

را مورد   2012تا  2005ی زمانی طی دوره کستانیتاج یعوامل مؤثر بر تورم در جمهور یمطالعه تجرب( 2013) 6قربانعلیوا    

. قرار داد یمورد بررس رهایمتغ نیجوهانسون  وجود رابطه بلندمدت ب انباشتگیاز روش هم یریبا بکارگوی  بررسی قرار داد.

در بلند نشان داد که  (ARDL) 7خودرگرسیون با وقفه توزیعی علیت گرنجری در مدل نتایج مطالعه وی با استفاده از روش
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 نی. با اباشندیم هامتیسطح ق یگرنجرعلیت  کار یروینفت و عرضه ن یجهان متیگندم، ق یجهان متیمدت نرخ ارز، ق

. در صورت داشتند هابر سطح قیمت یقابل توجه ریکار تأث یرویگندم و عرضه ن یجهان متی، در کوتاه مدت فقط قوجود

بطور درون زا در  یواقع یو دستمزدها وجوه دریافتی، یناخالص داخل دی، شکاف تول، در دراز مدتضاتورم در تقا شیافزا

، وجوه دریافتی، یناخالص داخل دیگذارد. اما در کوتاه مدت ، شکاف تولیم ریها تأث متیبر سطح ق رایشود زیم نییتع ستمیس

 نیب دوطرفه تیعل کی، نی. عالوه بر اباشدیها ممتیسطح ق یرنجرگعلیت  یواقع یدولت و دستمزدها یها نهی، هزنقدینگی

 وجود دارد.  وجوه دریافتیو  GDPشکاف 

به صورت فصلی مورد بررسی  1983تا  1955ی طی دورهکشور آمریکا بر تورم  نظامیسریع های ( اثر هزینه1987) 1نورزاد    

 هانرخ رشد هزینهاست که  آناورکات بیانگر  -تکراری مرتبه اول کوکران با استفاده از روشاین مطالعه نتایج  قرار داد.

دهد که لگاریتم نسبت نرخ بیکاری به نرخ همچنین نتایج نشان مینظامی تاثیر مثبت و معنادار بر تورم داشته است.  )مخارج(

 دارند.های سمت عرضه نیز تاثیر مثبت بر تورم بیکاری طبیعی تاثیر منفی بر تورم و شوک

مورد بررسی  2009-2017ی گذاری مستقیم خارجی و تورم کشور سریالنکا را طی دوره( رابطه بین سرمایه2019) 2مصطفی    

بهره گرفت انباشتگی یوهانسن هم روشگذاری مستقیم خارجی از رابطه بلندمدت بین تورم و سرمایه برای بررسی ویقرار داد. 

 لیساده و تحل ونیرگرس - ی، از روش اقتصادسنج در این مطالعهباشد. بین متغیرها میو نتایج حاکی از یک رابطه بلندمدت 

مدل استفاده  یپارامترها نیتخم یبرا 3یروش حداقل مربعات معمول طور خاص ازبهداده ها و  لیو تحل هیتجز یبرا یهمبستگ

گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی و معناداری بر تورم کشور سریالنکا داشته یهدهد که سرمانتایج مطالعه نشان میشده است. 

 است.

 روش مطالعه  -4

تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش انجام تحقیق،  .باشدیی میایآس یجنوب غرباین مطالعه بر روی کشورهای نفتی 

درآمدهای ، نرخ تورمهای آماری شامل . دادهگیردصورت می ایویوزاکسل و  هایافزارکارگیری از نرمو با به تحلیلی -توصیفی

از  گذاری مستقیم خارجیسرمایهو  های نظامی، هزینهدرجه بازبودن تجاری، اشتغال نرخ ،نقدینگیها شامل و سایر داده نفتی

های مستقل و توضیحی معرفی شده و از لحاظ گردآوری شده است. در این بخش ابتدا دادهویژه بانک جهانی منابع رسمی به

. تجزیه و باشدمی تورم درآمدهای نفتی برگیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آمار توصیفی مورد بررسی قرار می

 لذا باشدمیبرای بررسی این رابطه  ی اساسییکی از راهکارهابین متغیرها رابطه بلندمدت  و در نتیجهانباشتگی ابطه همتحلیل ر
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بین انباشتگی و بلندمدت د شد. در صورت وجود رابطه همه( استفاده خوا1999) 1انباشتگی کائودر این مطالعه از آزمون هم

پیشنهاد  )DOLS( 3و حداقل مربعات پویا )FMOLS( 2حداقل مربعات کامال اصالح شدههای از روش کارگیریبه متغیرها

مورد  به تصریح آن خواهیم پرداختکه در ادامه  FMOLSروش مناسب  خصوصیاتدلیل که در این مطالعه به شودمی

غربی آسیا ) ایران، شامل کشورهای نفتی جنوب  مورد بررسیو نمونه  1999-2018زمانی مطالعه  یدوره .گیردقرار میاستفاده 

 باشد.می( ، قطر، کویت، امارات، عربستان و بحرینگرجستان ،اردن، آذربایجانعراق، ترکیه، 

 های ترکیبی انباشتگی کائو در دادههای همبرآورد مدل 4-1

دارای ریشه واحد یا نامانایی باشند تخمین رگرسیون به صورت ساده ممکن است  Ytو   Xtدرصورتی که دو متغیر برای مثال 

که بین این متغیرها عالرغم شود اما وقتیاین مورد رگرسیون کاذب یا ساختگی نامیده میای را ایجاد کند کنندهنتایج گمراه

در نتیجه کند انباشتگی وجود داشته باشد، مسئله رگرسیون کاذب دیگر موضوعیت پیدا نمیوجود نامانایی یک رابطه هم

 (.1390تخمین زد ضرایب حاصل از این رگرسیون، ضرایب فزاینده بلندمدت نام دارند )مداح،  Xرا روی  Yتوان رگرسیون می

êit

= γêit−1

+ ut                                                                                                                                            (4 − 1) 

پنل دیتا است خطاهای حاصل از تخمین مدل به روش  ضریب رگرسیون خطای بلندمدت روی وقفه 𝛾( 4-1ی )در معادله

نشان داده شده است که فرضیه صفر آن مبتنی بر عدم های پنل به صورت زیر انباشتگی در دادههمچنین فروض آزمون هم

 باشد : انباشتگی بین متغیرها میانباشتگی بین متغیرها در تمام مقاطع و فرض مقابل آن نیز بیانگر وجود رابطه هموجود رابطه هم

{
𝐻𝟎: 𝛾 = 𝟏
𝐻1: 𝛾 < 𝟏

 

ن باشند به گانباشتگی در هر مقطع همفولر را با فرض اینکه بردارهای هم -دیکی یافتهانباشتگی تعمیمآزمون هم( 1999کائو )  

  پیشنهاد کرد: (4-2)صورت معادله 

êit = γêit−1 + ∑ Ψj∆êit−j

pi

j=1

+ vit                                                                                                              (4 − 2) 
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باشد. می ADFها در آزمون تعداد وقفه qهای ترکیبی و با روش دادهخطای تخمین رابطه بلندمدت  𝑒̂𝑖𝑡( 4-2در معادله )

 (Baltagi عادله تخمین زده شده استنیز خطای م 𝑣𝑖𝑡و های آزمون ضریب متغیر تفاضل وقفه  𝛹𝑗همچنین در این معادله 

2005 (. 

 

  (FMOLS)های حداقل مربعات کامال اصالح شده روش 4-2

کند. برای بررسی را ایجاد می اعتمادیهای قابل تخمینهای کوچک برای نمونه روش حداقل مربعات کامال اصالح شده    

دارای های آن که این روش یکی از بهترینهای مختلفی وجود دارد های ترکیبی روشرابطه بلندمدت بین متغیرها در داده

 : باشدمیهای زیر ویژگی

 این روش فوق سازگار است.  ❖

 بدون تورش است. مجانباً ❖

 توزیع شده است.نرمال به صورت مجانباً  ❖

 کند.می فراهمهای آماری را دهد که امکان انجام استنباطای را ارائه میانحراف معیارهایی اصالح شده ❖

های گوناگون سری زمانی( و رابطه تاخیری بین دو دسته از دادهزایی، همبستگی سریالی )اقع این روش مشکالت دروندر و

  .کندانباشتگی را فراهم میکند این روش امکان تخمین پارامترهای یک معادله همرا نیز برطرف میگیری خطای اندازه

  گیرند :روش رگرسیون زیر را در نظر می این کائو برای بررسی

yit = αi + xit
′ + uit                                                                                                                          (4

− 3) 

β̂OLS =  [∑ ∑(xit − xi̅)(xit − xi̅)′

T

t=1

N

i=1

]

−1

[∑ ∑(xit − xi̅)(yit − yi̅)

T

t=1

N

i=1

]                                (4

− 4) 
�̂�𝑂𝐿𝑆

=
∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑥𝟐
                                                                                                                                         (4

− 5)     
ŷit

+ = yit − Ω̂uεΩ̂ε
−1εit   

=  αi + xit
′ + uit − Ω̂uεΩ̂ε

−1εit                                                               (4 − 6) 

Δ̂εu
+ = (Δ̂εu  Δ̂ε) (

1
Ω̂uεΩ̂ε

−1)

= Δ̂εu − Δ̂εΩ̂uεΩ̂ε
−1                                                                           (4 − 7) 
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دار بودن ضرایب ها وجود دارد استفاده از روش حداقل مربعات معمولی باعث تورشانباشتگی بین آنهای که رابطه همدر داده

( از برآوردگرهای دیگری یعنی حداقل مربعات 2000به همین دلیل کائو و چیانگ )همبستگی سریالی بین متغیرها خواهد شد و 

انباشتگی وجود دارد استفاده کردند. رابطه هم هاهایی که بین آنشده و حداقل مربعات پویا برای برآورد در دادهکامال اصالح

خودهمبستگی  باعث حذف تورش دار بودن وزایی( با دو تصحیح )تورش و درون حداقل مربعات کامال اصالح شدهروش 

در زایی تصحیح درون و همبستگی سریالی به ترتیب برای رفع 𝑦𝑖𝑡و  Δ̂𝜀𝑢(، 4-7( و )4-6های )فرمولدر شود که سریالی می

 .(Baltagi, 2005) شده است واردمدل قرار 

β̂FMOLS =  [∑ ∑(xit − xi̅)(xit − xi̅)′

T

t=1

N

i=1

]

−1

[∑ (∑(xit − xi̅)

T

t=1

ŷit
+ − TΔ̂εu

+ )

N

i=1

]                     (4

− 8) 
 ارائه مدل 3 -4

های ترکیبی انباشتگی در دادهکشورهای مورد مطالعه از روش هم تورمبر  درآمدهای نفتیدر این پژوهش جهت بررسی تاثیر 

 بهره گرفته شده است.

LCPIit = αi + β1OilRentit + β2Broad Moneyit + β3Employmentit + β4Opennessit

+ β5Militaryit + β6FDIit

+ uit                                                                                                               (4 − 9) 
در  iکشور  تورم یدهندهکه نشان، 2010بر اساس سال پایه  کنندهقیمت مصرفشاخص لگاریتم  LCPIit (4-9) در مدل 

 Broad Moneyit، درآمد نفتی کشورهای مورد مطالعه OilRentit سایر متغیرها شامل و باشدمیجز ثابت نیز   αiو  tزمان 

که  گذاری مستقیم خارجیسرمایه FDIitو  درجه بازبودن تجارت Opennessitمخارج نظامی،  Militaryitنقدینگی،  

که به صورت درصدی از کل نیروی  اشتغالنرخ  Employmentitد. نباشمی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی

  جز خطا است. uit وکار فعال 

 متغیرهای وابسته و مستقل  4-4

، نرخ نقدینگیعنوان متغیر وابسته و درآمد نفتی، به است که قیمت مصرف کننده مالکی برای تورمشاخص  در این مطالعه

 متغیرهای وابسته هستند. گذاری مستقیم خارجیسرمایهو  )مخارج( نظامی یها، هزینهباز بودن تجارتدرجه  ،اشتغال

 کنندهمصرفیک متوسط  نهیدر هز راتییکننده تغمصرف متیشاخص ق :(CPI) کنندهقیمت مصرفشاخص  ❖

 .دهدمتغیر باشد را نشان میثابت یا به صورت ساالنه سبد کاال و خدمات که ممکن است  کیبه دست آوردن برای  نوعی

کاالها و خدمات در  متیق نیانگیمدر  شیشود. افزایم دهیتورم نام یاقتصاد یهامتیو مداوم در سطح ق یعموم شیافزا
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 متی، شاخص قاستفاده از تورم برای معمول اریمع کی. باشد زیمتما فردیکاالها و خدمات  ینسبهای متیق رییاز تغ دیاقتصاد با

 یریگرا اندازه یخانواده معمول کیشده توسط  یداریکاالها و خدمات خر ی ازسبد کی یهامتیکننده است که قمصرف

 World)شودیکننده محاسبه ممصرف متیاز ق یادوره برآوردهایبر اساس  الًکننده معمومصرف متیکند. شاخص قیم

Bank, 2011) .  

 یکل مخارجو  یجهان متینفت خام در ق دیارزش تول نیتفاوت ب ،ینفت یدرآمدها :1درآمدهای )رانت ( نفتی ❖

درآمدهای که کشورها از  یهنگام. گیردمورد بررسی قرار مییک کشور  GDP. که به صورت درصدی از باشدیمآن  دیتول

گیرند وام میکشور خود از آینده  یعنی کنندمی استفاده دیجد هیدر سرما یگذارهینه سرماو  یاز مصرف فعل تیحما یبرا نفتی

 .(World Bank, 2011) شوندکه منجر به ناکارآمدی اقتصادی می کنندحال را فدای آینده می و

تقاضا های که شامل سپرده است هادر خارج از بانک جیمجموع پول رانقدینگی  (Broad Money): نقدینگی ❖

 یمسافرت یهابانک و چک ؛یاز دولت مرکز ریبه غ یخارج یارز یهاانداز و سپردهپسهای دولت مرکزی، شده غیر از سپرده

کننده کننده و تسریعپول در عین حال که تسهیل .(World Bank, 2011)باشدی میسپرده و کاغذ تجار یمانند گواه گرید

تشدید عدم  ها وبسته به ساختار نهادهای اقتصادی و اجتماعی ممکن است عامل پیچیدگیباشد معامالت و کسب و کارها می

  (.1395)شاکری،  باشدها تعادل

 .دنشویکشور است که به کار گرفته م تیاز جمع یبخش تیاشتغال به جمع زانیم :(Employment)اشتغالنرخ  ❖

که به ارائه خدمات  ایکاال  دیتول یبرا یتیمشغول هر فعال زمانیدوره  کی یدر سن کار که در ط یافراد صورتبه  اشتغال

 برایدهد که اقتصاد به طور کارآمد ینشان م تیاشتغال به جمع نسبت .شودیم فیتعر اندبوده نفعتم ای حقوق ماهیانه دنبال

 شاغل هستند. تیاز جمع یااست که بخش عمده یمعن نیبه ا ادیکند. نسبت ز یفراهم مشغل خواهند کار کنند  یکه م یافراد

ILO,2020) 2(.  

عنوان که به باشدمیو واردات کاال و خدمات تجارت مجموع صادرات  :(Openness)درجه باز بودن تجارت  ❖

کاهش به صورت مفهوم کلی درجه باز بودن تجارت) آزادسازی تجاری (،  شود.یم اسبهحم یناخالص داخل دیاز تول یسهم

  شود.بر سر راه واردات و صادرات کاالها و خدمات تعریف می موانع

 (SIPRI) 3صلح استکهلم یهاپژوهش یالمللنیب تویمربوط به انست ینظام یهاداده :(Military)مخارج نظامی  ❖

حافظ صلح،  یروهایمسلح، از جمله ن یروهاین یاهیو سرما یجار یهانهیکه شامل تمام هز رندیگیناتو نشات م فیاز تعر

پرسنل  هایشامل هزینه هانهیهز نیا. کنندیشرکت م یدفاع یهااست که در پروژه یادارات دولت گریدفاع و د یهاوزارتخانه

 
1. Oil Rent 
2. International Labour Organization (ILO) 
3. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
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تدارکات،  یو نگهدار اتیپرسنل عمل یبرا یو خدمات اجتماع یپرسنل نظام یاز جمله حقوق بازنشستگ ،یرنظامیو غ ینظام

 ص،یترخ ،یمیسربازان قد یایمانند مزا ن،یشیپ ینظام یهاتیفعال یبرا یجار یهانهیهز و ینظامهای بخشو توسعه  قیتحق

 . (World Bank, 2011)سالح است یو نابود ل،یتبد

 مستقیم جریان به خارجی مستقیم گذاریسرمایه :  (FDI)گذاری مستقیم خارجیخالص جریان سرمایه ❖

 هایسرمایه سایر و درآمدها مجدد گذاریسرمایه ،1دارد که شامل حقوق صاحبان سهام اشاره اقتصاد یک در اریگذسرمایه

 اقتصاد در ورودی هایجریان سری از این. است شده داده نشان هاپرداخت تراز در که مدت کوتاه هایسرمایه و بلندمدت

  . (World Bank, 2011)شودمی تقسیم داخلی ناخالص تولید بر که دهدمی نشان را خارجی گذارانسرمایه از گزارشی

 نمونه مورد بررسیدر  پژوهشوضعیت متغیرهای اصلی این بررسی  4-5

   کننده )تورم(قیمت مصرفوضعیت شاخص  4-5-1

بانک های کشورهای نفتی جنوب غربی آسیا را با استفاده از داده کننده )تورم( درقیمت مصرفمتوسط نرخ رشد شاخص     

بدترین   164/0و  165/0با  و ترکیه به ترتیب ایران هایکشوردهد که نشان می گرفتهمورد بررسی قرار  4-1جهانی در نمودار 

یعنی تهیه سبد  باشدرها میکشوی وضعیت نامناسب تورم در این دهندهوضعیت را از نظر این شاخص دارا بوده است که نشان

 عراق، آذربایجان،به ترتیب کشورهای  هاآن . بعد از اینهمراه داردی زیادی بهکننده نوعی هزینهکالیی برای یک مصرف

 گرجستان، قطر، اردن، کویت، امارات، عربستان و بحرین قرار دارند.

 متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده 4-1نمودار 

 
 اکسل افزارمنبع : محاسبات محقق با استفاده از نرم

  (OilRent)درآمد نفتیوضعیت  4-5-2

 
1. Equity Capital 

0
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این اعداد به  .مورد بررسی قرار گرفته استمتوسط تغییرات درآمد نفتی را در کشورهای جنوب غربی آسیا  4-3نمودار  در   

و  615/47باشند بدین ترتیب کشورهای عراق و کویت به ترتیب با صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها می

های مورد بررسی درآمدهای این کشورها را طی سال GDPنتیجه عمده در  بیشترین وابستگی را به درآمدی نفتی دارند 920/46

عربستان، قطر، آذربایجان، ایران، امارات، بحرین، ترکیه و اردن  ها به ترتیب کشورهایبعد از این آن نفتی تشکیل داده است.

اخیر مقدار این متغیر برای ایران کاهش یافته های های نفتی و کاهش صادرات نفت طی سالتحریم دلیل اینکهبهاند. قرار گرفته

 است.

  درآمد نفتی تاتغییرمتوسط  4-3نمودار 

 
 افزار اکسلمنبع : محاسبات محقق با استفاده از نرم

 

 تخمین مدل مورد بررسی -5

 متغیرها آمار توصیفی 5-1

و سایر آمار توصیفی به بررسی آمار توصیفی هر یک از متغیرها شامل میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی و 5-1در جدول     

 های مورد بررسی خواهیم پرداخت : تفسیر هریک در نمونه

  بررسیآمار توصیفی متغیرهای مورد  5-1جدول 

 کشیدگی

(Kurtisis) 

 چولگی

(Skewness) 

 انحراف معیار

(Std.Dev.) 

 حداقل

(Min) 

 حداکثر

(Max) 

 میانه

(Median) 

 میانگین

(Mean) 

 تعداد مشاهدات

(Observations) 

 متغیر

(Variable) 
129 /6 868 /0- 474 /0 587 /2 975 /5 563 /4 465 /4 212 LCPI 

075 /2 429 /0 522 /18 0006/0 078 /64 06/21 63/20 204 OirRent 

225 /3 796 /0 212 /29 925 /7 003 /138 185 /52 038 /57 208 Broad 

Money 
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815 /1 273 /0 998 /15 312 /33 749 /87 917 /55 27/56 220 Employment 

941 /2 579 /0 423 /34 885 /34 87/191 713 /89 352 /93 217 Openness 

4/394 259 /1 332 /2 0/615 325 /13  3/599 4/261 200 Military 

594 /26 168 /4 15/7 336 /4- 075 /55 077 /2 291 /4 214 FDI 

 Eviews 10داده های بانک جهانی و محاسبات با استفاده از نرم افزار منبع : 
 : استبه صورت زیر  1999-2018ی زمانی هبررسی نتایج کمی آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در باز

عنوان متغیر به شاخصاین  : )تورم( کنندهقیمت مصرفشاخص لگاریتم  ❖

باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات می 56/4و  64/4 برابر با ایو میانه میانگینبه ترتیب دارای  و معیاری برای تورم، که وابسته

 باشد،میمقدار این دو آماره به هم نزدیک  کهاین . با توجه بهباشدمیتر از این مقدار و نیمی دیگر پایین 565/4باالی  این متغیر

که مربوط به  97/5این متغیر برابر با بیشترین مقدار باشد. تورم در این کشورها اندک میهای توان گفت که پراکندگی دادهمی

غیر انحراف است. این مت 1999در سال  ترکیهکه مربوط به کشور  587/2ترین  مقدار معادل و کم 2018در سال  ایرانکشور 

که بیانگر چولگی منفی و تفاوت زیادی با توزیع نرمال، همچنین مقدار کشیدگی  -868/0، چولگی معادل  474/0معیاری برابر با 

  تر و اختالف زیادی با آن دارد.این متغیر از توزیع نرمال کشیده که بیانگر این است که توزیع 12/6آن معادل 

 06/21و میانه  63/20این متغیر دارای میانگین  : (Oil Rent) دهای نفتیدرآم ❖

که مقدار با توجه به این تر از این مقدار هستند.و نیمی دیگر پایین 06/21باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی می

بیشترین مقدار  باشد.در این کشورها اندک می درآمدهایتوان گفت که پراکندگی باشد، میاین دو آماره به هم نزدیک می

که مربوط به کشور  0006/0ترین  مقدار معادل و کم 2004که مربوط به کشور عراق در سال  078/64این متغیر برابر با 

مثبت و  که بیانگر چولگی 429/0برابر با ، چولگی  522/18است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  1999گرجستان در سال 

این متغیر از توزیع نرمال  که بیانگر این است که توزیع 075/2مچنین مقدار کشیدگی آن معادل با توزیع نرمال، ه اندکیتفاوت 

   تر و اختالف زیادی با آن دارد.کشیده

و میانه  038/57این متغیر دارای میانگین  (Broad Money):نقدینگی  ❖

. بیشترین مقدار تر از این مقدار هستندو نیمی دیگر پایین 185/52باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی می 185/52

که مربوط به کشور اردن در 952/7ترین  مقدار معادل و کم 2009اردن در سال که مربوط به کشور 006/138این متغیر برابر با 

 زیادیکه بیانگر چولگی مثبت و تفاوت 0/ 796، چولگی برابر با  121/29است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  2016سال 

تر و زیع نرمال کشیدهاین متغیر از تو که بیانگر این است که توزیع 225/3 برابر بابا توزیع نرمال، همچنین مقدار کشیدگی آن 

     اختالف زیادی با آن دارد.  
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و میانه   27/56: این متغیر دارای میانگین  (Employment) اشتغالنرخ  ❖

تر از این مقدار هستند. با توجه به مقدار این دو و نیمی دیگر پایین 917/55نیمی از مشاهدات آن باالی  یعنیباشد می917/55

این بین کشورها اندک است. بیشترین مقدار  اشتغالهای نرخ توان گفت که پراکندگی دادهنزدیک هستند میآماره که به هم 

اردن در سال که مربوط به کشور  312/33ترین  مقدار معادل و کم 2015قطر در سال که مربوط به کشور 749/87برابر با  متغیر

که بیانگر چولگی مثبت و تفاوت اندکی با توزیع  273/0، چولگی معادل  998/15است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  2016

تر و اختالف این متغیر از توزیع نرمال کشیده که بیانگر این است که توزیع 815/1نرمال، همچنین مقدار کشیدگی آن معادل 

 زیادی با آن دارد.  

و  352/93: این متغیر دارای میانگین  (Openness) درجه باز بودن تجاری ❖

تر از این مقدار هستند. بیشترین و نیمی دیگر پایین 89/713باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی می 713/89میانه 

که مربوط به  885/34ترین  مقدار معادل و کم 2013سال  در بحرینکه مربوط به کشور  872/191مقدار این متغیر برابر با 

که بیانگر چولگی مثبت و  597/0، چولگی معادل 423/34است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  1999ایران در سال کشور 

نرمال این متغیر از توزیع  که بیانگر این است که توزیع 941/2مچنین مقدار کشیدگی آن معادل با توزیع نرمال، ه زیادیتفاوت 

 تر و اختالف زیادی با آن دارد.  کشیده

و میانه  261/4این متغیر دارای میانگین  : (Military) های نظامیهزینه ❖

تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این و نیمی دیگر پایین 599/3باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی می 599/3

که مربوط به کشور گرجستان 615/0ترین  مقدار معادل و کم 2015عربستان در سال که مربوط به کشور 325/13متغیر برابر با 

و تفاوت زیادی  مثبتکه بیانگر چولگی  259/1، چولگی معادل  332/2است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  2004در سال 

تر و این متغیر از توزیع نرمال کشیده که بیانگر این است که توزیع 394/4با توزیع نرمال، همچنین مقدار کشیدگی آن معادل 

 زیادی با آن دارد.  اختالف

این متغیر دارای میانگین  : (FDI) گذاری مستقیم خارجیسرمایهخالص  ❖

تر از این مقدار هستند. و نیمی دیگر پایین 077/2باشد بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی می 077/2و میانه  291/4

ه ک -336/4ترین  مقدار معادل و کم 2003آذربایجان در سال که مربوط به کشور  075/55با  بیشترین مقدار این متغیر برابر

که بیانگر چولگی  168/4، چولگی معادل 15/7است. این متغیر انحراف معیاری برابر با  2014مربوط به کشور عراق در سال 

که بیانگر این است که توزیع این متغیر از  594/26مثبت و تفاوت زیادی با توزیع نرمال، همچنین مقدار کشیدگی آن معادل 

  توزیع نرمال کشیده تر و اختالف زیادی با آن دارد.
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 نتایج آزمون ریشه واحد 5-2

 هایآزمون از پژوهشدر کشورهای مورد  تورمو  درآمدهای نفتی بین بلندمدت رابطه آوردن بدست و مدل برآورد برای   

 ، ADF-Fisher ،IPS هایآزمون آماره از استفاده با اما قبل از آن. شودمی بهره گرفته ترکیبیهای در داده انباشتگی هم

LLC   وPP-Fisher   که با پنل با توجه به این دهیم ویا عدم ریشه واحد مورد بررسی قرار میمتغیرها را از نظر مانایی

 آماره نتایج که هستند تراطمینانقابل   PP-Fisherو   ADF-Fisherو  IPSهای نتایج آزمون ،داریم نامتوازن سر و کار

 است. آمده 5-3 جدول در هاآزمون این

 های ترکیبی داده نتایج آزمون ریشه واحد 5-3جدول

 فرضیه
 واحد شهیصفر: وجود ر هیفرض

 مشترک
مقطعیواحد  شهیصفر: وجود ر هیفرض  

 نوع آزمون
Levin, Lin 

And Chu (LLC) 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

ADF - Fisher 

Chi-square 

PP - Fisher 

Chi-square متغیر 

LCPI 
0- /343 

(3655/0) 

3/099 

(9990/0)  

9/73 

(9886/0)  

21/648 

(4810/0)  

D(LCPI) 
3- /561 

(0002/0) * 

3- /097 

 *(0010/0) 

45/822 

*(0021/0) 

64/727 

(0000/0) * 

Oil Rent 
0- /616 

 (2687/0)  

0- /591 

 (2772/0)  

22/580 

(4257/0)  

26/241 

(2415/0)  

D(Oil Rent) 
6- /385 

 (0000/0) * 

6- /702 

 (0000/0) * 

85/302 

(0000/0) * 

155/98 

(0000/0) * 

Broad money 
1/502 

(9335/0)  

2/679 

(9936/0)  

9/009 

(9933/0)  

9/084 

(3329/0)  

D(Broad 

Money) 

3- /108 

*(0009/0) 

4- /326 

 (0000/0) * 

57/430 

*(0001/0) 

125/33 

(0000/0) * 

Employment 
0/184 

(5733/0)  

0/633 

(7366/0)  

27/380 

(1971/0)  

8/972 

(9935/0)  
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D(Employment) 
7- /070 

 (0000/0) * 

6- /418 

 (0000/0) * 

84/956 

(0000/0) * 

94/770 

(0000/0) * 

Openness 
-2/071 

 (0191/0) ** 

1- /274 

 (1012/0)  

30/444 

(1081/0)  

25/607 

(2689/0)  

D(Openness) 
-5/469 

 (0000/0) * 

4- /771 

 (0000/0) * 

62/233 

*(0000/0) 

96/774 

(0000/0) * 

Military 
2- /538 

*(0056/0) 

1- /887 

**(0295/0) 

32/798 

(0648/0)  

36/927 

(0241/0) ** 

D(Military) 
3- /084 

 (0010/0) * 

3- /566 

 (0002/0) * 

51/260 

(0004/0) * 

104/66 

(0000/0) * 

FDI 
-2/207 

**(0136/0) 

2- /376 

*(0088/0) 

37/097 

(0231/0) ** 

28/245 

(1677/0)  

D(FDI) 
-5/525 

 (0000/0) * 

5- /141 

 (0000/0) * 

66/233 

(0000/0) * 

93/794 

(0000/0) * 

ها های مربوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آنوضیحات: اعداد باال ضرایب آماره آزمونت

 .باشدمی

 .نشان می دهدرا  %5معناداری در سطح  ** و 1%معناداری در سطح  * 

 Eviews 10منبع : محاسبات با استفاده از نرم افزار 
کشورهای نفتی متغیرهای مورد بررسی در  دهد که تمامیمحاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میهای بررسی مقادیر آماره

 گیری مانا شدند. به عبارتی دارای میانگین، واریانس و ساختاربا یکبار تفاضل در سطح مانا نبوده ولی جنوب غربی آسیا

 .باشندمیتوان گفت که متغیرهای موجود انباشته از مرتبه یک بنابراین میخودکوواریانس ثابت هستند 

 FMOLSبا روش  ییبرآورد مدل نها  5-3

رابطه  الزم است که شدهحداقل مربعات کامال اصالحو استفاده از روش بین متغیرها رابطه بلندمدت  برای بدست آوردن

به معنای وجود رابطه بین متغیرها انباشتگی وجود رابطه هم مورد بررسی قرار گیردانباشتگی بین متغیرهای مورد مطالعه هم
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. بهره گرفته شده استانباشتگی کائو باشد. برای این منظور، از آزمون همو عدم وجود رگرسیون کاذب می هابین آنبلندمدت 

باشد. نتایج آزمون انباشتگی بین متغیرها مییافته و فرض صفر آن عدم وجود رابطه همعمیماین آزمون دارای آماره دیکی فولر ت

 است. آمده 5-5که در جدول  باشدمیوجود رابطه بلند مدت را بین متغیرها  مطالعه تاییدکنندهانباشتگی در نمونه مورد هم

 

 (Kao)انباشتگی کائو نتایج آزمون هم 5-5جدول 

 احتمال فرضیه صفر نتیجه

(Prob) 

مقدار 

آماره 

(ADF) 

 مدل

وجود رابطه 

 انباشتگیهم

عدم وجود 

-رابطه هم

 انباشتگی

0024/0 816 /2- LCPI OilRent  BroadMoney Employment 

Openness Military FDI     

 Eviews 10منبع : محاسبات محقق با استفاده از نرم افزار 

روش حداقل  گیرد و استفاده ازمورد تایید قرار می وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه 5-5با توجه به نتایج جدول 

ارائه شده  5-7 که نتایج آن در جدول کندمشکلی ایجاد نمیبرای برآورد مدل نهایی   (FMOLS)شدهمربعات کامال اصالح

 است.

 FMOLSنتایج برآورد مدل با استفاده از روش  5-7جدول 

 (نرخ تورم)متغیر وابسته: 

 متغیر کشورهای نفتی جنوب غربی آسیا

  ضریب انحراف معیار  t آماره احتمال

0/0117** 2/554 0/0005 0/0014 OilRent   

0/0004* 3/652 0/0003 0/0012 Broad Money 

0/0000* 13- /366 0/0018 0- /0242 Employment 

0/0000* 4- /494 0/0002 0- /0009 Openness 

0/0003* 3/747 0/0016 0/0061 Military 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
0/0009* -3/375 0/0005 0- /0019 FDI 

0/96 𝑹𝟐 

0/95 𝑹̅𝟐 

  .دهدنشان میرا  %5معناداری در سطح  **و 1%معناداری در سطح *

 Eviews 10منبع : محاسبات با استفاده از نرم افزار 

 FMOLSتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از روش  5-4

 باشد.آسیا می غربی جنوب نفتی کشورهای در تورم بر نفتی درآمدهای هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر

و  مثبتدرصد تاثیر  95این متغیر در سطح اطمینان  5-7 با توجه به نتایج جدول :  (OilRent)درآمدهای نفتی ❖

به  تورمکه در کشورهای نفتی جنوب غربی آسیا با افزایش یک درصدی در این متغیر  بدین معنیدارد.  تورممعناداری بر 

افزایش مسئله بیماری هلندی و نفرین منابع باشد  دلیلممکن است به. این امر کنددرصد افزایش پیدا می 0014/0ی اندازه

و این امر نیز منجر به افزایش تقاضای کل و در نتیجه رشد تورم ی دولت درآمدهای نفتی منجر به افزایش منابع درآمدی بودجه

مطابقت  (1397) همکاران و بابائی  (1395) همکاران و صمیمی جعفریی این یافته با نتایج مطالعه (.1394خواهد شد )کریمی، 

 دارد.

دارد. بدین صورت  تورمتاثیر مثبت و معناداری بر  99 اطمینان سطح نقدینگی در : (Broad Money) نقدینگی ❖

 و عمادزادهاین یافته با نتایج مطالعه . یابدمیافزایش  درصد 0012/0ی اندازهتورم بهکه با افزایش یک درصدی در این متغیر 

( و قربانعلیوا 2014(، راتنا ووالن و نورفایزا )1397) همکاران و بابائی ،(1395) همکاران و صمیمیجعفری، (1384) همکاران

 ( مطابقت دارد.2013)

درصد تاثیر منفی و  99در سطح اطمینان  بیکاری 5-7با توجه به نتایج جدول :  (Employment) اشتغالنرخ  ❖

 یابد. کاهش می 0242/0ی اندازهیک درصد افزایش بیکاری تورم بهدارد. بدین صورت که با  تورممعناداری بر 

درصد تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد بدین  99این متغیر در سطح  :(Opennessدرجه باز بودن تجاری ) ❖

 و حیدرییابد این یافته با نتایج مطالعه کاهش می 0009/0ی اندازهدرصدی در این متغیر تورم بهیک صورت که با افزایش 

 مطابقت دارد. (1394) همکاران
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درصد تاثیر  99مخارج نظامی در سطح  5-7با توجه به نتایج جدول  :(Military) های( نظامیمخارج )هزینه ❖

که با افزایش یک درصدی در این متغیر تورم به میزان صورتی مطالعه داشته است بهمثبت و معناداری بر تورم کشورهای مورد 

 خوانی دارد.( هم1987نورزاد )ی کند. این یافته با نتایج مطالعهافزایش پیدا می 0061/0

تاثیر منفی و درصد  99گذاری مستقیم خارجی در سطح سرمایه :(FDI)گذاری مستقیم خارجی سرمایه ❖

درصد کاهش  0019/0 یاندازهتورم را به FDI. بدین صورت که با افزایش یک درصدی در معناداری بر تورم داشته است

  مطابقت دارد. (2019)  یمصطفی این یافته با نتایج مطالعهیابد. می

 خطینتایج هم 5-6

باشد. در مدل می موجودخطی در اصل به معنای وجود ارتباط خطی کامل یا ناقص بین همه یا بعضی از متغیرهای توضیحی هم

خطی فقط ارتباطات خطی بین شود. هممی خطی ناقصخطی کامل و همخطی در مفهوم کلی هم شامل هماصطالح هم

کند آن است که خطی ایجاد میمشکلی که همگیرد. ر نظر نمیشود و ارتباطات غیرخطی را دمتغیرهای توضیحی را شامل می

کند در این صورت مقدار های آنها افزایش پیدا میزنندهتخمین ، واریانسبا افزایش ضریب همبستگی بین دو متغیر با بیشتر

استنباط نادرست است و حذف شود و باید از مدل حذف شود. این معنی میکوچک در نتیجه ضریب مورد نظر بی tآماره 

 1واریانس دهندهافزایشتوان از عامل خطی از میبرای بررسی هم (.6139)سوری، شودیک متغیر باعث تورش سایر متغیرها می

(VIF) چنانچه مقدار  استفاده کرد VIFجود همخطی میان به معنای وباشد  10 یا 5 یک متغیر توضیحی بزرگتر از برای

  شود.رهای مورد مطالعه رد میخطی بین متغیوجود هم 9-5نتایج جدول  که با توجه به باشدمیمتغیرهای مدل 

 خطینتایج آزمون هم 9-5جدول 

 کشورهای نفتی جنوب غرب آسیا

VIF متغیر 

2/277 OilRent   

1/369 Broad Money 

1/599 Employment 

1/254 Openness 

2/356 Military 

 
1. Variance- Inflating Factor 
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1/465 FDI 

 Eviews 10منبع : محاسبات محقق با استفاده از نرم افزار 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

 گیرینتیجه 6-1

مورد بررسی قرار گیرد.  فتی بر تورمدرآمدهای نتاثیر  ،کشور 11های ترکیبی در این مطالعه تالش شده است با استفاده از داده

رابطه بدست آوردن  یبرا (FMOLS) شدهحداقل مربعات کامال اصالح و روش  کائو یانباشتگاز آزمون هم منظور، بدین

 .نشان داده شده است 5-7که نتایج آن در جدول استفاده شده  و برآورد مدل نهایی بلندمدت بین متغیرها

 تورمو   (OilRent)درآمدهای نفتیدهد که رابطه مستقیمی بین نشان می کشورهای مورد مطالعهنتایج برآورد مدل برای 

مثبت دارند مورد  ریتأث درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای مورد مطالعهکند وجود دارد بنابراین هدف اصلی این که بیان می

و تورم وجود دارد این  (Broad Money)کند که رابطه مستقیمی بین نقدینگی یهمچنین نتایج بیان مگیرد. پذیرش قرار می

تر از نقدینگی درآمد نفتی در یک کشور جمع رشد تولید و تورم کموفور هایی در سالدو نتیجه حاکی از آن است که 

شود در این شده، میآنچه که قبال میهای نامرتبط با تولید ناخالص داخلی بیشتر از و این مازاد درآمدها صرف فعالیتباشدمی

های دولت و واردات ) که این خود باعث ولخرجی شودصورت وفور منالع ارزی موجب افزایش ذخایر بانک مرکزی می

شود و تورم در روانه می مسکن، ساختمان و خدماتهای بخش به سمتها از این نقدینگیشود( و بخش زیادی رویه میبی

  (.1395یابد )شاکری، تداوم میاقتصاد 

در ادامه ارتباط  .در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد تورمو  (Employment) اشتغالهمچنین رابطه معکوسی بین نرخ 

سترش بازار و ایجاد گاست بدین صورت که با و تورم مشاهده شده  (Openness)درجه باز بودن تجاری  بین معکوسی

تورم را کاهش داده و از عرضه پول بدون پشتوانه توان اثرات نامطلوب افزایش حجم تجارت میهای تجاری و فرصت

همچنین رابطه مستقمی بین (. 1394کرده و در نتیجه به بهبود نقدینگی و تورم کمک کرد )حیدری و همکاران،  جلوگیری

 یهاوهیاست با ش یو بازار کار ماهر که به آن متک یدفاع صنایع وقتی. و تورم وجود دارد (Military))مخارج( نظامی هاهزینه

در شود یبازارها م نیدر ا متیق شیباعث افزا یدفاعهای هزینه شی، افزاشوندمشخص  کپارچهیا ی یانحصار یگذارمتیق

 تورم خواهد شدشود در نتیجه باعث افزایش های اقتصادی کشیده میها به سمت سایر بخشاین صورت این افزایش قیمت

   .(1987)نورزاد، 
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گذاری سرمایه. وجود دارد (FDI)گذاری مستقیم خارجی ارتباط معکوسی بین سرمایه 5-7در آخر نیز با توجه به نتایج جدول 

نرخ تورم در کشورها  معموال. شودمحسوب میدر حال توسعه  یتوسعه کشورهاو  رشد یبرا ابزاریعنوان به مستقیم خارجی

 نی. ایابدکاهش می هیسرما نهیهز نی. بنابراشودایجاد میوجود  یدر نرخ بهره اسم یکاهشو اش ثبت تر از مقدار واقعیکم

است که این امر منجر به کاهش تورم و افزایش مصرف  زبانیدر کشور م یگذاران خارجهیسرما گذاریی برای سرمایهفرصت

 .(Mustafa, 2019) شودها میقیمتدلیل پایین آمدن داخلی به

 پیشنهادها 6-2

به شرح  ویژه کشور ایران،پشنهاداتی برای کشورهای مورد مطالعه به ،پژوهشحاصل از این تجربی در پایان با توجه به نتایج     

 :  زیر ارائه خواهد شد

با ایجاد نهادهای پویا  آسیا یجنوب غرب، کشورهای نفتی تورمبر   (OilRent)درآمدهای نفتی مثبتباتوجه به تاثیر  ❖

در این صورت هنگام افزایش درآمدهای نفتی جای نفت از مالیات تامین کند تواند بودجه خود را بهای در اقتصاد میو توسعه

 .درآمدهای ارزی منجر به نقدینگی و در نتیجه تورم نخواهد شد دیگرشود و ارز مطابق نیازهای واقعی کشور عرضه می

نظارت باید  هامورد مطالعه، از این رو دولت کشورهای تورمبر   (Broad Money)نقدینگیاتوجه به تاثیر مثبت ب ❖

های نامولد و های بخشو فعالیت سوق دهندو عوامل تولید های مولد دقیقی بر جریان نقدینگی داشته و آن را به سمت فعالیت

های باالی سود بانکی نقدینگی در اقتصاد محدود کنند در ایران نیز باید از پرداخت نرخان مزاحم را از طریق مدیریت جری

  از اقتصاد حذف کنند.های نامولد را پرهیز و بخش

شود با هدایت نقدینگی به سمت به کشورها پیشنهاد می تورمبر  (Employment) اشتغالبا توجه به تاثیر منفی نرخ  ❖

و تورم کاهش  افتهی شیعرضه کاال افزا د،یتول شیشود. با افزا یو موجب اشتغال م کندیرا پر م دیتول یخال یها تیظرف، تولید

 .ابدی یم

بر تورم کشورهای نفتی جنوب غرب آسیایی به این  (Openness)با توجه به تاثیر منفی درجه باز بودن تجاری  ❖

رابطه تجاری با سایر کشورها برای صادرات کاالهایی که درآن موانع تجاری را کاهش و به بهبود شود که کشورها پیشنهاد می

 مزیت دارد و واردات کاالهای مورد نیاز نه کاالهایی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد.

ها پیشنهاد بر تورم کشورهای مورد مطالعه به این دولت (Military) های( نظامیبا توجه به تاثیر مثبت مخارج )هزینه ❖

ها برای حفظ امنیت و صلح در مرزهای داخلی و شاید این هزینهرا کاهش دهند.  ینظام یهانهیهزشود که تا حد امکان می

 از حد نظامی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. های بیشخارجی امری مهم باشد اما هزینه
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زمینۀ گسترش  ها بایددولتی مورد بررسی بر تورم نمونه (FDI)گذاری مستقیم خارجی مثبت سرمایهبا توجه به تاثیر  ❖

 هاگذاریهای اقتصادی و جریان ورود سرمایه به کشور را فراهم کنند تا بتوان از طریق درآمد حاصل از این نوع سرمایهفعالیت

 تورم را کاهش دهد.
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