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ی خارجی و گذار هیسرماهای نرخ ارز، تحلیل اثر تکانه

درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو 

 خود رگرسیون برداری پنلاوپک با رهیافت 

 
ن زینیوند، ابوطالب کاظمي، علیرضا جرجر زاده، عبدالخالق اعبداهلل شای

  و مائده غرافي غبیشاوي

 

 1/11/1994تاریخ پذیرش:         12/5/1994تاریخ وصول: 

 
 چکیده:

  قرار یمتعدد عوامل تأثیر تحت که اقتصادی استترین اهداف مهم جمله از رشد

)نفت(  صادرات  از یناشی هادرآمد ،یگذار هیسرما توان بهمی جملهآن  ازکه  ردیگیم

 نرخ، ینفت هایتکانه از یناش اثرات یبررس اشاره کرد. این مقاله به ارز نرخ راتییتغو 

 اوپک عضو یهاکشور در تولید ناخالص داخلی بر یخارج میمستق گذاری هیسرماو  ارز

حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش  جینتا. پردازدمی0222-0220 یهاسال یط در

های که طی دوره مذکور شوک دهدنشان می (P-Var)برداری پنل  ونیخود رگرس

-افزایش در سرمایهمثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( و 

 گذاری مستقیم خارجی به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

 JEL:C33،E23،F21،F31 ، O40ی بند طبقه

 

 ، نرخ ارزP - Varحاصل از صادرات نفت، مدل  داخلي، درآمد ناخالص تولیدهای کلیدی:واژه
  

                                                           
 ،دانشجووي دکتجري اقتصجاد دانشجگاه یج د     ، )نویسنده مسول( دانشگاه ایالماستادیار گروه اقتصاد  به ترتیب ،

ارشد توسجهه اقتصجادي و برنامجه     انکارشناسو  استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 .ری ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستان
(zeinvand@gmail.com) 
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 مقدمه -2

تولید و روند رشد در آن یکي از متغیرهاي مهم اقتصادي در هر جامهه می ان 

است. مهموالً جوامهي که از سطح تولید باال و رشد اقتصادي سریع و مستمر 

شرط توزیع متناسب از سطح زندگي باالتري نسبت به دیگر  برخوردار هستند، به

تواند تحت  رشد اقتصادي مي (.1999کشورها برخوردار هستند )عربي و کاظمي، 

بین در کشورهاي صادرکننده نفت، بخش  د. در اینتأثیر عوامل زیادي قرار گیر

ها حاصل از صادرات نفت است. لذا هرگونه نوسان در قیمت نفت  عمده درآمد آن

طور مستقیم و یا غیرمستقیم متغیرهاي کالن اقتصادي را تحت تأثیر قرار داده و  به

دیگر  نهایتاً بر تولید ناخالص داخلي این کشورها اثرگذار خواهد بود. از سوي

دلیل ایواد نااطمیناني در بین کارگ اران اقتصادي،  نوسانات ناشي از ارز به

گذاري )داخلي و خارجي( را تحت تأثیر  ها جهت انوام سرمایه تصمیمات آتي آن

عنوان بخشي از تقاضاي کل اقتصاد است و  گذاري به که سرمایه آنوا دهد. از قرار مي

انوامد، لذا هر تغییر و نوساني در نرخ  تولید مي هرگونه اختالل در آن به اختالل در

 گذاري آتي( اثرگذار خواهد بود. ازجمله سرمایه) ارز نی  بر متغیرهاي اقتصادي
توان  را ميتولید ناخالص داخلي هاي نفت بر درآمد يهاي اثرگذاریکي از مسیر

اقتصادي و اف ایش واردات کاالي  يها رساختیگذاري دولت در ز به کانال سرمایه

هاي براي کشور .ورود تکنولوژي جدید نسبت داد عالوه بر آن به اي و سرمایه

هاي درآمد منبع بسیارمهمي از فروش نفت، هاي حاصل ازصادرکننده نفت درآمد

 7(7011، رامي و وین )1(7009همیلتون ) .دهدها را تشکیل ميارزي دولت مالي و

مهتقدند که در این کشورها اف ایش قیمت نفت، به کندي بر اقتصادي کشورهاي 

مهتقد است  9(7009صادرکننده نفت اثر گذار است. این در حالي است که کیلین )

این  يوابستگکه قیمت نفت اثرات مختلفي بر اقتصاد کشورها خواهد داشت. 

توان دلیلي زا بودن آنرا مي رونبه عبارتي ب جهاني و بازار ها به قیمت نفت دردرآمد

-دانست؛ بنابراین مي اقتصادي يها يگذار استیدر س يثبات يب و ينانیبر بروز نا اطم

جهاني نفت به بروز عدم تهادل و  بازار ثباتي دربي توان گفت که هرگونه نوسان و

ي ها تیفهال اثر منفي بر تواند يملذا قیمت نفت  .شودحتي بحران منور مي

                                                           
1
 Hamilton 

2
 Ramey and Vine 

3
 Kilian 



 79                                    ...                      ي خارجيگذار هیسرماهاي نرخ ارز، تحلیل اثر تکانه

 



 
(. تغییرات قابل مالحظه در قیمت نفت و 7015اقتصادي داشته باشد )پاشپا، 

ي مستقیم خارجي در کشورهاي گذار هیسرماهاي موجود جهت محدودیت

 هرگونهبوده و لذا  مؤثر شدت  به ها آني اقتصادي ها تیفهالبر  4صادرکننده نفت

در اقتصاد این کشورها خواهد شد. از  ها ينابسامانشوک ناشي از این موارد، منور به 

ها در این کشورگذاري انگی ه کافي براي سرمایهو  وجود منابع عظیم نفتي طرفي

را  ها يگذار هیسرماهاي ناشي از تغییرات قیمت نفت و ل وم توجه و مطالهه شوک

ها با این بر رشد و تولید در این کشور موموع دراین عوامل  رو  نیا از .دهد يمنشان 

باشد. لذا چارچوب ها ميآنبوده که این مقاله در پي مطالهه اثر  رگذاریتأثویژگي 

. در بخش دوم به ادبیات موضوع پرداخته شده است، استاین مقاله به صورت زیر 

تحقیق بیان شده است در بخش چهارم به مهرفي مدل و  نهیشیپدر بخش سوم 

در بخش آخر  تاًینهاوم به برآورد مدل و ، در بخش پنشده پرداختهروش تحقیق 

 ي از موضوع صورت پذیرفته است.بند جمع

 ادبیات موضوع -0

مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر  انحرافدر ادبیات اقتصادي، هرگونه 

شود. در این نگرش باتوجه به ماهیت متغیرها،  مي نامیدهها شجوک  انتظاري آن

اند، روند انتظاري  گرفته  ساختار اقتصادي و بستر زماني که متغیجرهجا در آن شکل

هاي مرتبط مختلفي متصور  متفاوتي براي هر متغیر اقتصادي و درنتیوه شوک

 خواهد بود.

 

 های نفتی بر تولید ناخالص داخلی اثر تکانه-0-2

ي اقتصادي ها تیفهال توانند يمي قیمت نفت از دو طریق ها شوکي، کل طور  به

عرضه اقتصاد است  برطرفیجک کجشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکي از طریق تأثیر 

و با تأثیرگذاري بر ظرفیت تولیدي  گردند يمکه این تأثیرات اصجوالً بجا وقفه نمایان 

دیگري از طریق تأثیر بجر تقاضجاي کجل  .سازند يمکشور نقجش خجود را آشجکار 

ي اقتصادي کشور بر ها تیفهالآثجار خجود را بجر  مدت کوتاهدر  تواند يمکجه  است

 (.1922جاي گذارد )صمدي و همکاران، 

                                                           
 اکوادور، لیبي، ایران، کویت، عراق، نیوریه، ون وئال، عربستان، قطر، الو ایر، آنگوال، امارات 4
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کشورهاي مختلف جهان با توجه به نوع تهامالت و پیوندشان با اقتصاد جهاني، 

نوسانات قیمت جهاني نفت از دالیل  پذیرند. ميآثار متفاوتي را  جهاني يها شوکاز 

مختلف نوسانات  هاي سالاقتصاد جهاني در است. جهان  عمده ایواد بحران در

وسانات و این ن .نفت خام توربه کرده است را در قیمت زیادي يمثبت و منف

کشورهاي جهان تأثیر گذاشته  تغییرات قیمت نفت بر متغیرهاي کالن اقتصادي در

متکي بر  د این کشورها را با چالش روبرو کرده است. در کشورهايو اقتصا

کرده و  ناپایدارارزي حاصل از نفت را  هايدرآمد قیمتنوسانات  نفتي،درآمدهاي 

ماري بیبر اساس پدیده  .کشورها اثرات منفي به بار آورده است بیمار ایناقتصاد  در

همانند نفت ) صادراتي کاالهاهلندي، چنانچه اقتصاد با اف ایش ناگهاني در قیمت 

 روبرو شود، این امر به اف ایش درآمد و به دنبال آن اف ایش تقاضاي داخلي )خام

و اف ایش  یافته  اف ایشکار ي نیروي در اثر شوک مثبت ارزي تقاضا گردد. ميمنور 

دستم د سبب اف ایش کاالها در بخش  اف ایشدنبال خواهد داشت. دستم دها را به

صادراتي را در  هاي بخشن اف ایش، کاهش سود ای توارت خواهد شد کهغیرقابل 

نفت، به کاهش ارزش  قیمتناگهان  تأثیر ناشي از تکانه درنهایتپي خواهد داشت. 

 پذیري رقابتکاهش توان  امر سببشود. این  ميپول و اف ایش نرخ واقهي ارز منور 

 هاي بخش سبب کاهش تولیدات در نهایت درشود و  المللي بینکشور در عرصه 

و  )پیش بها خواهد شد ها بخش این اف وده  ارزشاقتصادي قابل توارت و کاهش 

 (.1999باغستاني، 

با اندکي تأمل در ساختار اقتصاد کشور ایران و بقیه کشورهاي صادرکننده عمده 

نفت که وابستگي شدیدي به درآمد حاصل از فروش نفت دارند، این ظن قوت 

. در استوارده به اقتصاد ناشي از تکانه نفتي  هاي تکانهکه منشأ بسیاري از  گیرد مي

 گرفته شکلکشورها به نحوي  گونه اینواقع موموعه روابط و خصوصیات اقتصادي 

عالوه بر آثار  نفتنفتي چه تکانه قیمتي و چه تکانه درآمدي  تکانه هرگونهکه 

مستقیم خود بر رشد تولید ناخالص داخلي از طریق غیرمستقیم نی  پایه پولي، تراز 

تواري و نی  وضهیت توازن بودجه دولت را دستخوش دگرگوني ساخته و از این 

کانال خود یک سلسله جریانات و تبهات پولي و واقهي را براي اقتصاد کشور به 

هم  تولید ناخالص داخليم تغییرات قیمت نفت بر دنبال خواهد داشت. اثر مستقی

براي کشورهاي صادرکننده و هم براي کشورهاي واردکننده نفت در مرحله اول این 

نفت از طریق  اف ایش آن باعث ایواد ویژه بهاست که تغییرات قیمت نفت 
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من )به از کانال تراز تواري و هم از کانال تراز بودجه باشد تواند ميغیرمستقیم هم 

با در نظر گرفتن اینکه تغییر قیمت نفت، موجب تغییر درآمد  (.1991یار و فطرس، 

. چرا که استضروري  تولید ناخالص داخلي، بررسي این نوسانات بر گردد مينفت 

. شود ميهر کشور محسوب  یافتگي توسههرشد اقتصادي یکي از محورهاي اساسي 

بسته به درآمدهاي ارزي حاصل از ، اقتصادي واکشورهاي وابسته به نفتاقتصاد 

در  اي طورگسترده بهو این وابستگي در طي سالیان طوالني  استصدور نفت خام 

به وجود آمده است. لذا بررسي اثرات و پیامدهاي  هااین اقتصاد تار و پودتمام 

غفاري و (است مختلف اقتصاد داراي اهمیت  هاي بخشبر  نوسان قیمت نفت

 (.1929مظفري، 

 های ارزی بر تولید ناخالص داخلی اثر تکانه-0-0

 بحث، همواره توسهه درحالنرخ ارز مناسب در کشجورهاي  هاي سیاستاتخاذ 

نوسانات نرخ ارز در رودررویي با  بر محور می انها  بحثبوده است.  برانگی  

. نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادي باشند ميمتمرک   داخلي و خارجي هاي شوک

ارز بر رشد  ، براي بررسي تأثیر نوسانات نرخرو  این ازنقش اساسي دارند.  شورک

مطلوب این نوسانات، امري  تولید و تقاضاي کشور، قضجاوت در مجورد مقجدار

 (. تولید ناخالص داخلي ازجمله1997است )غفاري و همکاران،  ناپذیر  اجتناب

والت نجرخ واقهجي ارز متغیرهاي اقتصادي اسجت که نسبت به تحج ترین مهم

متناسب و هماهنجگ  طور به. چنانچه نرخ ارز دهد ميحساسجیت بسجیاري را نشان 

باشجد سجبب کنجدي رشد اقتصاد  نشده  تنظیمبجا دنیاي داخل و خارج اقتصاد 

 (.1997)کوچک زاده و جالیي،  خواهد شد

نوسجانات در نجرخ ارز واقهي همچنین از طریق ایواد عدمِ اطمینان در 

. کجارگ اران گذارد ميآتجي کاالها و خدمات بر بخش حقیقي اثجر  هاي قیمت

و مصرف بر  گذاري سرمایهتولیجد،  ي زمینه درخجود را  هاي گیري تصمیماقتصجادي 

. کنند مي ری ي پي، زدسا ميبراي آن فراهم  ها قیمتپایه اطالعاتي که سیستم 

در نرخ ارز،  نااطمینانيناشي از  بیني پیشغیرقابجل اطمینان و غیرقابل  هاي قیمت

و در نتیوه اثر منفي بجر  گذاري شده سرمایهباعجث افج ایش نجرخ بهجره و کجاهش 

در آن باعجث افج ایش  نااطمینانياف ایش نوسانات نرخ ارز و  عالوه به .تولیجد دارد

که باعث  دهد ميو ه ینجه توجارت را اف ایش  شود مي المللي بینتوارت  ریسک در
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شود )ابراهیمي،  ميکاهش توارت و در نهایت کاهش در تولید و رشد اقتصادي 

1990.) 

 

 گذاری خارجی بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر تکانه سرمایه -0-3

و از آنوا  کند ميموتور محرک رشد و توسهه اقتصادي ایفاي نقش  عنوان بهسرمایه 

را  خألکه کشورهاي در حال توسهه اغلب با کمبود سرمایه مواجه هستند این 

ناشي  هاي بحرانکه این روش به دلیل  کنند ميمهموالً با استقراض خارجي جبران 

بدون . داده است مستقیم خارجي گذاري سرمایهجاي خود را به روش  بازپرداختاز 

و مداوم اقتصادي در هر کشور، با توهی  و  بلندمدتشک دستیابي به رشد 

است و  پذیر امکاندر اقتصاد ملي آن کشور  گذاري سرمایهتخصیص بهینه منابع 

بازار سرمایه  ویژه بهبراي رسیدن به این هدف، بازارهاي مالي گسترده و عمیق 

 هاي راهبا توجه به اینکه یکي از (. 1999اني، بها و باغست )پیش کارآمد ضروري است

خارجي در سبد مالي است که در  گذاري سرمایهتوسهه بازار سرمایه استفاده از توان 

 نائلنی   يبه رشد و توسهه اقتصاد توان ميو عملکرد صحیح  ری ي برنامهصورت 

انند از طریق اثرات مثبتي م تواند ميمستقیم خارجي  گذاري سرمایهجذب  .گشت

کسب دارایي، انتقال فناوري و تکنولوژي، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتي، 

ایواد صنایع فرعي، مهرفي فرآیندهاي جدید، تقویت توان مدیریتي، آموزش نیروي 

انساني و دسترسي به بازارهاي خارجي، باعث تسریع در روند رشد و توسهه 

 تأمینمستقیم خارجي عالوه بر  گذاري سرمایه .اقتصادي در کشورهاي می بان گردد

 از ،کالن اقتصادي دارد هاي شاخص، اثرات مثبت اقتصادي دیگري بر ها پروژهمالي 

گذاري  سرمایه: اف ایش کیفیت کاالهاي داخلي، کاهش بیکاري، کاهش ریسک جمله

، ها قیمت، کاهش سطح (و ایواد تنوع مکاني ها دارایي)به سبب ایواد تنوع در 

نی  اف ایش تولید و رشد  و R&D هاي ه ینهي سرمایه و اف ایش یکاهش ه ینه نها

سرمایه انساني، اف ایش صادرات و ارتقاي  وري بهرهاقتصادي، آموزش و اف ایش 

ترین بخش اقتصاد  عنوان پر نوسان گذاري به ي خواهد شد. از آنوا که سرمایهفناور

ین بخش به تغییرات شدید در تقاضاي شود، لذا هر تغییري در ا کالن شناخته مي

انوامد. لذا شناخت تغییرت این بخش بر رشد اقتصادي کشورها  کل و تولید مي

 بسیار مؤثر است.
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 پیشینه تحقیق -3

هاي نفتي بر  اي به بررسي اثرات نامتقارن شوک ( در مطالهه1929غفاري و مظفري )

ان داد که شوک قیمت نفت نتایج نش پرداختند. VARرشد اقتصادي ایران با روش 

و  در میان سایر متغیرهاي کالن دیگر، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادي ایران دارد؛

 دهد. گیري نوسانات اقتصادي ایران به خود اختصاص مي بیشترین سهم را در شکل

اي به بررسي اثرات نامتقارن نوسانات  ( در مطالهه1991کازروني و همکاران )

سوئیچینگ براي دوره -بر رشد اقتصادي ایران با رهیافت مارکوفنرخ واقهي ارز 

پرداختند. نتایج نشان داد که روش سوئیچینگ نسبت به  1957-22زماني 

هاي نرخ ارز بر رشد اقتصادي برتري  هاي خطي به منظور بررسي اثر شوک روش

 هاي مثبت نرخ واقهي ارز سبب اف ایش دارد. همچنین نتایج نشان داد که شوک

 هاي منفي سبب کاهش رشد خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلي و شوک

هاي نفتي بر رشد  اي به بررسي اثر تکانه ( در مطالهه1991بهمن یار و فطرس )

 1959-25براي دوره زماني  ARDLاقتصادي در ایران و ژاپن با استفاده از روش 

هاي قیمتي نفت و رشد  نهبین تکا پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه غیرمستقیمي

ید أیاقتصادي در ایران وجود ندارد، اما وجود رابطه غیرمستقیم براي کشور ژاپن ت

 شود. مي

گذاري مستقیم  اي به بررسي اثر سرمایه مطالهه ( در1997جهانگرد و شیرمرد )

یافته براي  خارجي بر رشد اقتصادي ایران با استفاده از روش گشتاورهاي تهمیم

پرداختند. نتایج حاکي از وجود رابطه مستقیم بین  1920-7011ني دوره زما

 گذاري مستقیم خارجي و تولید ناخالص داخلي در ایران دارد. سرمایه

اي به بررسي اثر نا اطمیناني نرخ ارز بر  ( در مطالهه1999کاظمي و همکاران )

پرداختند.  1992-29براي دوره زماني  رشد اقتصادي ایران با رهیافت شبکه عصبي

نتایج نشان داد که نااطمیناني نرخ ارز تأثیر منفي، اما خفیفي بر رشد اقتصادي 

 ایران دارد.

اي به بررسي اثر نااطمیناني نرخ ارز  ( در مطالهه1999کوچک زاده و جالئي )

-90هاي  هاي اقتصادي ایران با استفاده از روش پانل دیتا براي سال بر رشد بخش

داري بر  ایج نشان داد که نا اطمیناني نرخ ارز تأثیر منفي مهنيپرداختند. نت 1920

 هاي اقتصادي ایران دارد. رشد زیر بخش



 1999 پایی ، 9 ، شماره11هاي اقتصادي سابق(، دوره )بررسيفصلنامه اقتصاد مقداري                      94

 
 

 
هاي قیمتي  اي به بررسي شوک ( در مطالهه1999مهرگان و سلماني )

هاي چرخشي مارکف  بیني نشده نفت و رشد اقتصادي در ایران با رهیافت مدل پیش

هاي قیمتي  د. نتایج نشان داد که شوکپرداختن  72-29براي دوره زماني 

اندازه با تأثیر کمتر ولي با  هم هاي منفي، بیني نشده مثبت در مقایسه با شوک پیش

 دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضهیت رشد اقتصادي هستند.

گذاري مستقیم خارجي در صنایع  در خصوص انوام سرمایه(، 1929)برنانکه 

هنگامي که قیمت نفت داراي نوسان باشد تصمیم ، دهدنفتي چنین توضیح مي

زیرا ؛ افتد ها به تهویق ميگذاري در این بخش گذاران در خصوص سرمایهسرمایه

 کار گرفته ههاي نفتي بشده، در بخش  بخش عظیمي از سرمایه خارجي جذب

 .شودشود و این نوسان باعث کاهش رشد اقتصادي ميمي

رشد  بري نفتي ها شوکي به بررسي اثر ا مطالهه( در 7005) 5 نِ  و سانچیمِخ

براي دوره  VARبا استفاده از روش  OECDتولید ناخالص داخلي کشورهاي عضو 

، مطالهه موردپرداختند. نتایج نشان داد که در همه کشورهاي  1927-700زماني 

یر قرار تأثمستقیم تولید ناخالص داخلي را تحت  طور بهتغییرات قیمت نفت 

تحت  آن رایرهاي اقتصادي متغمستقیم از طریق سایر  یرغ صورت بهدهد، بلکه  ينم

 دهد. يمیر قرار تأث

 هايدر مطالهه خودبه بررسي رابطه علي بین متغیر (7007) 7هیسائو و هیسائو

FDI و  GDP طي دوره ) خاورمیانه يمنتخبي از کشورهار )براي هشت کشو

هاي ترکیبي صورت سري زماني براي هر کشور و دادهبه دو  1927-7004 زماني

 طرفه کیمطالهه بیانگر این است که علیت  جینتا .اندها پرداختهبراي کل کشور

به صادرات  FDI از میرمستقیطرفه غو علیت یک GDPبه  FDIمستقیمي از 

 .باشدبرقرار مي

اي به بررسي رابطه نوسانات نرخ ارز و رشد  ( در مطالهه7007) 2گاال و لوکیندا

کشور در حال توسهه با استفاده از روش پانل دیتا براي دوره زماني  52اقتصادي 

پرداختند. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت بین سطوح نرخ ارز واقهي  1999-1970

 و رشد اقتصادي وجود دارد.

                                                           
5
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7
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اي به بررسي اثرات بلندمدت نوسانات  مطالهه ( در7011) 2هوالند و همکاران

کشور پیشرفته و نوظهور با استفاده از روش  27نرخ ارز بر رشد اقتصادي 

پرداختند. نتایج  1920-7009یافته براي دوره زماني  گشتاورهاي تهمیم

دهنده تأثیر منفي و مهنادار نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادي این کشورها  نشان

 است.

اي به بررسي اثر نرخ ارز واقهي و رشد اقتصادي و  ( در مطالهه7017) 9چن

با  1997-7002استان چین براي دوره زماني  72همگرایي نرخ رشد در بین 

دهنده اثر مثبت نرخ ارز بر رشد  استفاده از روش پانل دیتا پرداخت. نتایج نشان

 ها است. اقتصادي و همگرایي نرخ رشد اقتصادي بین این استان

هاي نفتي بر متغیرهاي  اي به بررسي شوک در مطالهه (7011) 10وایمي و فاوو

پرداختند. نتایج نشان داد که  VARکالن اقتصادي نیوریه با روش علیت گرنور و 

هاي قیمت مثبت نفتي علیت تولید، مخارج دولت، تورم و نرخ واقهي ارز  شوک

نرخ ارز را تحت تأثیر قرار  صورت مهناداري تولید و هاي منفي به نیست، اما شوک

 دهد. مي

اي به بررسي رشد تولید و تغییرات  ( در مطالهه7017) 11رحمان و سرلیت 

 BEKKو  VARMA ،GARCHهاي  واقهي قیمت نفت کانادا با استفاده از روش

کوواریانس بین رشد تولید و -پرداختند. نتایج نشان داد که فرآیند شرطي واریانس

دار است. همچنین  صورت غیر قطري و نامتقارن مهني نفت به تغییرات واقهي قیمت

هاي اقتصادي در کانادا  اف ایش نااطمیناني قیمت نفت باعث رشد پایین فهالیت

 شود. مي

گذاري مستقیم خارجي  یهسرمایر تأثي به بررسي ا مطالهه( در 7017) 17سارود

نتایج نشان داد که  بر حساب سرمایه و تولید ناخالص داخلي کشور هند پرداخت.

دهد، بلکه  يمگذاري خارجي در هند نه تنها تولید ناخالص داخلي را تغییر  یهسرما

 دهد. يمرا نی  تغییر  ها پرداختوضهیت توارت و تراز 
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ي به بررسي اثر شوک نفت بر رشد ا مطالههدر  19(7014زید و همکاران )

با روش طیف  7000-7010اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت براي دوره زماني 

تکاملي پرداختند. نتایج حاکي از وجود ارتباط مهنادار میان شوک قیمت نفت و 

 باشد.رشد اقتصادي مي

ي به بررسي اثر قیمت نفت بر رشد اقتصادي براي ا مطالههدر  14(7015پاشپا )

براي کشورهاي منطقه بریک با استفاده از روش پانل  1922-7014دوره زماني 

ت. نتایج نشان داد که قیمت نفت با رشد اقتصادي رابطه مثبت دارد. دیتا پرداخ

البته ضرایب قیمت نفت براي کشورهاي چین و هند منفي بوده و نشان دهنده اثر 

 منفي آن بر رشد اقتصادي است.

ي اقتصادي بر رشد اقتصادي مطالهات زیادي ها شوکیر تأثدر زمینه بررسي 

 طور بهلهه حاضر با سایر مطالهات در این است که اما تفاوت مطا؛ صورت گرفته است

یم خارجي را بر رشد مستقگذاري  یهسرماي نفتي، ارزي و ها شوکیر تأثهم مان، 

یري از روش گ بهرهاقتصادي مورد ارزیابي قرار داده است. از طرفي در این مطالهه با 

P-VAR نفت بررسي کرده  صادرکنندهرا در بین کشورهاي  ها شوکیر این تأث

ها بر رشد اقتصادي( بررسي اثر شوک)کدام از مطالهات داخلي مشابه  یچهاستکه در 

 گونه عمل نشده است. ینا

 

 ی تحقیقها دادهتصریح الگو و  -4
توربي و نی  با تکیه بر مطالهه  مطالهاتدر این مقاله با توجه به مباني نظري و 

 گذاري سرمایهو تولید ناخالص داخلي ، مدل بکار رفته براي (1924)مهدوي 

 .شده است صورت زیر در نظر گرفته هاي عضو اوپک بهمستقیم خارجي در کشور

(1)                                     ( , , , , , , )G D P F ID FD I L O IL E X P G E L E X 

(7)                              
3 5 6 71 2 4

0 D
G D P = I .F D I .L .O IL E X P .E .G .L E X

     

 

خطا را به سمت راست آن اضافه کنیم  ج  لگاریتم بگیریم وحال اگر از رابطه فوق 

 صادرات نفت، ناشي از درآمد حاصل از جهت بررسي اثرات، صورت زیر الگوي فوق به

 :خواهد آمد در تولید ناخالص داخلي مستقیم خارجي بر يگذار هیسرما نرخ ارز،

                                                           
13

 Zied  and et al. 
14

 Pushpa 
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 (9)                      
0 1 D 2 3 4

5 6 7 t

L G D P =  L +  L I  +  F D  I+  L L +  L O IL E X P  +

L E  + L G  + L E X +  U  

    

  
 

 ند:شومي مهرفي زیر صورت به فوق مهادالت در استفاده مورد هايمتغیر

LGDP: (میلیارد دالري )تولید ناخالص داخلي، بانک جهان تمیلگار 

LG: (میلیارد دالر) مخارج دولتبانک جهاني تمیلگار 

LID: (دالر )میلیاردجهاني گذاري داخلي، بانک گاریتم سرمایهل 
LL: (نفر) تهدادنیرویکار، بانک جهاني لگاریتم 

FDI:  مستقیم خارجي گذاري سرمایهخالص 

:UNCTAD (دالر میلیارد) 

LE: يواقه نرخ ارز لگاریتم 

LOILEXP: هاي حاصل از صادرات نفتدرآمد تمیلگار 

LEX: ارز )میلیاردضرب درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در نرخ  حاصل لگاریتم 

 هستند. 7005به قیمت ثابت سال (. الزم به ذکر است همه متغیرها دالر

 عنوان بههمانند سایر ضرایب  تواندنمي 2β، (9)پس از برآورد کردن فرم تبهي 

 گذاري مستقیم ؛ بنابراین براي داشتن کشش مربوط به سرمایهکشش محسوب شود

انوام این  با. نمودگذاري ضرب  اولیه سرمایه مقادیر در را 2β مقدار بایدخارجي 

 .مدل متفاوت است در هاي موجودباکشش سایر متغیر آمده عمل کششبه دست

UNCTADو  WDIبانک جهاني،  سایتي این مطالهه از ها داده
براي دوره  15

 .اند شدهاستخراج  7000-7017زماني 

 P-VARروش  -4-2

زیر مهرفي  صورت توان بهدر حالت دو متغیره را مي(P-VAR)به طور خالصه روش 

 نمود:

(4)                                  [
   
 

   
 ]  [

   
   
]  [
      
      

] [
      
 

      
 ]  [

   
 

   
 ] 
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 United Nation Conference on Trade and Development 
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است. با توجه به مباني نظري و با  PANEL VAR( یک مدل استاندارد 5مهادله )

و  تولید ناخالص داخليدر نظر گرفتن مطالهات توربي مطرح شده در خصوص 

شده این   صورت دستگاهي متشکل سه مهادله ارائه الگوي فوق به ،عوامل مؤثر بر آن

شده بر متغیرهاي اصلي مدل مورد  دست آوردن اثر شوک واردمهادالت براي به

 :(FDI) مستقیم خارجي گذاري یهالگوي اول شامل سرما گیرد. استفاده قرار مي
                                           

                           
                                          

                           
                                         

                           

(7) 

                                         
                           

                                          
                           

 

 :(LOILEXP) الگوي دوم شامل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت

                                           
                               

                                          
                               

                                         
                               

(2) 
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 :(LE) الگوي سوم شامل تغییرات نرخ ارز اسمي

                                           
                          

                                          
                          

                                         
                          

                                         
                          

                                          
                          

 

 نرخ ،ينفت هايتکانه از يناش اثرات به بررسي، مطالههبه دلیل اینکه تمرک  این 

تولید ناخالص داخلي است؛ لذا تنها در مورد  بر يخارج میمستق گذاري هیسرماز و ار

 شود.متغیرهاي اصلي بحث مي

 بررسی نتایج تجربی -9

ها مورد بررسي قرار قبل از انوام تخمین و برآورد مدل الزم است که مانایي متغیر

گیرد و پس از اطمینان از مانایي، به برآورد مدل پرداخته شود. بدین منظور در 

آزمون ریشه واحد استفاده شده است و نتایج مبني بر مانا بودن مقاله حاضر از 

( موجود است. 1گیري است که در پیوست )بار تفاضل ها پس از یکتمامي متغیر

همچنین جهت اطمینان از جهلي نبودن نتایج رگرسیون، آزمون همومهي انوام 

( 9ول شد که ارتباط بلندمدت بین متغیرهاي مدل تائید شد و در پیوست )جد

جهت رسیدن به یک مدل بهینه که برازش مناسبي از متغیرهاي مدل  موجود است.

را ارائه دهد، دانش نسبت به وقفه بهینه مدل و متغیرهاي موجود در آن ال امي 

است. جهت تهیین وقفه بهینه مدل اقتصادسنوي کلیه متغیرها در قالب یک مهادله 

VAR د بهینه وقفه در برآورد مهادالت از منظور تهیین تهدا شود. به برازش مي

که از لگاریتم تابع راست نمایي  17کوئین-مهیارهاي آکائیک و شوارت  و حنان

                                                           
16

 Hannan-Quinn Information Criterion (HQ) 

(2) 
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نتایج مربوط به آزمون  (4ل جدوپیوست )شود. در  گردد، استفاده مي محاسبه مي

 .شده است تهیین وقفه بهینه مدل ارائه

 

 Fآزمون چاو یا  -9-2

هاي دادهدر برابر مدل  شده  تلفیق هايداده مدل کارگیري بهآزمون چاو براي 

 .شودميانوام  تابلویي









n211

n210

...:H

...:H

 
 

 Fآزمون چاو یا  :2جدول 

 اثر آزمون چاو آماره محاسباتي احتمال

 Fمقطع عرضي  092777/40 00/0

 : محاسبات محققمأخذ

 دارمهنيدرصد از لحاظ آماري  99در سطح احتمال بیش از  Fاز آنوایي که آماره 

است، فرضیه
0

H هاي تابلویي رد شده بنابراین براي برآورد مدل باید از داده

هاي مختلفي را در برآورد ها باید عرض از مبدأگونه داده استفاده نمود که در این

 لحاظ نمود.

 

 

 آزمون هاسمن -9-0

 يهامدل از یک  کدام قالب در مدل که شود مشخص ستیبايم دوم مرحله در

. براي این منظور از آزمون هاسمن است يبررس و بیان  قابل يتصادف و ثابت اثرات

 :شوديم انیب ریز صورت  به هاسمن آزمون هیفرض استفاده خواهد شد.
H0 =Random Effects 
H1=Fixed Effects 
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 ،مقابل هیفرض و يتصادف اثرات روش از استفاده انگریب آزمون نیا صفر هیفرض

 .باشديم ثابت اثرات روش از استفاده نشانگر

 نتایج آزمون هاسمن :0جدول 
Prob Chi-Sq. d.f Chi-Sq. Statistic 

0121/0 7 449271/15 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

گیري  قاعده تصمیمدو آزمون پریوش پاگان و هاسمنیک  نتایج بیان شده زیر بر اساس

مبني بر  H0دهد که فرضیه تصادفي است را نشان مي براي انتخاب بین اثرات ثابت و

شود؛ در نتیوه بهترین برآورد، درصد رد مي 99تصادفي بودن مدل، در سطح اطمینان 

 .روش اثرات ثابت است

 پاگان -آزمون بریوش: 3جدول 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

|       Var     sd = sqrt(Var) 

44710/0                      1990117/0                    LGDP | 

            e |              ./79959         ./54279 

u |   ./102799     ./1092471 

Test:   Var(u) =2 

chibar2(01) =190/5 

Prob > chibar2 =2/2222 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

هاي تابلویي از نوع  در این مطالهه براي تهیین اینکه اثرات به دست آمده از داده

استفاده شده است. در این  F-ANOVAفرد، زمان و یا هر دو است از آزمون 

هاي تابلویي یک طرفه است یا دو طرفه، و  گردد که آیا مدل داده آزمون مشخص مي

 آمده است. 4اگر یک طرفه است از نوع فرد است یا زمان؛ نتایج در جدول 

 F-ANOVAآزمون : 4جدول 
Prob d.f Statistic F& Chi-square Test 

0000/0 )105/10( 720404/92 Cross-section F 

0000/0 ۰۱ 297995/709 Cross-section Chi-square 

9547/0 )105/11( 992214/0 Period F 

0102/0 ۰۰ 929752/159 Period Chi-square 

0000/0 )105/71) 529092/19 Cross-Section/Period F 
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0000/0 ۱۰ 704512/710 Cross-Section/Period Chi-square 

 تحقیق : محاسباتمأخذ

 صورتبه باید مدل که شد مشخص فوق وکاي دو در جدول Fهاي  آزمون نتایج موموع از

 .شود زده تخمین 12مقطع در طرفه  یک ثابت اثر

 تولید ناخالص داخليبرآورد مدل نتایج  :9جدول 

 t Probآماره  ضریب متغیر

LOG(ID) 104514/0 95724/54 0000/0 

FDI 727/0 090902/7 0000/0 

LOG(OILEXP) 177229/0 15729/55 0000/0 

LOG(G) 249729/0 5225/197 0000/0 

LOG(E) 115999/0 29942/17 0000/0 

LOG(L) 077027/0 241109/9 0007/0 

LOG(LEX) 17720/0- 9717/49- 0000/0 

F 0000/0 1/729911 آماره 

DW= 0255/7  R2= 9924/0  R= 9922/0  

 : محاسبات تحقیقمأخذ

 نشان  مدل، برازش مناسبي را اعتبارسنويهاي بر اساس مهیار (9) جدولنتایج 

  نیا رعالوه ب .قدرت توضیح دهندگي مطلوبي برخوردار است ازمدل  دهد ومي

صفر  توانند ينمهم مان  طور ضرایب به هکلی دکنمشخص مي  F داري آماره مهني

اج اي خطا قابل  در يفرض عدم خودهمبستگ D.W هايباتوجه به آماره و باشند

گذاري  سرمایه داخلي، گذاري هاي سرمایهبراساس نتایج مدل متغیر. باشدمي تأیید

 نیروي کار داراي اثر مثبت و نرخ ارز و مخارج دولت، هاي نفتي،درآمد خارجي،

 تولید ناخالص داخلي ضرب درآمد نفتي در نرخ ارز اثر منفي بر حاصل مهنادار و

 .دارد

 12العمل آنی توابع عکس -9-3
 متحرکمانند تو یه واریانس، یک نمایش میانگین  (IRFS) الهمل آني توابع عکس

رفتار پویایي ، الهمل آني باشد. توابع عکسمي VECM یاVAR از الگوي 

ها در طول زمان نشان متغیرهاي الگو را به هنگام ضربه واحد به هریک از متغیر

                                                           
17

 One Way Fixed Effect of cCross Section 
18

 Impulse Response Function 
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ها یک لذا به آن، شوندي یک انحراف مهیار انتخاب مي اندازه بهها دهند. این تکانهمي

، مقادیر ي شروع حرکت متغیر پاسخمبدأ مختصات یا نقطه .ضربه یا تکانه گویند

توابع مربوط به وضهیت پایدار دستگاه )بدون حضور تکانه( است. با استفاده از 

از سوي هریک از  شده لاعما، پاسخ پویایي دستگاه به تکانه واحد الهمل آني عکس

مدل خود بازگشت  در این بخش با استفاده از گردد.هاي دستگاه، مشخص ميمتغیر

شود. جهت به برآورد مدل ضرایب پرداخته مي 19بر اثرات ثابت برداري پانل و تکیه

 71اف ار استاتا تحت نرم 70(7007) شده توسط الو و زیکچینو تخمین از برنامه نوشته

 دست آمده است:صورت زیر به الهمل آني به استفاده شده است. توابع عکس

 گذاری خارجیبرای متغیر سرمایه آنی العمل عکس توابع تحلیل -9-3-2

 FDIالهمل آني متغیر  توابع عکس: 2شکل 
 

 
 

 
                                                           

19
 Fixed Effect 

20
 Love and Zicchino 

21
 Stata 

Impulse-responses for 3 lag VAR of lgdp fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0328

0.2351

response of lgdp to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0324

0.0727

response of fdi to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.1e+09

2.0e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-4.3e+08

4.6e+09

Impulse-responses for 3 lag VAR of lgdp fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0328

0.2351

response of lgdp to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0324

0.0727

response of fdi to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.1e+09

2.0e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-4.3e+08

4.6e+09
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Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp ll

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

0.0000

0.0851

response of lgdp to ll shock
s

 (p 5) ll  ll
 (p 95) ll

0 6

-0.0121

0.0055

response of ll to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0046

0.0065

response of ll to ll shock
s

 (p 5) ll  ll
 (p 95) ll

0 6

0.0000

0.0172

Impulse-responses for 3 lag VAR of lgdp lg

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0247

0.3230

response of lgdp to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0508

0.5001

response of lg to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0160

0.3179

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0188

0.5545Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp lid

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

0.0000

0.0848

response of lgdp to lid shock
s

 (p 5) lid  lid
 (p 95) lid

0 6

-0.0330

0.0136

response of lid to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

0.0000

0.0592

response of lid to lid shock
s

 (p 5) lid  lid
 (p 95) lid

0 6

-0.0034

0.1063
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 Stata14اف ار نرممحاسبات تحقیق با استفاده از  :مأخذ

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0192

0.1735

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0336

0.0920

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0600

0.0551

response of lg to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0595

0.0895

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0045

0.0458

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0433

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0177

0.0118

response of ll to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0171

0.0152

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.1400

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0668

0.0661

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0337

0.1122

response of lid to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0375

0.1428

response of fdi to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-3.7e+09

2.7e+09

response of fdi to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-2.4e+09

1.5e+09

response of fdi to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-2.0e+09

3.3e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-3.6e+08

9.9e+09

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0192

0.1735

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0336

0.0920

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0600

0.0551

response of lg to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0595

0.0895

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0045

0.0458

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0433

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0177

0.0118

response of ll to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0171

0.0152

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.1400

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0668

0.0661

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0337

0.1122

response of lid to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0375

0.1428

response of fdi to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-3.7e+09

2.7e+09

response of fdi to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-2.4e+09

1.5e+09

response of fdi to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-2.0e+09

3.3e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-3.6e+08

9.9e+09Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0192

0.1735

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0336

0.0920

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0600

0.0551

response of lg to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0595

0.0895

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0045

0.0458

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0433

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0177

0.0118

response of ll to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0171

0.0152

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.1400

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0668

0.0661

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0337

0.1122

response of lid to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0375

0.1428

response of fdi to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-3.7e+09

2.7e+09

response of fdi to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-2.4e+09

1.5e+09

response of fdi to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-2.0e+09

3.3e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-3.6e+08

9.9e+09
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به  LGDPآید که واکنش دست ميالهمل آني این نتیوه به از توابع عکس *

FDI  در ابتدا منفي بوده و پس از گذشت مدتي این واکنش مثبت شده است. دلیل

گذاري خارجي جذب این است که سرمایه LGDPبه  FDIمنفي بودن واکنش 

راندن بخش سنتي تولید شده هاي عضو اوپک باعث به حاشیه کشور توسطشده 

، اشتغال و در نتیوه کاهش تولید تولیدمدت باعث کاهش است که این امر در کوتاه

مدت به دلیل اف ایش تولید در بخش مدرن، ناخالص داخلي شده است. ولي در بلند

 اي از اقتصاد رشد اقتصادي تحریک شده است. همچنین به علت اینکه بخش عمده

کار داراي  پک دولتي است و مهموالً در بخش دولتي تهداد نیرويهاي عضو اوکشور

کار موجب کاهش بازدهي و پایین  تراکم باالیي است، بنابراین تراکم زیادِ نیروي

مدت از آنوا مدت در اثر شوک شده است ولي در بلند کوتاه آمدن رشد اقتصادي در

آورد باعث  دست ميت بهیابد و نیروي کار مهار گذاري اف ایش ميکه حوم سرمایه

 اف ایش تولید ناخالص داخلي به نسبتي بسیار کم شده است.

باشد ولي اثرگذاري آن بر مي مثبتداراي اثرات  LIDبه  LGDPواکنش  *

تولید ناخالص داخلي بیش از اندازه ضهیف است که علت آن پایین بودن قدرت 

 پذیري بخش داخلي با بخش خارجي است. رقابت

مثبت است و علت آن این است که مخارج دولت  LGبه  LGDPواکنش  *

باشد و بیشترین سهم از درآمد نفتي به بخش مخارج نفتي مي هايدرآمدمتکي به 

 شود.دولت ت ریق مي

کار استفاده شده در بخش تولید،  و نیروي داخليگذاري بخش پاسخ سرمایه *

اف ایش سرمایه خارجي جذب گذاري مستقیم خارجي مثبت است زیرا با به سرمایه

کارگیري  یابد. در نتیوه بههاي اوپک می ان اشتغال اف ایش ميشده به داخل کشور

کار جهت تولید بیشتر، زیاد خواهد شد و همچنین با مکانی ه شدن سطح  نیروي

 یابد.گذاري در بخش داخلي اف ایش ميتولید در بخش مدرن، سرمایه

خارجي مثبت است که دلیل  گذاريسرمایهدر پاسخ مخارج دولت به تغییر  *

هاي گذاري خارجي، بیشتر کشورآن ناشي از این است که جهت جذب سرمایه

ها را تقویت کنند که این امر مستل م انوام  اوپک باید بخش عمران و زیرساخت

باشد و هرگونه ه ینه کردن موجب اف ایش هاي کالن از سوي دولت ميه ینه

 هد شد.مخارج دولت خوا
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 های نفتیبرای متغیر درآمدآنی  العمل عکس توابع تحلیل -9-3-0

 (LOILEXP)الهمل آني متغیر  توابع عکس: 0 شکل
 

 
 

 
 

 
 

Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.5023

0.4481

response of lgdp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.8952

1.9365

response of loilexp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.9897

0.2132

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.2860

6.3540

Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.5023

0.4481

response of lgdp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.8952

1.9365

response of loilexp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.9897

0.2132

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.2860

6.3540

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0001

0.0960

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0484

0.0649

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0827

0.0407

response of lg to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0448

0.0933

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0010

0.0331

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0384

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0160

0.0191

response of ll to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0187

0.0100

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0033

0.0965

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0493

0.0476

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0505

0.0880

response of lid to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0464

0.0839

response of loilexp to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.0771

response of loilexp to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0615

0.0604

response of loilexp to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.1154

0.0396

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0105

0.1482
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 Stata14 اف ار محاسبات تحقیق با استفاده از نرم :مأخذ

به  LGDPاین است که واکنش  دهنده نشانآني الگوي دوم  الهمل عکس*توابع 

LOILEXP  است. در این الگو نی  حوم صادرات نفتي موجبات اف ایش مثبت

 تولید ناخالص داخلي را فراهم آورده است.

گذاري بخش داخلي به شوک وارد شده از طرف *پاسخ مخارج دولت و سرمایه

هاي مختلفي از اقتصاد در درآمد که بخش درآمد نفتي مثبت است و با توجه به این

هاي اوپک به این منابع، دلیل اتکاي اقتصاد کشور نفتي سهیم هستند و همچنین به

گذاري هاي نفتي به اف ایش در مخارج دولت و سرمایهبنابراین هر اف ایشي در درآمد

 منتهي خواهد.

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0001

0.0960

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0484

0.0649

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0827

0.0407

response of lg to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0448

0.0933

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0010

0.0331

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0384

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0160

0.0191

response of ll to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0187

0.0100

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0033

0.0965

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0493

0.0476

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0505

0.0880

response of lid to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0464

0.0839

response of loilexp to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.0771

response of loilexp to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0615

0.0604

response of loilexp to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.1154

0.0396

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0105

0.1482

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0001

0.0960

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0484

0.0649

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0827

0.0407

response of lg to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0448

0.0933

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0010

0.0331

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.0384

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0160

0.0191

response of ll to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0187

0.0100

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0033

0.0965

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0493

0.0476

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0505

0.0880

response of lid to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0464

0.0839

response of loilexp to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0619

0.0771

response of loilexp to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0615

0.0604

response of loilexp to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.1154

0.0396

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.0105

0.1482
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کار به درآمد نفتي: با اف ایش درآمد نفتي و تقویت بخش  پاسخ تهداد نیروي *

نقدینگي موجب اف ایش یابد و اف ایش مخارج دولت، حوم نقدینگي اف ایش مي

شود. اف ایش تورم در داخل با فرض ثابت ماندن نرخ ارز تقاضاي واردات را  تورم مي

طورکلي  گذارد. به اف ایش داده و از این طریق تأثیر منفي براشتغال برجاي مي

چنانچه اف ایش درآمد نفتي به اف ایش پایه پولي منور شود، باعث کاهش اشتغال 

ن اف ایش در پایه پولي منور به تغییر جهت تقاضا از تولیدات خواهد شد؛ چون ای

 داخلي به سمت واردات خواهد شد.

 

 

 

 برای متغیر نرخ ارز آنی العمل عکس توابع تحلیل -9-3-3

 (LE) الهمل آني متغیر توابع عکس :3شکل 
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Impulse-responses for 3 lag VAR of lid le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lid to lid shock
s

 (p 5) lid  lid
 (p 95) lid

0 6

-0.0153

0.8076

response of lid to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.9193

0.0594

response of le to lid shock
s

 (p 5) lid  lid
 (p 95) lid

0 6

-0.1476

0.0068

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0039

0.1778

Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0738

0.1859

response of lgdp to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.2806

0.1361

response of le to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.2508

0.0097

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0026

0.3913
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Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0738

0.1859

response of lgdp to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.2806

0.1361

response of le to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.2508

0.0097

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0026

0.3913

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 200 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0913

0.1312

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.1495

0.2586

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0929

0.1407

response of lg to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.3155

0.4665

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0453

0.0294

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.1077

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0430

0.0129

response of ll to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0185

0.1762

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0726

0.1302

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.1344

0.1849

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.1202

0.1267

response of lid to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.2732

0.4046

response of le to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.1344

0.0565

response of le to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0211

0.2943

response of le to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.2288

0.0196

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0167

0.7889
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 Stata14 اف ار محاسبات تحقیق با استفاده از نرم :مأخذ

آید نشان دهنده این است که همانند دو  الهمل آني سوم برمي آنچه از توابع عکس

مثبت است یهني با اف ایش نرخ ارز از طریق  LEبه  LGDPالگوي قبلي واکنش 

کاهش ارزش پول ملي، صادرات تحریک شده و باعث اف ایش تولید ناخالص داخلي 

 شود.مي

بنابراین  یابد؛براي صادرات اف ایش مي با اف ایش نرخ ارز ناشي از شوک، تقاضا *

شود و جهت تولید تولید داخلي اف ایش خواهد یافت. در نتیوه صنهت تحریک مي

گذاري یابد و همچنین سرمایهکار اف ایش مي کارگیري نیروي و اشتغال بیشتر به

 یابد ولي بر تولید ناخالص داخلي اثر اندکي دارد.بخش داخلي هم تسریع مي

مخارج دولت به شوک وارد شده به نرخ ارز مثبت است زیرا با اف ایش  پاسخ *

هاي عمراني دولت اي گران شده در نتیوه ه ینهنرخ ارز، واردات کاالي سرمایه

 ها باعث اف ایش مخارج دولت خواهد شد.یابد که این اف ایش ه ینهاف ایش مي

 لید ناخالص داخلیهای وارده به تومقایسه بین پاسخ ناشی از شوک -9-3-4

گذاري مستقیم خارجي، نرخ ارز اصلي سرمایه متغیربه سه  شوکبهد از وارد نمودن 

آمد نفتي، سه پاسخ از سمت تولید ناخالص داخلي به دست آمده است که و در

تر است. ها پایینهاي نفتي از سایر متغیرشدت پاسخ تولید ناخالص داخلي به درآمد

Impulse-responses for 2 lag VAR of lg ll lid le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 200 reps

response of lg to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0913

0.1312

response of lg to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.1495

0.2586

response of lg to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0929

0.1407

response of lg to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.3155

0.4665

response of ll to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0453

0.0294

response of ll to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

0.0000

0.1077

response of ll to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.0430

0.0129

response of ll to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0185

0.1762

response of lid to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.0726

0.1302

response of lid to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.1344

0.1849

response of lid to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.1202

0.1267

response of lid to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.2732

0.4046

response of le to lg shock
s

 (p 5) lg  lg
 (p 95) lg

0 6

-0.1344

0.0565

response of le to ll shock
s

 (p 5) l l  l l
 (p 95) l l

0 6

-0.0211

0.2943

response of le to lid shock
s

 (p 5) l id  l id
 (p 95) l id

0 6

-0.2288

0.0196

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0167

0.7889
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قدیم است برابري تهادل قبل وبهد از شوک وارده چون تهادل جدید مهادل تهادل 

عمدتاً به دلیل وجود عدم پیوستگي اقتصادي در کشورهاي تولیدکننده نفت است. 

ها با صنایع خارج  ارتباط صنایع در این کشورها بسیار اندک بوده و ارتباط آن

یابد و  سمت خارج از کشور جریان ميازکشور است بنابراین اثرات اف ایش تقاضا به 

 .یابد اثرات بازخوردي آن کاهش مي

 پاسخ تولید ناخالص داخلي به تکانه واردشده به درآمد نفتي :4شکل 

 

 پاسخ تولید ناخالص داخلي به تکانه واردشده به نرخ ارز :9شکل 

 
 

 

 

Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp loilexp

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.5023

0.4481

response of lgdp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.8952

1.9365

response of loilexp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.9897

0.2132

response of loilexp to loilexp shock
s

 (p 5) loilexp  loilexp
 (p 95) loilexp

0 6

-0.2860

6.3540
Impulse-responses for 1 lag VAR of lgdp le

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0738

0.1859

response of lgdp to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.2806

0.1361

response of le to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.2508

0.0097

response of le to le shock
s

 (p 5) le  le
 (p 95) le

0 6

-0.0026

0.3913
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 گذاري خارجيشده به سرمایه پاسخ تولید ناخالص داخلي به تکانه وارد: 6شکل 

 
 Stata14 اف ار محاسبات تحقیق با استفاده از نرم :مأخذ

آني، پاسخ تولید ناخالص داخلي به  الهمل عکسهاي باال و توابع با توجه به شکل

هاي نفتي مثبت بوده و تا دوره ششم روند ثابتي داشته و پس از وارد بر درآمد تکانه

 7بدین ترتیب تکانه وارد بر درآمد نفتي تا  کند.آن هم تقریباً روند ثابتي را طي مي

دوره بر تولید ناخالص داخلي اثر داشته و پس از آن مستهلک شده است. در تهادل 

باشد. این تهادل نسبت به جدید تولید ناخالص داخلي تقریباً مهادل تهادل قدیم مي

گذاري بسیار اثر دهنده نشانتر است که این نتیوه  یینپاها تهادل جدید سایر متغیر

اندک درآمد نفتي بر رشد اقتصادي است. این نتیوه در مدل برآوردي به روش پنل 

 ( مورد تأیید است.9دیتا طبق نتایج جدول )

 یریگ جهینت -6

دهد که کاهش ارزش پول تأثیر مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلي نشان مي

مهمول اف ایش نرخ ارز از طریق ایواد  طور بهکمک کرده  اقتصاديملي به رشد 

ي براي کاال و خدمات تولیدي منور به اف ایش تقاضاي الملل نیبم یّت رقابت 

خارجیان شده و از این مسیر بر تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت. در مورد 

؛ هاي عضو اوپک چون کاهش ارزش پول ملّي تأثیري در صادرات نفت نداردکشور

آن بر سایر  ریتأثبایست از طریق تولید ناخالص داخلي مي تأثیر مثبت بر بنابراین

ها رخ داده باشد. همچنین کوچک بودن ضریب متغیر نرخ ارز کم اثر بودن بخش

 نماید.ها آشکار مياین متغیر را بر تولید ناخالص داخلي در این دسته از کشور

Impulse-responses for 3 lag VAR of lgdp fdi

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

response of lgdp to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-0.0328

0.2351

response of lgdp to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-0.0324

0.0727

response of fdi to lgdp shock
s

 (p 5) lgdp  lgdp
 (p 95) lgdp

0 6

-1.1e+09

2.0e+09

response of fdi to fdi shock
s

 (p 5) fdi  fdi
 (p 95) fdi

0 6

-4.3e+08

4.6e+09
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بت بر تولید ناخالص داخلي گذاري داخلي و نیروي کار داراي تأثیر مثسرمایه

آمده تأثیر نیروي کار کمتر از تأثیر  به دستبوده و با توجه به ضرایب 

ي داخلي بوده است که این موضوع ممکن است به تراکم نیروي کار در گذار هیسرما

ها اشاره نماید. براي اف ایش بازدهي بیشتر نیروي کار الزم است این کشور

 .ي اف ایش یابدگذار هیسرما

مخارج دولت عالوه بر اینکه طبق انتظار تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلي 

باشد. مقدار اثر نی  مي نیتر ب رگداشته با توجه به ضریب محاسبه شده داراي 

هاي عضو اوپک از طریق گسترش و بهبود مخارج دولت مهموالً در کشور

ي نفت بر دست نییپاي دولتي در صنایع باال و گذار هیسرما نیهمچنو  ها رساختیز

 تولید ناخالص داخلي تأثیر داشته است.

 LEXآخرین متغیري که در برآورد این مدل باید مورد توجه قرار گیرد، متغیر

آمده است.  به دستضرب نرخ ارز در درآمد حاصل از صادرات باشد که از حاصلمي

تقابل درآمد نفتي و نرخ ارز بر تولید هدف از محاسبه این متغیر بررسي تأثیر م

رود اف ایش درآمد نفتي از طریق تقویت پول ملي . انتظار مياستناخالص داخلي 

بنابراین به ؛ شودبه اف ایش تقاضاي واردات و کاهش عرضه صادرات منتهي مي

منفي بر تولید  ریتأثواسطه جهت تقاضاي کشور به سمت کاالي وارداتي عمالً 

لي بوا خواهد گذاشت ضریب منفي ج  تأثیر متقابل مؤید این موضوع ناخالص داخ

ملي با اتکا به  پولرسد پیگیري سیاست ثبات به نظر مي هر حالاست به 

ي و ایواد م یت نسبي بخش  تنوع ،درآمدهاي صادراتي از رقابتي شدن اقتصاد

 کند.جلوگیري مي
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 پیوست:

 77آزمون ریشه واحد -2پیوست 

 وجود عرض از مبدأ ها در سطحو حالتنتایج آزمون پایایي متغیر :2جدول 

 Levin, Lin متغیر

&Chut 
 

Im, Pesaran 
and Shin W-

stat 
 

ADF - Fisher 

Chi-square 
 

PP - Fisher 

Chi-square 
 

LOG(GDP) 
02902/0- 

(4779/0) 
22472/9 

(9999/0) 
57552/7 

(9994/0) 
2191/15 

(2799/0) 

LOG(ID) 
09179/7- 

(0711/0) 
9722/0 

(2994/0) 
1245/71 

(5094/0) 
4797/70 

(5577/0) 

FDI 
12177/9- 

(0002/0) 
19194/1 

(1177/0) 
4909/72 

(1700/0) 
0054/91 

(0970/0) 

LOG(L) 
19412/7- 

(0141/0) 
42951/0 

(7222/0) 
2270/99 

(117/0) 
7142/40 

(107/0) 

LOG(OILEXP) 01751/1 
(2459/0) 

14929/9 
(9997/0) 

59907/4 
(0000/1) 

92759/9 
(0000/1) 

LOG(E) 
2905/19- 

(0000/1) 
79751/9- 

(0000/1) 
9057/49 

(5094/0) 
5752/20 

(0000/0) 

LOG(G) 
99415/0- 

(9472/0) 
25212/9 

(9999/0) 
10912/7 

(9992/0) 
42942/7 

(9994/0) 

LOG(LEX) 
97915/0- 

(9472/0) 
2152/9 

(2902/0) 
91012/4 

(9992/0) 
27545/7 

(9994/0) 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

 هابا عرض از مبدأ و دیفرانسیل مرتبه اولنتایج آزمون پایایي متغیر :0جدول 

 Levin, Lin متغیر

&Chut 
 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 
 

ADF Fisher 
Chi-square 

 

PP- Fisher 

Chi-square 
 

DLOG(GDP) 
2447/7- 

(0000/0) 
9570/9- 

(0000/0) 
195/52 

(0001/0) 
4229/29 

(0000/0) 
DLOG(ID) 

412/11- 
)0000/0) 

1759/7- 
(0000/0) 

147/27 
(0000/0) 

9954/27 
(0000/0) 

DFDI 
7299/7- 

(0000/0) 
4972/4- 

(0000/0) 
219/59 

(0000/0) 
7977/97 

(0000/0) 

DLOG(L) 
5052/4- 

)0000/0( 
0977/9- 

(0017/0) 
072/54 

(0007/0) 
2512/92 

(0151/0) 

DLOG(OILEXP) 9959/7- 
)0000/0) 

9777/9- 
(0000/0) 

172/52 
(0000/0) 

1527/22 
(0000/0) 

DLOG(G) 2000/2-(0000/0) 4729/5- 
(0000/0) 

050/72 
(0000/0) 

599/107 
(0000/0) 

LOG(E) 2905/19- 
(0000/0) 

79751/9- 
(0000/0) 

9057/49 
(0000/0) 

5752/20 
(0000/0) 

D LOG(LEX) 
2000/4- 

(0000/0) 
2257/9- 

(0000/0) 
0050/4- 

(0000/0) 
5959/7- 

(0000/0) 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

مبدأ و وجود هاي مدل در حالت وجود عرض از بر اساس نتایج آزمون پایایي، کلیه متغیر

هاي فیشر، لوین لین، چاو و درصد در آزمون 99عرض از مبدأ و روند در سطح اطمینان 

بنابراین جهت اطمینان از نبود رگرسیون ؛ اندگیري مانا شدهبار دیفرانسیل پسران با یک

 باشد.شد که نتایج حاکي از نبود رگرسیون کاذب مي استفادهي هم جمهکاذب از آزمون 

 

 

 

                                                           
22

 Unit Root Test 
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)جهت اطمینان از نبود رگرسیون کاذب و وجود بردار  نتایج حاصل از آزمون همومهي :3جدول 

 همومهي(

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Statistic Prob  

09244/70- 0000/1 Panel v-Statistic 

290497/7 9922/0 Panel rho-Statistic 

277097/5- 0000/0 Panel PP-Statistic 

495507/7- 0079/0 Panel ADF-Statistic 
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Statistic Prob  

929752/4 0000/1 Group rho-Statistic 

979749/2- 0000/0 Group PP-Statistic 

749591/0- 4015/0 Group ADF-Statistic 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

 تهیین وقفه بهینه در برآورد مدل: 4جدول 
 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LGDP LG LEX LE LL LOILEXP FDI  

Exogenous variables: C      

Date: 10/29/15   Time: 23:00     

Sample: 2000 2012      

Included observations: 66     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -2146.646 NA   5.20e+19  65.26201  65.49424  65.35377 

1 -1317.678  1456.974  2.85e+09  41.62662   43.48451*  42.36076 

2 -1224.591  143.8628  7.86e+08  40.29063  43.77417   41.66714* 

3 -1174.452  66.85199  8.63e+08  40.25611  45.36531  42.27500 

4 -1110.029   72.23107*   7.04e+08*  39.78877  46.52362  42.45003 

5 -1047.791  56.58044  7.63e+08  39.38760  47.74810  42.69124 

6 -976.5288  49.66757  9.00e+08   38.71299*  48.69915  42.65900 
       
        * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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