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از شـود. مـی هاي آتی جبـران  ن کاهش در فصلیابد، اما آدرآمدهاي نفتی کاهش می
سـهم  ،آمده آن است که شوك پـولی در توضـیح نوسـانات تولیـد    دستدیگر نتایج به

برانگیز است و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در پایینی بر عهده دارد. نتایج بحثنسبتاً 
شود.این حوزه احساس می

هـاي پـولی، مـدل    هاي نفتـی، شـوك  شوكتولید بدون نفت،:هاي کلیديواژه
خودرگرسیون برداري جزئی، معادالت دیفرانسیل تصادفی

JEL:C32, F43, Q32بنديطبقه
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. مقدمه1
تـوان آن  اد ایران یک اقتصاد بازِ کوچک و وابسته به درآمدهاي نفت است و مـی اقتص

را به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم کرد. توضیح نوسانات بخش غیرنفتـی اقتصـاد   
اهمیت بیشتري دارد زیرا انتظار آن است که نوسانات ارزش افزوده بخش نفت تحـت  

ولی قـرار نگیـرد. بـه عبـارت دیگـر،      هاي پهاي داخلی از جمله سیاستتأثیر سیاست
هاي نفـت  تولید و صادرات محصوالت در بخش نفتی به عواملی برونزا نظیر فشار چاه

هـا نیـز تحـت    هاي اُپک ارتباط داشته و به طور مشابه، قیمـت بنديو گاز و یا سهمیه
شود.الملل، تعیین میتأثیر عوامل برونزا، نظیر شرایط اقتصاد بین

کــردن بخــش نفــت و ون بــرداري جزئــی امکــان برونــزا فــرضروش خودرگرســی
عنـوان مثـال تولیـد کشـورهاي خـارجی) را فـراهم       همچنین متغیرهاي خارجی (بـه 

آورد. در ایـن روش، امکـان تعریـف متغیرهـاي برونـزاي نامانـا و بررسـی ارتبـاط         می
همزمان متغیرهاي برونزا و درونزا از طریق ساختن یک مدل شرطی فراهم است.

شود که نتوان در چـارچوب ایـن مـدل    مرکز بر بخش غیرنفتی اقتصاد باعث میت
هاي حجـم پـول بـه    خودرگرسیون برداري، تابع تقاضاي پول را تخمین زد، زیرا داده

هاي مختلف اقتصادي در دسترس نیست. از دیگر سو، حتی در صـورت  تفکیک بخش
اي نـرخ بهـره در اقتصـاد    هـ نبود چنین مشکلی، با توجه به مشکالت مربوط بـه داده 

ایران، تخمین تقاضاي پول با نواقصی همراه خواهد بود. بر ایـن اسـاس، در رابطـه بـا     
جاي متغیر حجم پـول، بـه عنـوان متغیـر     بخش اسمی اقتصاد، متغیر پایه پولی را به

هـایی کـه   کنیم. این رویکرد، امکان بررسی تأثیر شوكسیاست پولی به مدل وارد می
آورد.وجود میگیرند را بر تولید و دیگر متغیرها بهی نشأت میاز پایه پول

پیوسـت در 1اسـت. 1387:2-1367:1هاي مورد اسـتفاده، مربـوط بـه دوره    داده
شود. اگرچه در طراحی مدل نظـري از اصـفهانی و   ها بیان مینحوه محاسبه این داده

موجود است.1387:2هاي ملی فقط تا فصل هاي حسابداده-1
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کـردن تـأثیر   حـاظ ) الهام گرفته شده است، امـا مطالعـه حاضـر بـا ل    2010همکاران (
مستقیم درآمدهاي نفت بر تولید ـ که عمدتاً در ادبیات مربوط به نفرین منابع بحـث   

پـردازد. تفـاوت دیگـر    شده در مقاله مذکور میگردیده ـ به گسترش مدل نظري ارائه 
) 1974(1گیري از رویکرد بورگینـون ) بهره2010این تحقیق با اصفهانی و همکاران (

سازي رشد اقتصادي بـا اسـتفاده از معـادالت دیفرانسـیل     در مدل) 1975(2و مرتون
3تصادفی است.

چارچوب کلی مقاله به این شرح است که پس از مقدمـه، مبـانی نظـري تحقیـق     
گردد. بخش بعد به تخمین مدل اقتصادسنجی اختصاص دارد و سپس، نتایج ارائه می

گـردد. در انتهـا نیـز،    ارش میمربوط به توابع واکنش آنی و تحلیل تجزیه واریانس گز
گیري تحقیق ارائه خواهد شد. خالصه و نتیجه

. مبانی نظري2
اي هستند که بـا تعمـیم مـدل    ) از مطالعات اولیه1975) و مرتون (1974بورگینون (

هـاي بلندمـدت اقتصـاد را در فضـاي تصـادفی بررسـی       هـا، پویـایی  رشد نئوکالسیک
تشکیل نیـروي کـار و سـرمایه و دیگـر متغیرهـاي      اند. در این مطالعات، فرایندکرده

شوند. در مطالعه کنونی رویکردي مشـابه در معرفـی فراینـد    کالن تصادفی فرض می
ها پیش خواهیم گرفت. تفاوت اساسی این مطالعه بـا مطالعـات مـذکور،    تشکیل داده

تـر نقـش درآمـدهاي نفـت در     درنظرگرفتن شرایط اقتصاد ایران و به طـور مشـخص  
4اد است.اقتص

1- Bourguignon
2- Merton

) 2010بـا مطالعـه اصـفهانی و همکـاران (    ،نتایج این مطالعه، هم از لحاظ نظري و هـم تجربـی  -3
متفاوت است.

هایی که تا کنون در اقتصاد ایران انجام شده است به اصفهانی و همکاران سازيبراي بررسی مدل-4
) رجوع شود.2010(
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. فروض مدل1ـ2

گـذاري مجـدد،   شدن درصدي از درآمدهاي نفتی و اختصاص آنها به سرمایهاندازپس
هایی است که از طریق آن، تـأثیر مثبـت درآمـدهاي نفتـی در اقتصـاد      یکی از کانال

ــی  ــان م ــاران  نمای ــفهانی و همک ــود (اص ــم ).2010،ش ــی از مه ــکال  یک ــرین اش ت
اي است. اگر فرض شود همواره ، واردات کاالهاي سرمایههشدانجامهايگذاريسرمایه

اي بـراي بخـش غیرنفتـی    درصد ثابتی از درآمدهاي نفت به واردات کاالهاي سـرمایه 
فرایند تشکیل سرمایه در بخش غیرنفتی اقتصاد توان گیرد، آنگاه میاقتصاد تعلق می
نوشترا به صورت زیر 

)1(       ( )dK t bY t cR t K t dt    

سـطح سـرمایه در   K(t)نمایـانگر دیفرانسـیل متغیرهاسـت.   dعالمتکه در آن
تولید در بخش مذکور در زمـان Y(t)درآمدهاي نفت وR(t)بخش غیرنفتی اقتصاد، 

t.استbوc   درآمـدهاي نفتـی   از تولیـدات غیرنفتـی و   انـداز  به ترتیـب نـرخ پـس
تمامی متغیرها حقیقی هستند..باشندمی

.دهـد را تحـت تـأثیر قـرار مـی    رشد اقتصـادي  هاي دیگر نیز درآمد نفت از کانال
شـود کـه یـک اقتصـاد برخـوردار از منـابع       پدیده نفرین منابع به شرایطی اتالق مـی 

ــر    ــادهاي دیگـ ــه اقتصـ ــبت بـ ــی، نسـ ــري د طبیعـ ــد کمتـ ــد رشـ ــته باشـ اشـ
(Sachs and Warner, . در ادبیات نظري، سه علت مهم در این رابطـه مطـرح   (2001

جویی و عدم وابستگی دولـت بـه تولیـدات داخلـی.     شده است: بیماري هلندي، رانت
در 1960از تأثیر منفی کشف ذخایر گـاز طبیعـی در دهـه    » بیماري هلندي«عنوان 

است. اثرات منفی این پدیده به علـت افـزایش   هلند بر اقتصاد این کشور ریشه گرفته 
ــه      ــاد ب ــارت اقتص ــل تج ــش قاب ــاض بخ ــی و انقب ــول مل ــی ارزش پ ــود م ــدوج آی

(Corden, جویی به ساختار ضعیف اقتصاد و ناتوانی آن در تبدیل . پدیده رانت(1984
شــــودمنــــابع طبیعــــی بــــه فاکتورهــــاي مثبــــت توســــعه مربــــوط مــــی
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(Bjorvatn and Selvik, ها بـه تولیـد   ورد سوم یعنی عدم وابستگی دولتو م(2007
هـاي  گـردد؛ سیاسـت  گیرند بـاز مـی  ها در پیش میهایی که دولتداخل، به سیاست

دولت به دلیل عدم وابستگی دولت به تولید داخل با منافع بخش خصوصی ناسـازگار  
,Gylfason)است  2001).

، تولید تحت تأثیر تغییـرات  کار و سرمایهبودن میزان نیرويبنابراین با فرض ثابت
از تولیـدات غیرنفتـی را تـابعی   درآمدهاي نفت قرار خواهد گرفـت. بـر ایـن اسـاس،     

سطح سرمایه و میزان درآمدهاي نفتی، در قالب یـک  ،کاروري نیرويکار، بهرهنیروي
:گیریمبه صورت زیر در نظر میتولید همگن از درجه یکتابع 

)2(          , ,Y t F K t A t L t R t

کـار اسـت. فـرض    سـطح نیـروي  L(t)سـطح تکنولـوژي و   A(t)در این نمـایش،  
کـار و سـرمایه باعـث    کنیم مشتقات جزئی اول و دوم وجود دارند؛ افزایش نیـروي می

1شود (یعنیافزایش تولید غیرنفتی می 2, 0F F    اما اثر تغییرات درآمد نفـت، بـا ،(
ماندن سایر شرایط، بر تولید غیرنفتـی نامشـخص اسـت. همچنـین فـرض      فرض ثابت

کار مؤثر منفی است. عالوه بر این کنیم مشتق دوم تابع نسبت به سرمایه و نیرويمی
در رابطه با این تابع تولید برقرار است.1کنیم که شرایط ایناداموضوع فرض می

هـا و یـا بـه    پدیده نفرین منابع سبب شود که متوسط تولیـد در تمـام زمـان   اگر
عبارت دیگر عرض از مبدأ تابع تولید کاهش یابـد، تنهـا راه شناسـایی اثـرات منفـی      

(به عنوان مثـال، نگـاه   پدیده نفرین منابع، مقایسه اقتصادهاي نفتی و غیرنفتی است 
شـود.  مطالعه این مورد در نظر گرفته نمـی )). در این 1995کنید به ساکس و وارنر (

به عبارت دیگر فرض ضمنی آن است که تغییـرات درآمـدهاي نفتـی سـبب نوسـان      
شود و بنابراین اثرات آن درصورت وجـود، در طـول زمـان قابـل شناسـایی      تولید می

است.
شده نیازمند معرفـی فراینـد تغییـر متغیرهـاي     هاي اقتصاد معرفیبررسی ویژگی

1- Inada Conditions
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ر، تکنولوژي و درآمدهاي نفت در طول زمـان نیـز اسـت. در ادامـه بـه ایـن       کانیروي
پردازیم.موضوع می

بندي فروش، در فرایند تشـکیل  با توجه به محدودیت استخراج نفت و سهمیه-1
تـوان ایـن   درآمدهاي نفت، قیمت نفت مسلط خواهد بود و بر این اساس مـی 

ظـر گرفـت. بـه عبـارت دیگـر      فرایند را یک فرایند گام تصادفی هندسـی در ن 
کنیم تغییرات درآمد نفت از معادله دیفرانسیل تصادفی زیـر تبعیـت   فرض می

کند.می
)3(         ,   ~ (0, )dR t R t dt R t dW t dW t N dt  

W(t).یک فرایند وینر استاندارد است
ــی    -2 ــرض م ــی ف ــوژي واردات ــاد را تکنول ــوژي در اقتص ــیم. تکنول ــال کن انتق

نیافتـه یکــی از  یافتـه بــه کشـورهاي توسـعه   ولـوژي از کشـورهاي توسـعه   تکن
نیافتـه اسـت  هـاي ارتقـاي تکنولـوژي در کشـورهاي توسـعه     ترین کانـال مهم

(Caselli and Wilson, . بـا توجـه بـه اهمیـت درآمـدهاي نفـت در       (2003
واردات، ارتباط درآمدهاي نفت و رشد تکنولوژي را با معرفی فرایند زیر بـراي  

دهیم.تشکیل تکنولوژي نشان می
)4(       dA t gA t dt A t dW t 

در هـر دو معادلـه تغییـرات درآمـد نفـت و رشـد       W(t)حضور فراینـد مشـترك  
کنـد. در ایـن حالـت افـزایش تصـادفی      تکنولوژي، ارتباط این دو متغیر را بیـان مـی  

دهد.درآمدهاي نفت، سطح تکنولوژي را نیز تحت تأثیر قرار می
کار را داراي نرخ رشد ثابت و غیرتصادفی به صورت زیر فرایند تشکیل نیروي-3

کنیم.  فرض می
)5(   dL t lL t dt
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براي این متغیر است. با استفاده lکه به معنی وجود نرخ رشد ثابت و بدون تغییر
و معرفی فرایند نیروي کار مؤثر به صورت1از لم ایتو     N t A t L t تـوان  ، مـی

رابطه زیر را محاسبه کرد.
)6(       ( )dN t g l N t dt N t dW t  

ــروي   ــد نی ــه فراین ــدان معناســت ک ــن رابطــه ب ــرخ انتظــاري ای ــا ن ــؤثر ب ــار م ک
21/ 2n g l   کند.رشد می

هاي تعادل بلندمدتبررسی ویژگی.2ـ2

فـت را بـا   و نسبت آنهـا بـه درآمـد ن   X̂نسبت متغیرها به نیروي کار مؤثر را با نماد
روابط ،Fبودن تابع دهیم. در این صورت با توجه به ویژگی همگننمایش میXنماد
آیند.دست میه زیر ب
)7(     

       
 

( , ),   ( , )ˆ ˆ R t N t
Y t f K t Y t f K t

N t R t
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نرخ رشد انتظاري درآمدهاي نفت منهاي نرخ رشد انتظاري نیروي کـار  pپارامتر
مؤثر است. 

بررسی روند حرکت متغیرهـا در تعـادل سیسـتم منـوط بـه محاسـبه       ˆdK t و
یا dK tدنآیدست میاست. با استفاده از لم ایتو روابط زیر به:

1- Ito's Lemma
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است. هر کدام از معـادالت فـوق، معادلـه    P(0)معکوس ثابت L(0)در این رابطه
این معادالت (اگـر  1ساسی دیفرانسیل تحت فروض مورد نظر هستند. جواب مجانبیا

,Bourguignon)مـدل اسـت  2وجود داشته باشـند) تعـادل پایـدار تصـادفی     1974) .
کند.) وجود چنین تعادلی را براي این مدل اثبات می1974مرتون (

4تینـا و پـالیووس  ) و لی2003(3آمده در بـارلی و پاسـوآ  دستبا توجه به نتایج به

داگالس خواهد بـود. کشـش   ) تابع تولید مفروض در حد، یک تابع تولید کاب2008(
، کشش تولیـد غیرنفتـی نسـبت بـه نفـت را      تولید غیرنفتی نسبت به سرمایه را با

1را بـا کـار مـؤثر   و کشش تولیـد غیرنفتـی نسـبت بـه نیـروي     با     نشـان
کنیم. در این دادن لگاریتم متغیرها انتخاب میحروف کوچک را براي نشاندهیم. می

5یابیم.صورت پس از محاسبات چندي، به روابط زیر دست می

)11         (            11 ,          0y t l t a t r t t if p       

)12  (              21 ,      0y t l t a t r t t if p           

به ترتیب لگاریتم متغیرهاي تولید بدون نفت، r(t)و y(t)،l(t)،a(t)در این روابط
دهند.کار، تکنولوژي و درآمدهاي نفت را نشان مینیروي 1 tو 2 t   بـه ترتیـب

1- Asymptotic Solution
2- Stochastic Steady-State
3- Barelli and Pessoa
4- Litina and Palivos

مراجعه کنید.2به پیوست -5
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کار مؤثر و نسـبت سـرمایه بـه درآمـدهاي    ضریبی از لگاریتم نسبت سرمایه به نیروي
کار مؤثر و درآمدهاي نفت، ایـن دو  اند. با توجه به مانایی نسبت سرمایه به نیروينفت

متغیر نیز مانایند.

سازي تکنولوژيمدل.3ـ2

با توجه به اینکه تکنولوژي، متغیري غیر قابل مشاهده است، ناچـاریم بـا اسـتفاده از    
مـدل گفتـه شـد،    طور که در فروضمتغیرهاي قابل مشاهده آن را مدل کنیم. همان

واردات تکنولوژي یکی از عوامـل اصـلی افـزایش سـطح تکنولـوژي در داخـل اسـت.        
و تولید حقیقـی در دنیـاي   (e(t))واردات تکنولوژي را تابعی خطی از نرخ ارز حقیقی

گیریم.در نظر می(f(t))خارج
)13          (0 1 2 1 2( ) ( ) ( ),   0, 0a t f t e t        

خارج به معنی افزایش سطح تکنولوژي و به تبع آن افزایش واردات افزایش تولید 
تکنولوژي به داخل کشور است. افزایش نـرخ ارز حقیقـی، کـاهش واردات و بنـابراین     

آورد.  کاهش حجم واردات تکنولوژي را به همراه می
کـار از  جاي استفاده از متغیر نیـروي ) به2010به پیروي از اصفهانی و همکاران (

:کنیم. به عبارت دیگرروند خطی زمانی استفاده مییک 
)14                                                                    (0( )l t lt 

ازگار ـ) سـ 1ــ 2کار در زیـربخش ( ن فرض با فرض وجود نرخ رشد ثابت نیرويـای
) بـه  o(t)درآمـد حقیقـی دالري (  است. از طرف دیگر، درآمدهاي نفت را بـه صـورت  

را بـا توجـه بـه    o(t)، متغیـر  r(t)جاي متغیرکنیم، به این معنی که بهمدل وارد می
کنیم.رابطه زیر جایگذاري می

)15                                                              (( ) ( ) ( )r t o t e t 
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رابطه تعادلی بلندمدت ،12و 11در روابط 15و 14، 13با جایگذاري سه رابطه 
آید:دست میبه صورت زیر به

)16                   (0 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )y t t e t o t f t t          

که در این رابطه:
0 0 0(1 )( )    

1 (1 )l  

2 2(1 )   

3  

4 1(1 )  

باشـد و برابـر بـا   p<oاگـر ،اسـت برابر با Bاست. پارامتر   اسـت، در
.  باشدp>oصورتی که

قابل شناسایی نیستند. تأثیر تولیـد خـارج   0و0در مدل مذکور، پارامترهاي
4بر تولید بدون نفت مثبت خواهد بود (یعنی 0  تأثیر درآمدهاي نفت بر تولید .(

(کشـش  بـه انـدازه هـر دو ضـریب    3غیرنفتی نامشخص است؛ عالمت ضریب
(کشش تولید بدون نفـت  تولید بدون نفت نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی) و

نسبت به درآمدهاي نفت) بستگی دارد. به طور مشابه، تـأثیر نـرخ ارز نیـز بـر تولیـد      
نامشخص است.

. مطالعه تجربی3
ت میان تولید بدون نفت، درآمدهاي وجود یک ارتباط بلندمد،نظريدر بخش مبانی

سازي تکنولـوژي بـا تکیـه بـر پدیـده واردات      نفت و تکنولوژي اثبات گردید. در مدل
تکنولوژي، این متغیر، تابعی خطی از نرخ ارز حقیقـی و شـاخص تولیـد در خـارج از     
اقتصاد در نظـر گرفتـه شـد. در ایـن بخـش بـا تکیـه بـر ایـن متغیرهـا یـک مـدل             

زنیم.  اري جزئی تخمین میخودرگرسیون برد
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گرفته در بخش قبل، متغیرهایی که در بلندمدت با تولید حقیقی سازي انجاممدل
مدت دو متغیر پایه پولی کند. براي درنظرگرفتن نقش کوتاهارتباط دارند را تبیین می

ها، این دو متغیر را نیز در مدل خودرگرسیون برداري مـذکور در نظـر   و سطح قیمت
توانـد منجـر بـه ناسـازگاري     م. حذف این دو متغیـر از مـدل رگرسـیون مـی    گیریمی

ها شود. با تکیه بر مدل نظري بخش قبل، در رابطه بلندمدت تولید بر ضرایب تخمین
کنیم.این دو متغیر محدودیت صفر وضع می

خودرگرسیون برداري جزئی. مدل 1ـ3

'اگر '
t 1t 2tz = (z    z متغیرهاي الگو باشد، که در آنبردار'(
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1 1
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در سیسـتم برونـزاي وI(1)بـردار متغیرهـاي  

تحقیــق بــه صــورت زیــر اقتصادســنجیمــدل دوره مـذکور باشــند، در ایــن صــورت 
شود.میندي پارامترب
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ب ثابت هستند. یهاي ضرابردارها و ماتریس

کنیمفرض می
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(0, )t

n
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.و معـادالتی کـه   1معادله فـوق مـدل شـرطی   است

شوند (نگاه کنید به نامیده می2دهند، مدل نهاییرفتار متغیرهاي برونزا را توضیح می
ــاربو ــاران، 3هـ ــدل    1998و همکـ ــدیگر مـ ــا یکـ ــادالت بـ ــروه معـ ــن دو گـ ). ایـ

1- Conditional Model
2- Marginal Model
3- Harbo
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د. در مـدل فـوق  آورنـ وجود مـی جزئی را بهبرداريخودرگرسیون
( 1 2)n n r


 

و
1n r




بـه  

تعـداد روابـط   rب تعدیل هسـتند و  یترتیب ماتریس ضرایب بلندمدت و ماتریس ضرا
دهد.  بلندمدت الگو را نمایش می

تخمین مدل. 2ـ3

، نـرخ ارز مـؤثر   (yt)اخلی بـدون نفـت  لگاریتم متغیرهاي تولید ناخالص دztدر بردار
به عنوان متغیرهاي درونزا و درآمـد  (mt)و پایه پولی(pt)ها، سطح قیمت(et)حقیقی

به عنوان متغیرهاي برونزا در نظـر  (ft)و تولید خارج حقیقی(ot)حقیقی دالري نفت
ارائه 1تپیوسشوند. در رابطه با نحوه محاسبه این متغیرها، توضیحاتی در گرفته می

دهـد کـه   ارائه شـده نشـان مـی   1پیوستشده است. نتایج آزمون ریشه واحد که در 
تمامی این متغیرها در سطح نامانا و در تفاضل مرتبـه اول ماناینـد (بـه بیـان دیگـر،      

متغیرها انباشته از درجه یک هستند).
ر دهد، بـدین  تواند نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرامیqو r ،pانتخاب پارامترهاي

هاي تعداد ها ممکن است نتایج نهایی آزمونمعنی که از یک طرف انتخاب طول وقفه
هاي مدل، روابط بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد و از طرف دیگر، انتخاب طول وقفه

رغـم ایـن،   تواند تحت تأثیر تعداد روابط بلندمدت در الگـو قـرار گیـرد. علـی    خود می
هاي مناسب در یک مدل با صـفر  ت همجمعی انتخاب طول وقفهرویکرد کلی در ادبیا

رابطه بلندمدت (مدل غیرمقید) و سپس آزمـون تعـداد روابـط بلندمـدت اسـت. امـا       
هاي مختلف بسیار بااهمیت است. تحلیل حساسیت نتایج به انتخاب وقفه

رسد انتخاب تنهـا اند. به نظر میگزارش شده1هاي خوبی برازش در جدول آماره
یک مدل و ارائه نتایج آن رویکرد صحیحی نباشد، زیـرا در انتخـاب مـدل در ادبیـات     
تجربی مالحظات مختلفی وجود دارد، که درنظرگرفتن هر کـدام از آنهـا بـه انتخـاب     

هـاي بـزرگ را   معمـوالً مـدل  AICشود. آمـاره  شده ختم مییکی از سه مدل گزارش
حـداکثر طـول وقفـه را سـه در نظـر      دهد. با توجه به نتـایج جـدول، اگـر   ترجیح می
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شود. در حجم مشاهدات این انتخاب می1و در غیر این صورت مدل 3بگیریم، مدل 
1رسد. آماره شوارتز، مـدل  مقاله، انتخاب طول وقفه بیشتر از سه منطقی به نظر نمی

کنـد. در  ترین مدل را انتخاب مـی همواره بزرگکوئینحنانداند و آماره را صحیح می
دسـت  برانگیزي که در مطالعه اولیـه بـه  این شرایط و همچنین با توجه به نتایج بحث

1کنیم.آمده است، نتیجه تخمین هر سه مدل را در کنار یکدیگر بررسی می

هاي انتخاب مدلآماره. 1جدول 
AICSICHQIC(p,q)مدل

-7141/9-4071/8-4790/9)1و1(1
-7731/9-8676/7-4272/9)2و2(2
-0787/10-9718/6-5097/9)3و3(3

به ترتیب تعداد وقفه متغیرهاي درونزا و تعداد وقفه qو pتوضیح: ستون اول شماره مدل است. پارامترهاي 
ین ئکو-حنان: آماره HQIC: آماره شوارتز و SIC: آماره آکاییک، AICاند. متغیرهاي برونزا در مدل

است.
منبع: محاسبات نویسندگان

مطالعـات  اهمیت توجه به تحلیل حساسیت در مطالعات مختلفی مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت؛   -1
بینـی و تـورش تخمـین    بر توابع واکـنش آنـی، پـیش   راثیر انتخاب نادرست طول وقفهأبسیاري ت

کـه دقـت   دهنـد  نشان میHafer and Sheehan) 1989اند. هافر و شیهان (پارامترها بررسی کرده
کنـد و هـیچ   به ساختار دیگر به شـدت تغییـر مـی   وقفهاز یک ساختار VARهاي مدلبینی پیش

هاي سازگاري ختم شود. با این حال آنهـا  بینیاي وجود ندارد که به پیشمعیار انتخاب طول وقفه
نیـک  کننـد. بـران و میـت   تر معرفـی مـی  تر دقیقهاي بزرگبه مدلتر را نسبت هاي کوچکمدل

)Braun and Mittnik, بر توابع واکنش آنی و VARبه مشکالت ناشی از تصریح غلط مدل ) 1993
توانـد از  هاي اطمینان مـی که توجه به فاصلهگیرندنتیجه میپردازند و یتحلیل تجزیه واریانس م

آمـده در رابطـه بـا تجزیـه     وجـود هح غلط بکاهد. آنها مشـکالت بـ  شده از تصرینتایج مخرب ناشی
,.Abadir et al(کنند. ابادیر و همکاران واریانس را شدیدتر از توابع واکنش آنی معرفی می 1999(

کنند که شواهد تئوریک قطعی دال بر بزرگ را تنها زمانی پیشنهاد میVARهاي استفاده از مدل
د داشته باشد و در غیر این صورت، تورش تخمین پارامترهـا را یکـی از   ارتباط میان متغیرها وجو
شمرند. مشکالت جدي مدل برمی
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هاي دیگـري  ه منظور انجام تحلیل حساسیت، عالوه بر سه مدل فوق، نتایج مدلب
را که در آنها طول وقفه متغیرهاي برونزا و درونزا متفاوت بـود را نیـز مـد نظـر قـرار      

کنـیم، زیـرا نتـایج آنهـا     ها خـودداري مـی  دادیم. از گزارش نتایج مربوط به این مدل
دارد.تفاوت چندانی با نتایج سه مدل فوق ن

شناسایی تعداد روابط بلندمدت. 1ـ2ـ3

و آمـاره  1هاي آزمون حداکثر مقدار ویژهآمارهبراي شناسایی تعداد روابط بلندمدت از 
هـاي آزمـون   . توزیع مجانبی آمـاره کنیم)) استفاده می1995(3(یوهانسن2آزمون اثر

مقـادیر بحرانـی  کنـد. هاي اسـتاندارد تبعیـت نمـی   اثر و حداکثر مقدار ویژه از توزیع
) ارائـه گردیـده   1999(4کینون و همکارانمکمطالعهها درین آزمونمجانبی براي ا

6اسـترپ مانـا و هـریس و جـاج    ) استفاده از روش بوت1996(5برگنگیرسوناست. 

بـه نظـر   ،اند. بر این اساس) استفاده از مقادیر بحرانی مجانبی را توصیه کرده1998(
دو دسته مقادیر بحرانی ضروري است.رسد توجه به هر می

کنیم (نگاه مانا استفاده می7استرپ دهکیکردن نتایج از روش بوتاسترپدر بوت
اسـترپ چـولگی   )). ایـن روش بـوت  1996برگن (گیرس) و ون1982کنید به افرون (

کند.هاي تجربی را نیز محاسبه میتوزیع
ارائه شده است. 2در جدول 2دل هاي تعداد روابط بلندمدت براي منتایج آزمون

شـود. تکـرار   با تکیه بر مقادیر بحرانی مجانبی دو رابطه بلندمدت تشـخیص داده مـی  
، بـه  3، بـه شناسـایی یـک رابطـه بلندمـدت و بـراي مـدل        1این آزمون براي مـدل  

1- Maximum Eigenvalue Statistic
2- Trace Statistic
3- Johansen
4- MacKinnon and Haug
5- Van Giersbergen
6- Harris and Judge
7- Percentile Bootstrap
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مقـادیر بحرانـی   ،هادر تمامی این آزمون1شود.شناسایی دو رابطه بلندمدت ختم می
شده به نبود رابطه بلندمدت میان این متغیرها اشاره دارند. با توجه به این استرپبوت

ها نکته و همچنین فقدان یک تئوري مشخص براي تصریح رابطه بلندمدت دوم، مدل
2زنیم.را با فرض وجود یک رابطه بلندمدت تخمین می

هاي تعداد روابط بلندمدتآزمون. 2جدول 
ار ویژهآماره حداکثر مقدآماره اثر

r=01r2r3r0r1r2r3rفرضیه صفر:

88/11078/6277/2637/1109/4801/3640/1537/11آماره 

)85/13()85/23()01/35()06/55()85/13()45/36()56/67()48/116(شدهاسترپبوت
]26/18[]50/25[]15/32[]55/38[]26/18[]09/36[]45/57[]62/82[مجانبی

شده مربوط بـه  محاسبههاي اند. در سطر اول، آماره) گزارش شده2ها براي مدل با دو وقفه (مدل توضیح: آماره
شده و مجـانبی بـه ترتیـب در    استرپدو آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه گزارش شده است. مقادیر بحرانی بوت

5)، جـدول  1999کینـون و همکـاران (  میان پرانتز و کروشه گزارش شده است. مقادیر بحرانی مجانبی از مـک 
توضیح داده شده است.  ) 1ـ2ـ3استرپ در بخش (دست آمده است. روش بوتبه

منبع: محاسبات نویسندگان

دتخمین تابع تولی. 2ـ2ـ3

الگـوي  و تعمـیم آن بـه   ) 1995(3کـارگیري روش بوسـویک  پارامترهاي الگـو بـا بـه   
هـاي  ، مدل4این روش بر پایه تکرار.شودتخمین زده میخودرگرسیون برداري جزئی 

سه مدل مورد نظر این مقاله به زند. تابع تولید دربیش از حد مشخص را تخمین می
شود.  صورت زیر تخمین زده می

ارائه گردیده است.3پیوستدر نتایج مربوط -1
هـاي  دهد که تحمیل وجود رابطه بلندمدت دوم با وضـع محـدودیت  تحلیل حساسیت نشان می-2

دهد.دقیقاً مشخص آماري، نتایج را چندان تحت تأثیر قرار نمی
3- Boswijk
4- Iteration
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1)       مدل 18(
( 1.83) ( 1.44) (1.75) (5.71)
0.55 0.40  1.05  0.01  20.03,  t t t ty e o f t
 

     

2)       مدل 19(
( 3.66) ( 2.45) (3.82) (16.96)
0.29 0.19  0.96  0.01  16.03,t t t ty e o f t
 

     

3)       مدل 20(
( 1.93) ( 1.63) (2.08) (7.11)
0.47 0.44  1.72  0.01  5.27, t t t ty e o f t
 

     

محاسباتی هستند. فرضیه صفر مبتنـی  استیودنتهاي تیاعداد داخل پرانتز آماره
ها در روابط بلندمدت در هر سه مدل رد بر صفربودن ضریب پایه پولی و سطح قیمت

گزارش شده است.3ها در جدول شود. نتایج این آزموننمی
بیآزمون وضع محدودیت صفر بر ضرا. 3جدول 

ارزش احتمال آماره(p,q)مدل
یتوزیع مجانبشدهبوت استرپ

25/017/011/0)1و1(1
41/165/050/0)2و2(2
66/164/056/0)3و3(3

ها در رابطه بلندمدت. توضیح: نتایج آزمون وضع محدودیت صفر بر ضرایب دو متغیر حجم پول و سطح قیمت
) توضـیح  1ـ2ـ3استرپ در بخش (توزیع مجانبی، توزیع مربع کاي با درجه آزادي دو است. روش بوت

اده شده است.د
منبع: محاسبات نویسندگان

آمـده منفـی   دسـت هدر هر سه تخمین ب، بر تولیدتأثیر نرخ ارز و درآمدهاي نفت
) و در مـدل دوم  -55/0است. نرخ ارز در مدل با یک وقفـه بیشـترین تـأثیر منفـی (    

) را بر تولید دارد. درآمد نفـت در مـدل سـوم بیشـترین     -29/0کمترین تأثیر منفی (
) را بـر تولیـد دارد.   -19/0) و در مدل دوم کمترین تأثیر منفـی ( -44/0یر منفی (تأث

تولید خارج در هر سه مدل تأثیر مثبـت بـر تولیـد دارد. ایـن متغیـر در مـدل سـوم        
گذارد.) را بر تولید می96/0) و در مدل دوم کمترین تأثیر (72/1بیشترین تأثیر (
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دهـد، بـه   ل دوم حالت میانی را نشان مـی توان گفت، مدبا توجه به این نتایج می
این معنی که در تخمین تأثیر منفی درآمدهاي نفت و نرخ ارز و تـأثیر مثبـت تولیـد    

دهد. از لحـاظ معنـاداري نیـز    زده شده را نشان میخارج، حد وسط سه مدل تخمین
، درجـه آزادي پـایین   3ترین ویژگی مـدل  تمام ضرایب این معادله معنادار است. مهم

ها، به نظر بودن دادهباالترین است، اما با توجه به فصلی1ست. درجه آزادي در مدل ا
هاي سیستم را به خوبی نشان ندهد. پویایی،کردن تنها یک وقفهرسد لحاظمی

) انجـام  19هـاي رابطـه   (تخمـین 2بنابراین تحلیل نتایج را بـا اسـتفاده از مـدل    
تـر از صـفر باشـد، ضـریب     بـزرگ pپـارامتر ، اگـر  16دهیم. با توجـه بـه معادلـه    می

درآمدهاي نفتی برابر با مجموع کشش تولید نسـبت بـه درآمـدهاي نفـت و کشـش      
تولید نسبت به سرمایه (یعنـی      اي، کشـش  ) اسـت. تـاکنون در هـیچ مطالعـه

ن حال اگـر ایـن کشـش    تولید غیرنفتی نسبت به سرمایه گزارش نگردیده است، با ای
نزدیک به کشش تولید کل نسبت به سرمایه باشد، با توجـه بـه مطالعـه اصـفهانی و     

گزینه مناسبی است. آنگاه ایـن موضـوع بـدان    26/0)، انتخاب عدد 2010همکاران (
اسـت. از  -39/0معناست که کشش تولید غیرنفتی نسبت به درآمدهاي نفت برابر بـا  

تر از صفر باشد، آنگـاه  کوچکpرقرار باشد، یعنی پارامتر طرف دیگر، اگر حالت دوم ب
شـود.  محاسـبه مـی  -13/0کشش تولید غیرنفتی نسبت به درآمدهاي نفت برابـر بـا   

توان با استفاده از مدل این مطالعـه  یک از این دو حالت برقرار است را نمیاینکه کدام
تـر،  کارانهدیدگاه محافظهمشخص کرد، زیرا متغیر تکنولوژي قابل مشاهده نیست، اما 

به عنوان کشش تولید غیرنفتی نسبت به درآمدهاي نفـت اسـت.   -13/0انتخاب عدد 
دهیم. این انتخاب بدان معناست که نـرخ  در تفسیر نتایج این عدد را مد نظر قرار می

کار مؤثر فـرض  تر از نرخ رشد انتظاري نیرويرشد انتظاري درآمدهاي نفت را کوچک
شود). با توجه به این نتایج، نرخ تر از صفر فرض میکوچکp(یعنی، پارامتر ایم کرده

، کشش تکنولوژي نسبت به تولید خـارج  07/0برابر با (l)کار مؤثررشد فصلی نیروي
)1 2(و کشش تکنولوژي نسبت به نرخ ارز10/1) برابر با( تخمـین  -26/0برابر با

شود.زده می
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و تحلیل تجزیه واریانستوابع واکنش آنی. 4
)، ارتباط بلندمدت تولید و برخی از دیگر متغیرهـاي  2در بخش مبانی نظري (بخش 

هـاي مـذکور   توان به ارتباطاقتصاد کالن تبیین شد. در تفسیر توابع واکنش آنی نمی
مـدت  والً توابع واکنش آنی، رفتـار متغیرهـاي سیسـتم را در کوتـاه    رجوع کرد، زیرا ا

برقـرار  1بـودن سـایر عوامـل   در محاسبه این توابع، شرط ثابـت دهند و ثانیاًنشان می
آمده از این توابع، تنها فرضیاتی مطـرح  دستنیست. بر این اساس در تحلیل نتایج به

گردند.کول میشوند و بررسی بیشتر آنها به مطالعات آتی مومی

هاي درآمدهاي نفتی. شوك1ـ4

گیـریم و  تصـادفی در نظـر مـی   فرایند تشکیل متغیرهاي برونـزا را یـک فراینـد گـام    
در ایـن حالـت، یـک    2کنـیم. هاي نفتی را برونزاترین متغیر در مدل تعریف میشوك

هـاي آتـی   شود که سـطح درآمـدهاي نفـت در آن دوره و دوره   شوك نفتی باعث می
آنی که از هاي تجربی توابع واکنشش یابد. براي رسم فواصل اطمینان، از دهکافزای
اسـترپ مـورد   کنـیم. روش بـوت  دست آمـده اسـتفاده مـی   کردن مدل بهاسترپبوت

گرفتن ایـن روش باعـث   توضیح داده شده است. درپیش1ـ2ـ3استفاده در زیربخش 
آمـده در  دسـت شود. نتـایج بـه  هاي تجربی نیز نمایش داده شود که چولگی توزیعمی

رسم شده است.1نمودار 

1- Ceteris Paribus
هاي مربـوط بـه   مد نفت و تولید خارج، شوكکردن متغیرهاي درآبا توجه به برونزاي قوي فرض-2

نظـم متغیرهـا در تجزیـه    ،در این حالـت هاي مدل ندارند.اطی با دیگر شوكاین دو متغیر ارتب
ثیري بر نتایج مدل ندارد.أچولسکی ت
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توابع واکنش آنی در پاسخ به شوك نفتی.1نمودار

درصـد 90فواصل اطمینان در سـطح اطمینـان   ) است. 2شده مربوط به مدل با دو وقفه (مدل توضیحات: نمودارهاي رسم
اسـترپ در بخـش  انـد. نحـوه انجـام بـوت    خمـین زده شـده  اسپرت به طور تجربی تمحاسبه شده و با استفاده از روش بوت

است.گزارش گردیده)1ـ2ـ3(
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شـده بـه اقتصـاد را    تغییرات پایه پولی نسبت به شوك نفتی واردـ الف)1(نمودار 
یابـد. در  گونه که مشخص است، پایه پولی افزایش چندانی نمیدهد. هماننمایش می

شـرایط اقتصـاد ایـران سـازگار نیسـت، امـا       رسد این موضـوع بـا  نگاه اول به نظر می
تواند تا حدودي این مشـاهده را توضـیح دهـد.    توان تحلیلی را مطرح کرد که میمی

تحلیل حاضر بر پایـه چنـد فـرض در رابطـه بـا رفتـار سیاسـتگذاران قـرار دارد کـه          
اند از:عبارت

زي هـاي خـارجی بانـک مرکـ    الف. پس از افزایش درآمدهاي نفت، خالص دارایـی 
یابد. این بدان علت است کـه دولـت، درصـدي از ریـال مـورد نیـاز بـراي        افزایش می

پوشش مخارج جاري یا عمرانی خود را از فروش دالرهـاي نفتـی بـه بانـک مرکـزي      
کند.تأمین می

هاي خـارجی بانـک   ب. هنگامی که حجم پایه پولی به علت افزایش خالص دارایی
هـا در آینـده   ستگذاران از افـزایش سـطح قیمـت   یابد، نگرانی سیامرکزي افزایش می

هـایی را در جهـت کـاهش پایـه     شود. آنها به منظور کنترل تورم، سیاستتشدید می
دانند.پولی الزم می

ج. یکی از ابزارهاي مؤثر در جهت کاهش پایه پـولی، کـاهش ذخـایر خـارجی از     
طریق فروش ارز در بازار است.

یل توابع واکـنش آنـی ایـن سـه فـرض را تأییـد       آمده از تحلدستنتایج تجربی به
شـود، بـا افـزایش    ) مشاهده میـ ج1) و (ـ الف1طور که در دو نمودار (کند. همانمی

یابد.درآمدهاي نفت، پایه پولی نوسانات محدودي دارد و نرخ ارز در بازار کاهش می
در ایـن  پـردازیم. هـا مـی  در ادامه به توضیح رفتار متغیرهاي تولید و سطح قیمت

خصوص، عالوه بر سه فرض الف، ب، ج، چهار فرض دیگر در رابطه با رفتـار متغیرهـا   
شود.در اقتصاد در نظر گرفته می

اي و مصرفی و کاهش صادرات د. کاهش نرخ ارز، افزایش واردات کاالهاي سرمایه
آورد.کاالهاي داخلی را به همراه می
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اي، اثـر مثبـت   بـرداري از کاالهـاي سـرمایه   هبودن فرایند بهربا توجه به زمانبر..ه
هاي اولیه ناچیز بوده و تنها با گذر زمـان  اي بر تولید در دورهافزایش کاالهاي سرمایه

یابد.افزایش می
هاي داخلـی را  و. افزایش واردات کاالهاي مصرفی، با افزایش شرایط رقابتی، بنگاه

شود.  ها میزایش کارایی این بنگاهگذارد، اما به مرور زمان باعث افتحت فشار می
ز. کاهش صادرات و اثرات پدیده نفرین منابع از عوامل منفی تأثیرگذار بـر تولیـد   

تـوان در رابطـه بـا    در طول زمان، پس از یک شوك مثبت نفتی هسـتند. البتـه نمـی   
اندازه این اثرات و تغییر آنها در طول زمان قضاوت دقیقی داشت.

آمده را توضیح دهد. با توجه بـه  دستتواند نتایج تجربی بهمجموع این فروض می
هاي اولیه عاملی به افزایش تولید کمک کند رسد در دورهآنچه گفته شد، به نظر نمی

هـاي داخلـی ناشـی از افـزایش واردات     و در واقع عواملی نظیر فشـار وارده بـر بنگـاه   
ی به کاهش تولید منجـر  کاالهاي مصرفی، پدیده نفرین منابع و کاهش صادرات همگ

شـده  ـ د) تولید در دوره اولیه کاهش یافته، که مؤید نکته بیان1شوند. در نمودار (می
، ایـن  ـ یابد. با توجه به فرض هاست. در نمودار مذکور با گذر زمان، تولید افزایش می

اي باشد.شدن اثرات مثبت واردات کاالهاي سرمایهتواند به علت پدیدارموضوع می
ها نیز سازگاري قابل قبـولی میـان فـروض فـوق و نتـایج      در رابطه با سطح قیمت

تجربی وجود دارد. این موضوع را با توجه به دو متغیر عرضه و تقاضـاي کـل بررسـی    
تر گفته شد، پایـه پـولی در نتیجـه افـزایش درآمـدهاي      طور که پیشکنیم. همانمی

توان اثر غالب را مربوط به تغییـر عرضـه   یابد. بنابراین مینوسانات محدودي می،نفت
ـ د)، تولید حقیقی به طور کلی رونـد افزایشـی طـی    1کل بدانیم. با توجه به نمودار (

کند. اگر این موضوع را در فضاي قیمت ـ مقدار و نمودارهاي عرضه و تقاضاي کل  می
دار عرضـه  ، آنگاه افزایش تولید حقیقی به منزله حرکت نمو1ها در نظر بگیریمکینزین

به منظور مطالعه در زمینه توابع عرضه و تقاضاي کل، به کتب درسی اقتصاد کالن نظیر برانسون -1
ه کنید.) مراجع1979(
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کل به سمت راست محور مختصات است. با توجه به یک تابع تقاضاي کل ثابت، ایـن  
دهد.ها را نتیجه میامر کاهش سطح قیمت

هـا در  هاي اولیه، کاهش قیمتانتظار آن است که به دلیل افزایش رقابت در دوره
اسـت. شـاید   دست نیامـده  چنین نتیجه تجربی بههاي مذکور زیاد باشد، اما ایندوره

هـا، در  این موضوع بدان علت باشد که ابزار قیمت براي افزایش درجـه رقابـت بنگـاه   
یابد، چندان مؤثر نیست. اگر چنین هایی که واردات کاالهاي مصرفی افزایش میدوره

اي هاي داخلی در چنین شرایطی چارهتوان گفت بنگاهحدسی صحیح باشد، آنگاه می
شته، و بنابراین افزایش رقابت در کـاهش تولیـدات نقـش    هاي مقداري نداجز واکنش

کند.بسزایی بازي می
آمـده در قسـمت تحلیـل توابـع واکـنش آنـی بـا رابطـه بلندمـدت          دستنتایج به

دهنـده  شده ناسازگار نیست. ضریب درآمدهاي نفـت در آن رابطـه، نشـان   زدهتخمین
تی در بلندمـدت، بـا فـرض    تأثیر یک واحد افزایش در درآمدهاي نفت بر تولید غیرنف

ماندن سایر عوامل، از جمله نرخ ارز است. ویژگی توابع واکنش آنی آن است کـه  ثابت
شود. لذا در این حالـت،  در آنها اجازه تغییر به همه متغیرها، از جمله نرخ ارز داده می

یش هایی که بیان گردید را به وجود آورده و زمینه را براي افـزا تغییر نرخ ارز واکنش
کند.  تولید فراهم می

هاي سیاستگذاريشوك.2ـ4

شـوند.  هاي نرخ ارز و پایه پـولی بررسـی مـی   در این بخش واکنش متغیرها به شوك
گیـرد. نظـم متغیرهـا را    انجـام مـی  1ها با استفاده از تجزیه چولسکیشناسایی شوك

تـوان  گرچـه مـی  ها و پایه پولی. اکنیم: تولید، نرخ ارز، قیمتبدین صورت انتخاب می
توجیهاتی را در رابطه با انتخاب این نظم بیان کرد، اما تمامی آنهـا بـر پایـه مباحـث     

هـاي جـایگزین   نظري قوي قرار نداشته و بنابراین بررسی حساسیت نتـایج بـه نظـم   

1- Cholesky Decomposition
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بااهمیت است. توابع واکنش متغیرهاي درونزاي سیستم به یک شوك پایـه پـولی در   
رسم گردیده است.2نمودار 

. توابع واکنش آنی در پاسخ به شوك پولی2نمودار 

درصـد  90) اسـت. فواصـل اطمینـان در سـطح اطمینـان      2شده مربوط به مدل با دو وقفه (مدل توضیح: نمودارهاي رسم
اسـترپ در بخـش   انـد. نحـوه انجـام بـوت    استرپ به طور تجربی تخمـین زده شـده  محاسبه شده و با استفاده از روش بوت

اند. نظم متغیرها بدین صورت اسـت:  ههاي پولی توسط تجزیه چولسکی شناسایی شداست. شوك) گزارش گردیده1ـ2ـ3(
ها و پایه پولی.تولید، نرخ ارز، قیمت

این نتایج به نظم متغیرها حساسیت چندانی ندارد. با توجه به این نمودارها، پـس  
ـ از یک شوك مثبت سیاست پولی، تولید افزایش می د، امـا ایـن افـزایش، معنـادار     یاب

هاي اولیه کاهش شدیدي را خواهد داشت و با گذر زمان ایـن  نیست. نرخ ارز در دوره
هـا در ابتـدا کـاهش و پـس از آن     شـود. سـطح قیمـت   اي جبران میکاهش تا اندازه

یابد.افزایش می
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گفتـه  1ـ ب)، معمـاي قیمـت  2شـده در نمـودار (  هاي مشـاهده به کاهش قیمت
اي هـا در هـیچ دوره  هاي پولی بر سـطح قیمـت  د. نکته این است که اثر شوكشومی

هاي پولی انبساطی فرض اقتصادي ماست، که شوكمعنادار نیست. این برخالف پیش
هاي بیشتري اسـت.  ها بینجامد. این نتیجه درخور بررسیباید به افزایش سطح قیمت

بودن این افزایش بدان معنی. بیهاي اقتصادي استفرضافزایش تولید مطابق با پیش
هاي پولی در تحریک تولید، زیاد نیست. معناست که کارایی سیاست

آمـده در رابطـه بـا کـاهش     دسـت در این میان آنچه حائز اهمیت است، نتیجه بـه 
دهند که شوك پولی انبساطی باعث افـزایش  سطح نرخ ارز است. این نتایج نشان می

اي آمدن چنـین نتیجـه  وجودرسد آنچه باعث بهنظر میارزش پول ملی شده است. به 
شده، رویکرد تجربی این مقاله اسـت، بـدین معنـی کـه تجزیـه چولسـکی قـادر بـه         

شده تجزیه هاي پولی نیست. این نتیجه مختص به نظم انتخابشناسایی دقیق شوك
د چولسکی نیست، زیرا حساسیت نتایج به نظم متغیرها پایین است. این امکـان وجـو  

هاي پـولی و نفتـی از   دارد که روش شناسایی در این مطالعه قابلیت جداسازي شوك
هـاي  را واکنش متغیرهـا بـه ترکیبـی از شـوك    2. اگر نمودار نداشته باشدیکدیگر را 

هـاي پـولی، سـطح    توان متصور شد که شـوك پولی و نفتی در نظر بگیریم، آنگاه می
دهـد؛ نـرخ ارز، کـاهش    افزایش مـی ،ه استها را بیشتر از آنچه نشان داده شدقیمت

شـده کمتـر اسـت.    کند و واکنش تولید از مقدار مشـاهده مشاهده شده را تجربه نمی
تري در آینده است.البته این نتایج، شایسته مطالعات دقیق

واکنش متغیرهاي مدل به شوك نرخ ارز ترسیم شده است.3در نمودار 

1- Price Puzzle
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سخ به شوك نرخ ارزتوابع واکنش آنی در پا.3نمودار 

درصـد  90) اسـت. فواصـل اطمینـان در سـطح اطمینـان      2شده مربوط به مدل با دو وقفه (مدل توضیح: نمودارهاي رسم
اسـترپ در بخـش   انـد. نحـوه انجـام بـوت    استرپ به طور تجربی تخمـین زده شـده  محاسبه شده و با استفاده از روش بوت

اند. نظـم متغیرهـا بـدین صـورت     هاي نرخ ارز توسط تجزیه چولسکی شناسایی شدهاست. شوك) گزارش گردیده1ـ2ـ3(
ها و پایه پولی.است: تولید، نرخ ارز، قیمت

تواند چنـین نتـایجی را بـه بـار آورد، اشـاره      ، به فروضی که می1ـ4همانند بخش
کنیم.می

توانـد  ) ارائـه شـد، افـزایش نـرخ ارز مـی     1ـ4الف. مطابق با دالیلی که در بخش (
تواند افزایش تولید را نتیجه دهد.کاهش تولید و کاهش نرخ ارز می

، به طوري که هـر افـزایش   داردشدیدي بر نرخ ارز بانک مرکزي کنترل نسبتاً.ب
کند.  متغیر را کنترل میبینی در اینغیرقابل پیش
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بـراي  ج. در کنترل نرخ ارز، ابزار بانک مرکزي تغییر ذخایر خارجی است. بنابراین
ست.اکنترل افزایش نرخ ارز، کاهش پایه پولی الزامی

ها با کاهش پایه پولی و انتقال تابع عرضه به سمت راست کـاهش  د. سطح قیمت
یابد.می

آمده را توجیه کرد.دستتوان نتایج بهبا توجه به این فروض می

تجزیه واریانس.3ـ4

تغیرها روند متفاوتی نسبت شدن یک شوك مشخص به سیستم، تمامی مپس از وارد
بینـی  آمده را خطاي پـیش وجودکنند. اگر فاصله بههاي سیستم طی میبینیبه پیش

وجودآمده بـه دلیـل   بنامیم، بررسی این موضوع که چه درصدي از واریانس خطاي به
نظـر  شود. آنچه در این مطالعه مدشوك مذکور است، تحلیل تجزیه واریانس گفته می

بینـی متغیـر تولیـد اسـت. مقـادیر      م، تجزیـه واریـانس خطـاي پـیش    دهـی قرار مـی 
کنیم.ترسیم می4شده را در نمودار زدهآمده با توجه به مدل تخمیندستبه
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توابع تجزیه واریانس سري تولید.4نمودار 

وسط تجزیه چولسکی هاي متغیرهاي درونزا ت) است. شوك2شده مربوط به مدل با دو وقفه (مدل توضیح: نمودارهاي رسم
ها و پایـه پـولی. دو متغیـر درآمـد نفـت و تولیـد       اند. نظم متغیرها بدین صورت است: تولید، نرخ ارز، قیمتهشناسایی شد

خارج، متغیرهاي برونزاي قوي هستند.
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حساسیت نتایج به برونزاي ضعیف بودن متغیرهاي تولید خارج و درآمدهاي نفت 
ت معنـاداري نداشـتند. نتـایج، کـم و بـیش بـه نظـم        تفـاو ،نیز سنجیده شد و نتایج

، توابع تجزیه واریانس را براي حالتی 5متغیرها حساس هستند. بر این اساس، نمودار 
که پایه پولی، برونزاترین متغیر سیستم و تولیـد، درونزاتـرین متغیـر در نظـر گرفتـه      

کند.شود، ترسیم میمی
دتوابع تجزیه واریانس سري تولی.5نمودار 

هـاي متغیرهـاي   ) است. شوك2شده مربوط به مدل با دو وقفه (مدل توضیح: نمودارهاي رسم
اند. نظم متغیرها بدین صورت اسـت: پایـه پـولی،    درونزا توسط تجزیه چولسکی شناسایی شده

دو متغیـر درآمـد نفـت و تولیـد خـارج، متغیرهـاي برونـزاي قـوي         ها، نرخ ارز و تولید.قیمت
هستند.



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 74

شود آن اسـت کـه درصـد بـاالیی از واریـانس      از این دو نمودار برداشت میآنچه 
هاي واردشـده بـه خـود سـري     بینی سري تولید بدون نفت توسط شوكخطاي پیش

ج)). ایـن مشـاهده بـا توجـه بـه      -5و) و (-4شود (نمودارهاي (تولید توضیح داده می
هـاي مربـوط بـه    وكدهنـد (از جملـه شـ   هایی که تولید را تحت تأثیر قرار میشوك

دهد و یـا  شرایط آب و هوایی که ارزش افزوده بخش کشاورزي را تحت تأثیر قرار می
هاي نفتـی و  هاي شرایط سیاسی و اجتماعی) چندان دور از ذهن نیست. شوكشوك

آمـده در  وجـود درصد از خطاهـاي بـه  20دوره، تقریباً 20تولید خارج، پس از تقریباً 
الـف)  ـ 5ب)، (ـ 4لف)، (ـ ا4دهند (نمودارهاي (ا توضیح میبینی سري تولید رپیش

ها حساسیت نسبتاً زیادي به نظـم  ب)). نتایج مربوط به نرخ ارز و سطح قیمتـ 5و (
متغیرها دارند.  

بینـی  هاي مربوط به پایه پولی کمتر از سه درصد از واریانس خطاهاي پیششوك
الـف)). ایـن نتیجـه نشـان     ـ 5ج) و (ـ 4(دهند (نمودارهاي سري تولید را تشکیل می

نقش چندانی دهد که پایه پولی نسبت به دیگر متغیرها در توضیح نوسانات تولیدمی
ــات    ــدارد. در مطالع ــده ن ــرآرا (برعه ــاوري ( )، ن1377مه ــفهانی و ی )، 1382صراص

هاي پولی قدرت نیز شوك)1389)، کمیجانی و اسدي (1383نژاد و شفیعی (عباسی
بینـی نوسـانات   درصد از خطاي پیش10ازندگی بسیار پایینی دارد (کمتردهتوضیح

اي گـزارش گردیـده اسـت. بـه     تولید). در بعضی مطالعات خارجی نیز چنـین نتیجـه  
3) و راپـاچ 1992(2)، کیتینـگ 1991و همکـاران ( 1عنوان مثال در مطالعـه کینـگ  

هـاي سیاسـت   ن شـوك دهندگی بسیار پاییدهنده قدرت توضیح) نتایج، نشان1998(
تـر  پولی است. البته از سوي دیگر، برخی از مطالعات به نتـایجی دال بـر نقـش مهـم    

انـد. بـه عنـوان مثـال،     هاي سیاست پولی در توضیح نوسانات تولید دست یافتهشوك
شـده در دهـه   زدهتخمـین VARهـاي  ) با مطالعـه مـدل  1997و همکاران (4برنانکی

1- King
2- Keating
3- Rapach
4- Bernanke



75هاي درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت                                             تأثیر شوك

شـده سیاسـت پـولی عمومـاً     هاي شناسـایی که شوكکنند میالدي عنوان می1990
1دهند. این نتیجه توسط کریستیانودرصد از نوسانات تولید را توضیح می20کمتر از 

) و همچنین برخی از مطالعاتی که اخیراً انجام گرفته نظیر میالنی 1999و همکاران (
) نیز گزارش شده است. 2009(2و تردول

گیري. خالصه و نتیجه5
لعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط میان متغیرهاي اصلی اقتصـاد کـالن در دوره   مطا

) انجام گرفت. مدل نظري تحقیق به گسترش مـدل  1387:2-1367:1پس از جنگ (
پردازد. مدل اقتصادسنجی، با استفاده از یـک  ) می2010نظري اصفهانی و همکاران (

یرهـاي درآمـد نفـت و تولیـد     مدل خودرگرسیون برداري جزئی با فرض برونزایی متغ
خارج برآورد شده است. در این مطالعه روابط بلندمدت و توابع واکنش آنـی تخمـین   

آمده تحلیل گردید.دستزده شد و نتایج به
تخمین رابطه بلندمدت از ارتباط منفی متغیرهاي درآمد نفت و نرخ ارز مـؤثر بـا   

خارج با تولید ناخالص داخلـی  تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ارتباط مثبت تولید
گوید.  بدون نفت در بلندمدت سخن می

دهد که بانک مرکـزي در واکـنش بـه    شده نشان میزدهتوابع واکنش آنی تخمین
آمدن فشار براي افزایش پایه پـولی) بـا افـزایش    وجودهاي نفتی (و در نتیجه بهشوك

هـاي  خ ارز، از کانـال دهـد و کـاهش نـر   عرضه ذخایر خارجی، نرخ ارز را کـاهش مـی  
اي و مصرفی، صادرات و تغییـر شـرایط رقابـت    مختلف نظیر واردات کاالهاي سرمایه

گـذارد. از طـرف دیگـر، تغییـر     هاي داخلی، اثرات حقیقی بر تولید بر جاي مـی بنگاه
درآمدهاي نفت خود به طور مستقیم بر میزان واردات تأثیر گذاشته و اثرات حقیقـی  

دهـد کـه اثـرات مـذکور بـه      نتایج تحلیل توابع واکنش آنی نشان مـی آورد. به بار می
اي است که تولید، همزمان با افزایش درآمدهاي نفت کاهش یافته و پـس از آن  گونه

1- Christiano
2- Milani and Treadwell
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آمده از این تحلیل، کاهش نرخ ارز دستیابد. از دیگر نتایج بهبا گذر زمان افزایش می
ر پایه پولی است.هاي نفتی و عدم تغییها پس از شوكو سطح قیمت

دهنـده  تـرین عامـل توضـیح   دهـد کـه مهـم   نتایج توابع تجزیه واریانس نشان می
هـاي  شده به خود سري تولید است. شـوك هاي واردنوسانات تولید بدون نفت، شوك

دهد. سهم نفـت و نـرخ ارز   درصد از نوسانات این سري را توضیح می3پولی کمتر از 
درصد اسـت. تولیـد   20اً پس از چند دوره نزدیک به در توضیح نوسانات تولید، جمع
درصـد از نوسـانات تولیـد بـدون نفـت را توضـیح       10خارج نیز به طور کلی کمتر از 

دهد.می
هاي این مطالعه نظیر حذف ارزش افـزوده بخـش نفـت از    اگرچه برخی از ویژگی

آمده با دستبهمتغیر تولید ناخالص داخلی نسبتاً جدید است و بنابراین مقایسه نتایج
برانگیـز بـه   اي بحـث باشد، اما این نتایج تا اندازهمطالعات پیشین خالی از اشکال نمی

شود.  آیند. بررسی بیشتر به مطالعات آینده موکول مینظر می
ثبـاتی پارامترهـا یکـی از    هاي ساختاري و یا بیانتظار آن است که وجود شکست

هـاي  ) وجود شکست2003(1ان و تیمرمنمشکالت جدي مدل مورد نظر باشد. پسر
انـد. آنهـا عوامـل مختلفـی از     ساختاري در فرایندهاي خودرگرسیون را بررسی کـرده 

جمله اندازه و جهت شکست و نوع پارامتري که شکسـت در آن رخ داده اسـت را در   
دهد که بعضـی مواقـع،   دانند. نتایج آنها نشان میانتخاب راهکار مناسب بااهمیت می

هـاي پـیش از شکسـت    نوان مثال زمانی که شکست جزئی است، استفاده از دادهبه ع
آمده ناشی از حجم نمونه کوچک را بهبود ببخشد. با توجه بـه  وجودتواند تورش بهمی

) در تخمین مدل خودهمبسته بـرداري  2003نتایج مقاله مذکور، پسران و همکاران (
را مشـکل جـدي بـه حسـاب     هـاي سـاختاري  با متغیرهـاي برونـزا، وجـود شکسـت    

هـاي سـاختاري توسـط پسـران و     شکستمسألهآورند. یکی از علل نپرداختن به نمی
هـاي دقیـق بـراي    )، وجود متغیرهاي برونزا و علت دیگر، نبود روش2003همکاران (

شـود. در ایـن مقالـه نیـز بـه      ها معرفی مـی هاي ساختاري در مدلشناسایی شکست

1- Pesaran  and Timmermann
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شکست ساختاري به هنگام تخمین مـدل مـورد توجـه    ألهمسپیروي از مقاله مذکور، 
هـاي  انجـام مطالعـه دقیقـی در رابطـه بـا وجـود شکسـت       ،قرار نگرفت. با این حـال 

گرفتن راهکارهایی جهت رفع اثرات سوء بودن پارامترها و درپیشثباتساختاري و بی
ده، احتمال آمدستهاي بههاي تخمینرسد. از دیگر محدودیتنظر میآنها ضروري به

هاي مثبت و منفـی نفـت   بودن تأثیر شوكبودن روابط و همچنین نامتقارنغیرخطی
ها و اثراتی کـه  تري در آزمون این ویژگیبایست مطالعات دقیقبر اقتصاد است که می

گذارند، انجام گیرد.بر نتایج بر جاي می
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هاي میالدي به شمسی . تبدیل داده1پیوست

روز از فصـل اول سـال مـیالدي را    10روز از فصل دوم و 80،فصل اول سال شمسی
80روز از فصـل اول و  10فصل اول سـال مـیالدي   ،شود. به همین صورتشامل می

در مواقعی که نیاز ،شود. بر این اساسروز از فصل آخر سال قبل شمسی را شامل می
از ،اردهــاي اقتصــادي از مــیالدي بــه شمســی یــا بــرعکس وجــود دبــه تبــدیل داده

کنیم.هاي زیر استفاده میفرمول

10.9 0.1m sh sh
t t tx x x  10.1یا 0.9sh m m

t t tx x x  

shکه در این روابط،
tx   مقـدار متغیـر در دورهt شمسـی وm

tx   مقـدار متغیـر در
نظر، اگر سري مذکور مربـوط بـه   هاي موردمیالدي است. براي محاسبه سريtه دور

کردن متغیر، حـذف رونـد فصـلی بـا     مراحل حقیقی،دیگر باشد، به ترتیبکشورهاي 
کنـیم. اگـر   آمـده را طـی مـی   دستههاي بکردن دادهو شمسیX12استفاده از فیلتر 

به میالدي گزارش شده هاي مربوطسري مذکور مربوط به اقتصاد ایران باشد (و داده
کنیم.  جا میهباشند) مرحله دوم و سوم فوق را جاب

الف. درآمدهاي برونزاي نفت

دهد. آمارهاي مورد اسـتفاده  درآمدهاي نفت به ارزش دالر را نمایش می6نمودار 
اند.با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیده

        $           
91.25

 t

Oil Price US per barrel Oil Export barrel per day
orD

US Price


 

ت دیگر نمودار مذکور، درآمد فصلی حاصل از صادرات نفت خـام بـه صـد    به عبار
شـده در بـازار دوبـی (امـارات     هاي نفت را قیمت نفت خـام معاملـه  دالر است. قیمت

). ضـریب همبسـتگی ایـن سـري بـا      ZF…64گیریم (کـد متحده عربی) در نظر می
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2اینترمـدیت و وسـت تگـزاس   1متوسط قیمت نفت خام در دو بازار  برنت انگلسـتان 

است و نتایج حساسیت باالیی به استفاده از هرکدام از ایـن سـه نـوع    998/0بیش از 
قیمت نخواهد داشت. نرخ ارز مورد استفاده، نرخ ارز بازار غیررسمی اسـت. همچنـین   

کننـده در  هاي قیمت داخلی و خارجی مورد استفاده را شاخص قیمت مصرفشاخص
اند.دست آمدهه بIFSستفاده از بانک مرکزي و هاي مورد اگیریم. دادهنظر می

درآمدهاي دالري نفت.6نمودار 

گـزارش شـده   4هاي ریشه واحد براي سـري مـورد نظـر در جـدول     نتایج آزمون
است.

تولید خارجب. 

کشور به عنوان شرکاي تجاري ایـران  29براي محاسبه سري تولید خارج در مجموع 
هاي مورد نظـر  ترین معیار انتخاب این کشورها وجود دادهاند. مهمدر نظر گرفته شده

کنـگ)،  اند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، چـین (هنـگ  است. این کشورها عبارت
دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، جمهوري کره، مکزیک، هلند، نیوزلنـد،  

انیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان ال، آفریقاي جنوبی، اسپغنروژ، پرو، فیلیپین، پرت
هـاي مربـوط بـه حجـم صـادرات و واردات ایـران بـه تفکیـک         و ایاالت متحده. داده

1- U.K. Brent
2- West Texas Intermediate
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انـد. بـا توجـه بـه اتحـاد      دست آمـده بهIFS.IMF.DOTSکشورهاي مختلف از منبع 
1997هـاي مربـوط بـه کشـور بلژیـک از سـال       لوکزامبورگ، دادهـاقتصادي بلژیک

هاي مربوط به اتحـاد مـذکور موجـود اسـت. بـراي      پیش از آن دادهموجود هستند و 
ــبه داده ــیش از  محاسـ ــک پـ ــادي بلژیـ ــاي اقتصـ ــاد 1997هـ ــاري اتحـ ، وزن تجـ

شود. نسبت مذکور، نسبت جمعیـت بلژیـک   ضرب می95/0لوکزامبورگ در ـبلژیک
لحاظ حجم صـادرات و واردات  است. به2010به مجموع جمعیت دو کشور در سال 

) 2009تـا  1988تـرین شـریک تجـاري ایـران (در دوره     کشورها، آلمـان بـزرگ  این
)، کـره  10/0)، ایتالیـا ( 15/0)، ژاپـن ( 15/0تر آلمان (شود. به طور دقیقشناخته می

تـرین شـرکاي تجـاري ایـران     ) از بـزرگ 06/0) و فرانسـه ( 07/0)، انگلستان (07/0(
باشند.شده میحاسبههستند. اعداد داخل پرانتز، متوسط سهم تجاري م

میـزان صـادرات بـه و واردات از کشـورهاي شـیلی،      1999و 1998هاي در سال
انـد.  گـزارش گردیـده  چین، دانمارك، مکزیک، نیوزلند، پرو، آفریقـاي جنـوبی صـفر   

ها براي بعضی از کشورها مقدار تجارت صفر گـزارش  همچنین در بعضی دیگر از سال
شدن ایـن آمارهـا وجـود دارد. بـراي     اشتباه گزارش. شواهد زیادي براياستگردیده

هـاي تجـاري   ، میـانگین وزن این مشکل و با توجه به تعریف سري تولیـد خـارج  رفع
هـا در  هاي مذکور به عنوان صـادرات یـا واردات آن سـال   هاي قبل و بعد از سالسال

. شودنظر گرفته می
یـد حقیقـی دنیـاي خـارج     هاي اقتصادي موجود، در محاسـبه تول با توجه به داده

توان دو روش نسبتاً مشابه در پیش گرفـت. اولـین رویکـرد، اسـتفاده از شـاخص      می
ــی  ــالص داخل ــد ناخ ــري  1تولی ــف (س ــورهاي مختل ــري 99BVRZFکش ــت. س ) اس

رسم گردیده است. 7گرفتن این روش در نمودار آمده با توجه به درپیشدستبه

1- GDP Index
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لید)سري تولید خارج (شاخص تو.7نمودار 

روش دوم استفاده از متوسط وزنی تولید ناخالص حقیقی کشـورهاي مختلـف بـا    
رود کشورهایی کـه داراي تولیـد حقیقـی بـاالتر هسـتند،      ارزش دالر است. انتظار می

تولید تکنولوژي بیشتري نیز داشته باشند، کـه روش اول در محاسـبه تولیـد دنیـاي     
تولیـد ایـاالت   1379عنـوان مثـال در سـال    گیرد. بـه  خارج این نکته را در نظر نمی

واحـد اسـت و اگـر در دوره بعـد، تولیـد ایـاالت       100متحده و ترکیه هر دو برابر بـا  
واحـد کـاهش یابـد (بـا فـرض برابربـودن       5واحد افزایش و تولیـد ترکیـه   5متحده 

کند.شده تغییر نمیهاي تجاري) شاخص تولید خارج محاسبهسهم
آوردن تولید ناخالص داخلی بـه پـول   دستنظر براي بهمحاسبه سري مورد جهت

شود. براي کشـورهاي  استفاده می99B.CZFو 99B..ZFهاي از سريجاري کشورها
مورد استفاده 99B.CZWو 99B..ZW، سري 1999عضو اتحادیه اروپا، پس از سال 

تلـف  آوردن نرخ ارز اسمی کشـورهاي مخ دستبراي بهRF.ZFگیرد. از سري قرار می
RF.ZF..163شود. نرخ ارز براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا با توجه بـه  استفاده می

کننـده تولیـد بـراي کشـورهاي مختلـف       آیـد. شـاخص قیمـت تعـدیل    دسـت مـی  به
99BIPZFنمـایش داده شـده   8آمده در نمودار دستشود. سري بهدر نظر گرفته می

مالزي و پرو، ایـن دو کشـور در محاسـبه    است. با توجه به فقدان داده براي دو کشور 
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هاي تجاري کشورهاي دیگر با حـذف ایـن دو   اند. ترتیب وزناین شاخص حذف شده
ماند.بدون تغییر باقی میکشور تقریباً

سري تولید خارج.8نمودار 

ها، پایـه پـولی اسـمی و تولیـد     ج. نرخ ارز مؤثر حقیقی، سطح قیمت
ناخالص حقیقی بدون نفت

دسـت گیري وزنی از نرخ ارز کشـورهاي مختلـف بـه   ز مؤثر حقیقی با میانگیننرخ ار
آید. نرخ ارز داخلی مورد استفاده، نرخ ارز بازار غیررسمی است. روند کلی نمـودار  می
آمده شبیه به نرخ ارز غیررسمی دالر به ریال است، با این تفاوت که نوسـانات  دستبه

هاي بانک مرکزي بهکننده با توجه به دادهرفجزئی باالتري دارد. شاخص قیمت مص
دست آمده است. ه هاي سري پایه پولی از منبع بانک مرکزي بدادهآید. دست می
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هاي ریشه واحدنتایج آزمون. 4جدول 

فیلیپس پرووندیکی فولر تعمیم یافتهمتغیر
با روندبدون روندبا روندبدون روند

70/0درآمد حقیقی دالري نفت
00/0

64/0
00/0

91/0
00/0

81/0
00/0

57/0تولید حقیقی خارج
00/0

47/0
00/0

81/0
00/0

68/0
00/0

82/0نرخ ارز
00/0

63/0
00/0

87/0
00/0

63/0
00/0

46/0کنندهشاخص قیمت مصرف
03/0

36/0
06/0

66/0
00/0

94/0
00/0

96/0پایه پولی اسمی
00/0

98/0
00/0

97/0
00/0

97/0
00/0

92/0تولید بدون نفت حقیقی
00/0

42/0
00/0

95/0
00/0

50/0
00/0

اسـتفاده از جـداول   بـا هـاي مربـوط را  شـده آزمـون  توضیح: اعداد این جدول ارزش احتمال محاسـبه 
دهد. سطر اول هر خانه، نتیجه آزمون بـر سـطح متغیـر و سـطر     ) نشان می1996کینون (مک

-1367:1تفاضـل مرتبـه اول متغیـر اسـت. دوره مـورد بررسـی       دوم نتیجه آزمون مربوط بـه 
باشد.می1387:2

منبع: محاسبات محققین
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2پیوست
تابع تولید به صورت زیر خواهد بود.2با توجه به نمادهاي بخش 

  1( ) ( ) ( )Y t K t R t N t    

نفـت بـه   کار مؤثر و نسبت تولیـد بـه درآمـدهاي    بنابراین، نسبت تولید به نیروي
صورت زیر خواهد بود.

   
     

 

1
( ) ( ) ,  
( )

ˆ  
( )

Y t N tY t R t
K t K t

N t N t R t R t

 
 

 
  

         


گیریم. لگـاریتم را بـا حـروف کوچـک     از دو طرف روابط فوق لگاریتم طبیعی می
دهیم.  نشان می

)21  (            ˆ1y t l t a t r t k t      

)22    (              1y t l t a t r t k t           

ثابــت شــد کــه2در بخــش  ˆ k tو k t 0بــه ترتیــب تحــت شــروطp 

0pو جاي این دو متغیر از نمادهـاي متغیرهایی مانا هستند. به 1 tو 2 t

آیند.دست میبه22و 21شود و روابط استفاده می
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3پیوست

3و 1هاي تعداد روابط بلندمدت براي دو مدل نتایج آزمون.5جدول 
)pوq( آماره حداکثر مقدار ویژهاثرآماره

H00rr 12r3r0rr 12r3r

)1،1(
45/8976/5348/3377/1569/3527/2071/1777/15

)31/94()27/65()04/32()01/13()49/39()75/32()21/22()01/13(

)3،3(69/9615/6467/3857/1754/3248/2512/2157/17
)58/104()20/73()12/39()32/16()89/35()62/34()32/20()32/16(
]62/82[]45/57[]09/36[]26/18[]55/38[]15/32[]50/25[]26/18[

شده مربوط به دو آزمون اثر و حداکثر مقـدار ویـژه   هاي محاسبهاعداد سطرهاي اول و سوم آمارهتوضیح:
شده و مجانبی به ترتیب در میان پرانتز و کروشـه بـا حـروف    استرپهستند. مقادیر بحرانی بوت

5)، جـدول  1999کینـون و همکـاران (  ر بحرانی مجـانبی از مـک  تیره گزارش شده است. مقادی
هـا نیسـتند و بنـابراین سـطر آخـر مقـادیر       دست آمده است. این مقادیر، تابعی از وقفه مـدل به

) توضیح داده شده است.1ـ2ـ3استرپ در بخش (مربوط به هر دو مدل است. روش بوت
محاسبات نویسندگانمنبع:
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