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چكیده
 GDP نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مهم ترین عوامل مؤثر در نوسانات در
شوك های  اثر  بررسی  به  مقاله  این  است.  نفت  صادرکننده  کشورهای  به خصوص  کشورها 
می پردازد.  صادرکننده  کشورهای   GDP رشد  بر  حقیقی  ارز  نرخ  نوسانات  و  نفت  قیمت 
به عالوه اثر نا اطمینانی ناشی از شوك های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GDP نیز 
 GARCH(1,1) مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل
بر   )VAR( برداری  استفاده، روش خود رگرسیون  برآوردی مورد  استفاده شده است. روش 
نفت  صادرکننده  کشور  چهار  برای  جداگانه  به طور  مدل  است.  هم انباشتگی  تكنیک  پایه 
است.  شده  زده  تخمین   1980-2007 زمانی  دوره  برای  ونزوئال  و  عربستان  ایران،  الجزایر، 
براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود 
دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت 

بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است. 

  C32, F31, Q43, E32 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

در  توجه  مورد  موضوعات  از  یكی  همواره  آن  علل  و  تولید کشورها  در  نوسانات  بررسی 
تحلیل های اقتصادی بوده است. یكی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات در تولید به خصوص 
در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت های نفت و نوسانات آن است. تغییرات و نوسانات 
البته  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  اقتصادی  کالن  متغیرهای  مختلف  راه های  از  نفت  قیمت 
شوك های قیمت نفت از کانال های مختلفی بر اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده 
نفت اثر می گذارد. به عالوه اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد را از جنبه های مختلف می توان 
اثر شوك های  نا متقارن بودن  یا  متقارن  تأثیرگذاری،  از جنبه  مورد بررسی قرار داد. یكی 
نفتی بر متغیرهای اقتصادی است و یكی دیگر از ابعاد تأثیرگذاری قیمت نفت، اثرگذاری 

نااطمینانی به وجود آمده از نوسانات قیمت نفت بر متغیر های اقتصادی است. 
بر قیمت نفت، نوسانات  بر نوسانات تولید عالوه  تأثیرگذار  از مهم ترین عوامل  یكی دیگر 
نرخ ارز حقیقی است. یكی از عواملی که می تواند در میزان نوسانات نرخ ارز یک کشور اهمیت 
داشته باشد، نوع نظام ارزی کشورها است. براساس مدارك قوی و مطالعات انجام شده، هرچه 
نظام نرخ ارز به سمت نظام های ارزی شناور برود به تبع آن نوسانات نرخ ارز نیز بیشتر خواهد شد. 
اثر شوك های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید در کشورهای  در این مقاله 
به این  ایران، عربستان و ونزوئال مورد بررسی قرار می گیرد.  الجزایر،  صادرکننده نفت شامل 
منظور از روش VAR با تكنیک هم انباشتگی برای دوره زمانی 2007-1980 استفاده شده است. 
مبانی نظری موضوع تشریح می شود سپس  بعدی  این مقاله، در قسمت  بر طبق ساختار 
مطالعات تجربی را مرور می کنیم. در قسمت چهارم به معرفی مدل و متغیرهای مدل و نحوه 
تحلیل های  نتایج  ادامه  در  و  پرداخته  ارز  نرخ  و  نفت  قیمت های  اطمینانی های  نا  استخراج 

بلندمدت و کوتاه مدت ارائه شده و در پایان نتیجه گیری می شود. 

1. مبانی نظری

1ـ1. اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد
نفت و قیمت آن بر کشور هاي صادرکننده و واردکننده نفت از طریق مكانیسم هاي مختلفي 
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اثر می گذارد. براي کشورهاي واردکننده نفت، قیمت نفت از دو کانال عرضه و تقاضا بر 
فعالیت های حقیقی اثر می گذارد. اثر طرف عرضه از آنجایی است که نفت خام یک نهاده 
اصلی در تولید بوده و افزایش در قیمت نفت به افزایش هزینه های تولید منجر می شود که 
تولید را کاهش می دهد. اثر طرف تقاضا از این طریق است که افزایش در قیمت نفت باعث 
کاهش در مصرف می شود، به خاطر این که درآمد قابل دسترس )در کشورهای واردکننده 
نفت( را کاهش می دهد. همچنین افزایش در قیمت باعث کاهش در سرمایه گذاری می شود 

زیرا افزایش در قیمت نفت، هزینه بنگاه را افزایش می دهد1. 
کشورهاي صادرکننده نفت با توجه به ساختار اقتصادي ای که دارند از روند باال از قیمت 
نفت تأثیر زیادي نمي پذیرند و قیمت نفت از مكانیسم ها متفاوتي بر اقتصاد این کشورها اثر 
اقتصادهاي  تقاضا در  نفت سبب تحریک هر دو طرف عرضه و  قیمت  افزایش  می گذارد. 
وابسته به نفت می شود، ولي به دلیل سیستم هاي حمایتي بخش انرژي و پرداخت یارانه دولت 
در این بخش و کاالهاي اساسي، موجب افزایش هزینه ها در فعالیت هایي که انرژي )نفت و 
فرآورده هاي نفتي( به عنوان نهادة تولید منظور می شود، نخواهد شد، در نتیجه منحني عرضه 

کالن را انتقال نمي دهد و تنها تحریک کننده تقاضاست. 
واردکننده  از کشورهای  بیشتری  باعث می شود که درآمدهای  نفت  قیمت  در  افزایش 
بخش های  از  یكی  نفت  بخش  همچنین  شود.  منتقل  نفت  صادرکننده  کشورهای  به  نفت 
اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است که سهم زیادی در ارزش افزوده این کشورها 
دارد2. افزایش قیمت نفت باعث رونق این بخش و افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی شده که به افزایش در تولید کل منجر می شود. 
توسط  که  هستند  دولتی  اقتصاد  دارای  عمدتاً  نفت  صادرکننده  کشورهای  همچنین 
حتی  و  زیربنایی  سرمایه گذاری های  عمده  بنابراین  می شوند.  اداره  نفتی  درآمدهای 
قیمت  در  مالی می شود. کاهش  تأمین  دولتی  نفتی  از درآمدهای  دیگر  سرمایه گذاری های 
از  می شود.  دولت  نفتی  درآمدهای  کاهش  باعث  نفت  صادرکننده  کشورهای  در  نفت 
کاهش  امكان  به راحتی  و  دارند  پایین  به  نسبت  چسبندگی  حالت  جاری  مخارج  که  آنجا 

1. Jin(2008), p 98- 99.
2. دالوی و همكاران )1387(؛ صفحه 69.
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آن در هنگام کاهش درآمدهای نفتی وجود ندارد، کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش 
می شود.  جامعه  تولید  کاهش  باعث  خود  امر  این  که  می شود  زیربنایی  سرمایه گذاری های 
البته براساس مطالعات انجام شده قیمت نفت بر کشورهای صادرکننده نفت اثر نامتقارن دارد. 
افزایش در  تولید می شود،  باعث کاهش  میزان که کاهش قیمت نفت  این معنی که آن  به 

قیمت نفت به آن میزان تولید را افزایش نمی دهد. 
نفرین  ادبیات  قالب  در  نفت  اقتصاد کشورهای صادرکننده  بر  نفت  قیمت  اثر  همچنین 
منابع1 هم مورد بررسی قرار می گیرد. پدیده نفرین منابع، در اصطالح به اثر چندجانبه مخربي 
که از محل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعي بر حیات اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 
جوامع صادر کننده اعمال می شود، اطالق می شود. اقتصاددانان مسأله بیماري هلندي را در 
این خصوص مطرح کردند. براساس پدیده بیماري هلندي، چنانچه اقتصاد با افزایش ناگهاني 
در قیمت صادراتي کاالهاي اولیه همانند نفت خام روبه رو شود، این امر به افزایش درآمد و 
به دنبال آن افزایش تقاضاي داخلي منجر می شود. واکنش اصلي اقتصاد در برابر این تكانه، 
افزایش تقاضاي نیروي کار و به دنبال آن افزایش دستمزدها است. با توجه به این که قیمت 
محصوالت در بخش قابل تجارت برون زا فرض می شود، تنها قیمت محصوالت در بخش 
غیرقابل تجارت افزایش می یابد، لذا افزایش دستمزدها سود بخش هاي صادراتي را کاهش 
می دهد و در نهایت تأثیر ناشي از تكانه ناگهاني قیمت نفت، به کاهش نرخ ارز واقعي منجر 
به دنبال می آورد و در  را  بین الملل  رقابت پذیري کشور در عرصه  امر کاهش  این  می شود. 
نهایت سبب کاهش تولیدات در بخش هاي اقتصادي قابل تجارت شده و ارزش افزوده در 

این بخش ها را کاهش می دهد.2
در مجموع، از لحاظ نظری نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه 
اثرات متفاوت و در خالف جهت یكدیگر دارد و اثر کل بستگی به برآیند این اثرها دارد. 

2ـ1. اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد
نوسانات نرخ ارز، تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و 
نیز عرضه اقتصاد را از کانال هزینه کاالی واسطه ای وارداتی تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین 

1. Resource Curse .
2. عباسیان و همكاران )1386(؛ صفحه 110.
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برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت، بستگی به شرایط اولیه اقتصادی کشورها دارد. 
اثر نوسانات نرخ ارز، از طرف تقاضای کل با استفاده از کشش هاي صادرات و واردات 
قابل بررسی است. در این روش طبق شرط مارشال و لرنر1، درصورت بزرگ تر از یک بودن 
مجموع کشش هاي صادرات و واردات، با کاهش ارزش پول )افزایش نرخ ارز(، تراز تجاري 
و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود می یابد. درصورت کوچک تر از یک بودن مجموع 
این کشش ها، با افزایش ارزش پول )کاهش نرخ ارز( تراز تجاري بهتر می شود. به این ترتیب 

اثر تغییرات نرخ ارز بر روی بخش تقاضا بستگی به کشش های صادرات و واردات دارد. 
کاهش در سرمایه گذاري از دیگر عوامل طرف تقاضا است که متأثر از تغییرات نرخ ارز 
واردات  به  وابسته  به شدت  داخلی  اغلب کشورهاي درحال توسعه سرمایه گذاري  در  است. 
کاالهاي سرمایه ای است تا پس از تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهره برداري قرار گیرد. 
افزایش  پول داخلی هزینه واردات  ارزش  ارز و کاهش  نرخ  افزایش  با  در چنین شرایطی، 
می یابد و درصورت کاهش واردات کاالهاي سرمایه اي، سرمایه گذاري داخلی کاهش و در 
نیز کاهش می یابد.2 در ضمن، اغلب کشورهاي درحال توسعه داراي  پی آن، تقاضاي کل 
بدهی هاي خارجی گسترده به دلیل دریافت وام هاي خارجی هستند. کاهش ارزش پول در 
این کشورها، افزایش بدهی آن ها برحسب پول داخلی را در پی داشته است. گسترش فشار 
این بدهی ها، از بین رفتن منابع الزم در تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی را در پی داشته 

است.3
در بازار کاالها، شوك های مثبت نرخ ارز سبب گران شدن کاالی وارداتی و ارزان تر 
شدن کاالهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه، افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی را در 
استدالل کرد که در کشورهای درحال توسعه  بر خواهد داشت.4 در طرف عرضه می توان 
شوك های مثبت نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی(، سبب افزایش هزینه وارداتی کاالهای 
واسطه و در نتیجه، گران تر شدن واردات کاالی واسطه ای )نهاده تولید( می شود که می توان 

اثر منفی بر تولید داشته باشد. 

1. Marshall-Lerner Condition.
2. قطمیری و شرافتیان جهرمی )1386(؛ صفحه 26.

3. Bahmani-Oskooee, M. and Miteza, I. (2006); p. 50.
4. کازرونی و رستمی )1386(؛ صفحه 180.
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آتی  قیمت های  در  اطمینان  عدم  ایجاد  طریق  از  همچنین  واقعی  ارز  نرخ  در  نوسانات 
تصمیم گیری های  اقتصادی  کارگزاران  می گذارد.  اثر  حقیقی  بخش  بر  خدمات  و  کاالها 
خود را در زمینه تولید، سرمایه گذاری و مصرف بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمت ها برای 
آن فراهم می سازد، پی ریزی می کنند. قیمت های غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیش بینی ناشی 
از نا اطمینانی در نرخ ارز، اثر منفی بر تصمیم گیری برای تولید و سرمایه گذاری می گذارد.1 
باعث  اقتصادی شده که  افزایش ریسک در محیط  باعث  ارز  نرخ  اطمینانی در  نا  همچنین 
افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه اثر منفی بر تولید دارد. به عالوه افزایش 
نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی در آن باعث افزایش ریسک در تجارت بین المللی می شود 
و هزینه تجارت را افزایش می دهد که باعث کاهش تجارت و در نهایت کاهش در تولید 

می شود. 

2. مطالعات تجربی

مطالعه جین2 )2008( به مقایسه تأثیر قیمت نفت و نرخ ارز حقیقی بر رشد کشورهای روسیه، 
ژاپن و چین با استفاده از روش برآوردی VAR پرداخته است. یافته های اصلی این تحقیق 
و چین  ژاپن  اقتصاد کشورهای  بر رشد  منفی  اثر  نفت  قیمت  در  افزایش  نشان می دهد که 
به عنوان وارد کننده نفت و اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور روسیه به عنوان صادرکننده نفت 
GDP در  GDP روسیه و رشد منفی  افزایش نرخ ارز حقیقی به رشد مثبت  دارد. همچنین 

ژاپن و چین منجر می شود. 
نیجریه  تولید  نوسانات  در  ارز  نرخ  نوسانات  و  نفت  قیمت  نقش  به   )2009( آلیو3  مطالعه 
به عنوان صادرکننده نفت پرداخته است. به این منظور، از داده های فصلی این کشور در بازه زمانی 
2007- 1986 و روش تخمینی VAR هم انباشته استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که 

شوك های مثبت قیمت نفت و افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر رشد اقتصادی نیجریه داشته است. 
درآمدهای  بین  نامتقارن  یا  غیرخطی  ارتباط  بررسی  به  خود  مقاله   در   ،)2008( مهرآرا 
نشان می دهد  مقاله  نتایج  نفت می پردازد.  نفتی و رشد محصول در کشورهای صادرکننده  

1. اوالدی و همكاران )1387(؛ صفحه 160.
2. Jin, Guo (2008).
3. Aliyu, Reno. S. O, (2009).
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ولی  می گیرد،  قرار  نفت  قیمت  منفی  شوك  مخرب  اثرات  تحت تأثیر  محصول  رشد  که 
اقتصادی  نفت نقش محدودی در رشد  قیمت  مثبت  یا شوك های  نفت  قیمت  افزایش های 

این کشورها دارند. 
محمدرضا فرزانگان و گانتر مارکورادت1 )2009(، اثر شوك های نفتی بر اقتصاد ایران 
و  نفت  قیمتی  بین شوك های  پویایی  ارتباط  آن ها  می دهند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را 
متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، واردات و مخارج مصرفی عمومی را با استفاده از 
مدل VAR برای دوره ی زمانی 1989:1 – 2006:3، تحلیل می کنند. نتایج حاصل از تحقیق 
ارز  نرخ  ارزش  اضافه  واسطه   به  هلندی،  بیماری  پدیده   وجود  بر  عالوه  که  می دهد  نشان 
مؤثر واقعی، بین تغییرات مثبت قیمت نفت و رشد بخش صنعت ارتباط مستقیم وجود دارد. 
ارز مؤثر  نرخ  افزایش  نشان می دهند که شوك های مثبت قیمت نفت سبب  نتایج  همچنین 
ولی  می شود.  کاالهای صادرات  قیمت  افزایش  و  وارداتی  کاالهای  قیمت  کاهش  واقعی، 

شوك های منفی قیمت نفت، نرخ ارز مؤثر را کاهش می دهند. 
رشد  و  نفت  قیمت  بلندمدت  ارتباط  بررسی  به   )1387( همكاران  و  دالوی  مطالعه 
نتایج تحقیق  ایران می پردازد.  با داده های فصلی در دوره زمانی 1386-1368 در  اقتصادی 
بر  نامتقارن  اثر  نفتی  به عنوان صادرکننده نفت، تكانه های  ایران  نشان می دهد که در کشور 
رشد اقتصادی برجای می گذارند، به این معنا که، هنگام افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص 

داخلی افزایش چشم گیری نمی یابد. 

3. ارائه مدل

برای بررسی اثر شوك های نفتی و نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی از روش 
خود رگرسیون برداری )VAR(2 با تكنیک هم انباشتگی3 استفاده شده است. این مدل برای 

داده های چهار کشور صادر کننده به طور جداگانه تخمین زده شده است. 
مانای  رابطه  وجود  باشد،  داشته  واحد  ریشه  متغیرها  تمام  اگر  زمانی،  سری  تحلیل  در 
به وسیله آزمون  بلندمدت  رابطه های  تعداد  متغیرها و  بین  )رابطه هم انباشتگی( در  بلندمدت 

1. Farzanegan, Mohammad Reza & Markwardt, Gunther (2008).
2. Vector Autoregressive
3. cointegration
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هم انباشتگی بررسی می شود. بدین منظور ابتدا باید یک مدل VAR(ρ) غیرمقید در سطح با 
درجه ρ را به این صورت تخمین زد. 

yt=f0+ fiyt-i+ρzt+εt  )1(
که در آن yt بردارn×1 متغیرهای درونزا، zt بردار k×1 متغیرهای برونزا و ε عبارت خطا 
است. ρ درجه VAR تخمین زده شده یا تعداد وقفه های وارد شده متغیرهای درونزا است که با 
معیارهای تعیین طول وقفه بهینه به دست می آید. پس از تخمین با استفاده از روش جوهانسون 

برای آزمون کردن فرضیه هم انباشتگی و تعیین مرتبه ی هم انباشتگی استفاده می شود. 
پس از تعیین روابط بلندمدت، برای تحلیل کوتاه مدت مدل VAR را می توان به صورت 

زیر نوشت:
 )2(

شامل  و   n×n ضرایب  ماتریس   Gi است.   Gi= -  fj و  آن   در  که 
بلندمدت  رابطه  اطالعات  ð شامل  ماتریس  است.  متغیرها  بین  رابطه  کوتاه مدت  اطالعات 
n×r می تواند به دو ماتریس ð باشد، سپس r≤n-1 و r برابر ð است. اگر مرتبه هم انباشتگی

. بنابراین مدل تصحیح خطای برداری )VECM( را   α وβ تجزیه شود به طوری که 
می توان به این صورت نوشت. 

 )3(
که β بردارهای هم انباشتگی هست. α هم به عنوان پارامترهای تعدیل شناخته می شوند. 

1ـ3. معرفی متغیرهای مدل
ایران،  الجزایر،  به چهار کشور صادرکننده نفت  از آمار و اطالعات مربوط  این مطالعه  در 
عربستان و ونزوئال برای برآورد VAR برای هر کشور به طور مجزا استفاده می کنیم. همچنین 
استفاده شده است. داده های مورد  برای تخمین چهار کشور  داده های ساالنه 1980-2007 
استخراج  پول  بین المللی  به صندوق  مربوط   )ifs( بین المللی  مالی  آمار  از  نیاز چهار کشور 

شده است. متغیر های درونزای این تخمین ها به این صورت است:
yt=(lrgdp, lreer, lroilp)  

که در آن lrgdp لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی، lreer لگاریتم نرخ ارز حقیقی 
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مؤثر و lroilp لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام است. همچنین تمامی متغیرهای معرفی شده 
برای همه کشورها ریشه واحد دارند که نتایج آزمون ریشه واحد آن در جدول )1( آمده 

است. همچنین در این تخمین ها دو متغیر برونزا وجود دارد:
zt=(uo,ur)  

که در آن uo نا اطمینانی ناشی نوسانات قیمت نفت و ur نا اطمینانی ناشی از نوسانات 
قیمت  معیار شرطی رشد  انحراف  نفت  قیمت  نوسانات  از  ناشی  اطمینانی  نا  ارز است.  نرخ 
نفت است که از مدل GARCH استخراج شده است. مدل GARCH(1,1) را برای داده ها 

به این صورت تخمین می زنیم:        
D (lroilp)t=c+  D (lroilp)t-i+γdumt+εt  )4(

 

در اینجا dum متغیر مجازی مربوط به سال اول 1974 است که قیمت های نفت جهش 
ε نیز واریانس شرطی رشد قیمت های نفت است. همچنین در معادله اصلی مدل  داشته اند؛ 
GARCH، 4 وقفه از متغیر وابسته را وارد مدل کردیم که تعداد وقفه ها توسط معیار شوارتز 

و آکائیک مشخص شده است. 
 الزم به ذکر است که برای رصد بهتر نوسانات قیمت نفت و استخراج دقیق تر نا اطمینانی 
از مدل GARCH، از داده های ساالنه و حقیقی براي دوره زمانی 1980 تا 2007 استفاده شده 
است. با این روش سری نا اطمینانی ناشی از قیمت نفت به طور ساالنه به دست می آید و ما 

می توانیم آن را وارد مدل بكنیم. 
معیار  انحراف  که  نیز  مختلف  ارز کشورهای  نرخ  نوسانات  اطمینانی  نا  استخراج  برای 
مدل  می کنیم.  استفاده   GARCH روش  از  است  مؤثر  حقیقی  ارز  نرخ  تغییرات  شرطی 
GARCH(1,1) را برای چهار کشور به طور جداگانه و برای داده های ساالنه به این صورت 

تخمین می زنیم: 
D (lreer)t=c+  D (lreer)t-i+εt  )5(

 

برای تخمین این مدل در کشورهای مختلف از داده های نرخ ارز مؤثر حقیقی آن کشور 
برای دوره زمانی 2007-1980 استفاده می کنیم. 
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2ـ3. تحلیل روابط بلندمدت
زد.  تخمین  را  غیرمقید   VAR مدل  باید  برونزا  و  درونزا  متغیرهای  شدن  مشخص  از  پس 
 ρ را مشخص کنیم. برای مشخص کردن VAR تعداد وقفه یا درجه ρ بدین منظور، ابتدا باید
از معیار های آکائیک و شوارتز استفاده می شود. در جدول )2( معیارهای آکائیک و شوارتز 
به کشورهای  مربوط  برآورد  در  معیارها  این  به  توجه  با  بهینه  وقفه  است. طول  گزارش شده 
الجزایر، ایران و عربستان یک وقفه و برای تخمین کشور ونزوئال دو وقفه انتخاب شده است1. 
که  داده  انجام  آن  باقیمانده های  بر  را  تشخیصی  آزمون های   ،VAR تخمین  از  پس 
نوبت  سپس  است.  باقیمانده ها  بودن  نرمال  و  خودهمبستگی  همسانی،  واریانس  به  مربوط 
تعیین مرتبه هم انباشتگی می رسد. آزمون تریس در سطح  برای  به آزمون های هم انباشتگی 
پنج درصد معنی داری، برای هر چهار کشور یک رابطه بلندمدت را نشان می دهد. آزمون 
رابطه  یک  درصد   5 سطح  در  عربستان  و  الجزایر  کشورهای  برای  ویژه  مقادیر  حداکثر 
هم انباشته و برای کشورهای ونزوئال و ایران آزمون حداکثر مقادیر ویژه در سطح 10 درصد 
یک رابطه هم انباشته را نشان می دهد. در مجموع با توجه به نتایج آزمون ها برای هر چهار 
کشورهای  برای  آزمون ها  نتایج  می زنیم.  تخمین  و  لحاظ  را  بلندمدت  رابطه  یک  کشور 

مختلف در جدول های )3( تا )6( آورده شده است. 
رابطه  برای کشورهای مختلف گزارش شده است.  بردار های هم انباشته  در جدول )7( 

بلندمدت برای کشور الجزایر را می توان به این صورت نوشت:
lrgdp=0.514 lroilp-0.716lreer+9.86  )6(

بر طبق این رابطه، اثر افزایش قیمت نفت معنی دار و مثبت بر رشد تولید است. به طوری 
تولید کشور  افزایش 5/14 در رشد  باعث  نفت  قیمت  بلندمدت در  افزایش  که 10 درصد 
الجزایر می شود. همچنین 10 درصد افزایش در تقویت پول ملی باعث کاهش 7 درصدی 

در رشد کشور الجزایر می شود. 
lrgdp=0.509 lroilp-0.137lreer+0.048t+11.29  )7(

این  بر طبق  ایران در معادله )7( آورده شده است.  برای تخمین کشور  بلندمدت  رابطه 

1. علت انتخاب 2 وقفه برای مدل کشور ونزوئال این نكته است که عالوه بر معیار آکائیک و شوارتز در انتخاب طول وقفه 
باید به آزمون های واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی و نرمال بودن باقیمانده های مدل نیز توجه شود. از آنجایی که با 

وارد کردن یک وقفه باقیمانده های مدل دچار خود همبستگی می شوند، وقفه دوم وارد شده است. 
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رابطه قیمت نفت رابطه مستقیم و معنی دار با رشد تولید حقیقی ایران و نرخ ارز حقیقی قیمت 
نفت اثر منفی بر آن دارد. 

که  است  شده  گزارش   )8( معادله  در  نیز  عربستان  کشور  برای  بلندمدت  رابطه  نتایج 
مؤثر  حقیقی  ارز  نرخ  افزایش  و  عربستان  تولید  رشد  باعث  نفت  قیمت  افزایش  آن  برطبق 

باعث کاهش تولید خواهد شد. 
lrgdp=0.27 lroilp-0.349lreer+7.09  )8(

رابطه هم انباشته برای کشور ونزوئال که در معادله )9( آورده شده نیز نتایجی مشابه نتایج 
کشورهای دیگر را نشان می دهد. به طوری که افزایش در قیمت نفت بر رشد تولید ونزوئال 

اثر مثبت داشته و نرخ ارز بر آن اثر منفی دارد. 
lrgdp=0.335 lroilp-0.39lreer+0.018t+4.7  )9(

جدول 7ـ روابط بلندمدت برآوردشده برای کشورهای مختلف

الجزایر
lrgdpLroilplreerc

ecm (lrgdp-lrgdp*)1+0/514*
)0/10(

-0/716*
)0/09(9/86

ایران
lrgdplroilplreertrendc

ecm (lrgdp-lrgdp*)1+0/509*
)0/055(

*0/137ـ
)0/044(

+0/048*
)0/004(11/29

عربستان
lrgdpLroilplreerc

ecm (lrgdp-lrgdp*)1+0/270*
)0/070(

-0/349*
)0/169(7/09

ونزوئال
lrgdplroilplreertrendc

ecm (lrgdp-lrgdp*)1+0/3356*
)0/062(

-0/393*
)0/067(

+0/018*
)0/003(4/70

* معنی داری در سطح 5 درصد

با بررسی روابط بلندمدت برای چهار کشور می توان به این جمع بندی رسید که رشد در 
قیمت های نفت باعث رشد تولید در کشورهای صادر کننده نفت می شود. البته بیشترین رشد 



پژوهشنامه بازرگانی 94 

افزایش در  به الجزایر و کمترین  در تولید ناشی از افزایش مشخص در قیمت نفت مربوط 
رشد مربوط به عربستان است. رابطه مثبت بین قیمت نفت و تولید را می توان ناشی از این 
تأمین  نفتی  از طریق درآمدهای  این کشورها  زیربنایی در  بیشتر سرمایه گذاری  دانست که 

مالی می شود و کاهش قیمت نفت بر این سرمایه گذاری ها اثر منفی می گذارد. 
را  تولید  رشد  و  ارز  نرخ  افزایش  بین  منفی  رابطه  بلندمدت  روابط  تمامی   همچنین 
بر  را  تأثیر  کمترین  و  الجزایر  رشد  در  را  کاهش  بیشترین  ارز  نرخ  افزایش  می دهد.   نشان 
که  است  دلیل  این  به  تولید  رشد  و  ارز  نرخ  بین  معكوس  رابطه  می گذارد.  ایران   رشد 
تقویت پول ملی باعث گران تر شدن نسبی صادرات داخل و ارزان تر شدن واردات می شود 
و در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات منجر می شود که اثر منفی بر تولید داخلی 

دارد. 

3ـ3. تحلیل کوتاه مدت
اثرات کوتاه مدت شوك های قیمت نفت و نوسانات  به دنبال بررسی  این بخش  تحلیل های 
ونزوئال  و  عربستان  ایران،  الجزایر،  کشورهای  واقعی  تولید  رشد  بر  حقیقی  مؤثر  ارز  نرخ 
است. مدل دو مرحله ای انگل گرنجر بحث می کند که هر مجموعه سری زمانی هم انباشته 
در  می کند.  منعكس  را  کوتاه مدت  تعدیل  مكانیسم های  که  دارد  خطا  تصحیح  مدل  یک 
این تحلیل همچنین اثر روابط بلندمدت یا بردار های هم انباشته بر پویایی های کوتاه مدت با 
ضریب تعدیل بررسی می شود. جدول )8( نتایج مدل تصحیح خطای  برداری )VECM( را 

برای تخمین های کشورهای مختلف نشان می دهد. 
نشان  که  است   0/2 برابر  و  منفی  معنی دار،  الجزایر   VECM معادله  در  تعدیل  ضریب 
می دهد که شرایط تعادل بلندمدت بر پویایی های کوتاه مدت اثر می گذارد. به عبارت دیگر 
تعادل  از  انحراف  به  نسبت  اقتصاد  و  داشته  تعدیل خودکار  مكانیسم  الجزایر  تولید حقیقی 
بلندمدت پاسخ می دهد. مقدار ضریب تعدیل هم نشان می دهد که پس از شوك های قیمت 
نفت و نوسانات ارزی اقتصاد به آهستگی به سمت تعادل همگرا می شود. همچنین نا اطمینانی 
ناشی از نوسانات قیمت نفت و نا اطمینانی نوسانات نرخ ارز اثر معنی داری بر رشد تولید در 

کشور الجزایر ندارد. 
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این  است.   -0/64 برابر  و  معنی دار  تعدیل  ضریب  ایران  کوتاه مدت  معادله  تخمین  در 
ضریب، تعدیل نسبتاً سریع اقتصاد نسبت به انحراف به وجود آمده در تعادل بلندمدت را نشان 
می دهد. همچنین نا اطمینانی ناشی از قیمت نفت اثر معنی دار و منفی بر رشد تولید در ایران 
دارد. نا اطمینانی نوسانات نرخ ارز اثر معنی داری بر رشد این کشور ندارد. به عبارت دیگر 
تولید  بر رشد  اثر مخرب  به وجود می آید  نفت  قیمت  نوسانات  از  بی ثباتی که  نااطمینانی و 

ایران دارد اما بی ثباتی نرخ ارز حقیقی مؤثر، اثری بر رشد تولید ندارد. 
مدل تصحیح خطای برداری تخمین زده شده برای عربستان هم ضریب تعدیل معنی داری 
را برابر 0/42- نشان می دهد. منفی و معنی دار بودن ضریب تعدیل نشان دهنده این است که 
اقتصاد عربستان نسبت به انحراف از تعادل بلندمدت ناشی از شوك های وارده واکنش نشان 
داده و در نهایت اقتصاد به سمت تعادل همگرا می شود. همچنین نا اطمینانی نوسانات نرخ ارز 
اثر معنی دار و منفی بر رشد تولید عربستان دارد، درحالی که نا اطمینانی ناشی از قیمت نفت 

اثر معنی داری در رشد تولید این کشور ندارد. 
سرعت  که  می دهد  نشان  ونزوئال   VECM مدل  برای   -1/07 معنی دار  تعدیل  ضریب 
سریع  اقتصاد  و  بوده  باال  بلندمدت  تعادل  از  انحراف  به  نسبت  کوتاه مدت  روابط  تعدیل 
به سمت تعادل همگرا می شود. درضمن نا اطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز اثر معنی داری 

بر رشد تولید ونزوئال دارد. 

جدول 8ـ مدل تصحيح خطای برداری )VECM( برای کشورهای مختلف

متغير وابسته:  D(lrgdp)             الجزایرمتغير وابسته:  D(lrgdp)         ایران

t انحراف آماره
انحراف آماره tمتغیر توضیحیضریبمعیار

متغیر توضیحیضریبمعیار

-5/34
-0/17
-1/24
-0/90
-2/25
0/06
0/11

0/120
0/233
0/076
0/094
0/73
6/83
1/35

-0/64
-0/039
-0/095
-0/086
-1/64
0/46

0/158

ecm(-1)
D(lrgdp(-1))
D(lreer(-1))
D(lroilp(-1))

uo
ur
c

-5/06
-0/05
-0/71
1/47
0/49
0/54

-0/03

0/039
 0/324
0/162
0/101
0/752
0/187
0/102

-0/202
-0/016
-0/116
0/149
0/36

0/102
-0/003

ecm(-1)
D(lrgdp(-1))
D(lreer(-1))
D(lroilp(-1))

uo
ur
c

متغير وابسته: D(lrgdp)           ونزوئالمتغير وابسته: D(lrgdp)              عربستان
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t انحراف آماره
انحراف آماره tمتغیر توضیحیضریبمعیار

متغیر توضیحیضریبمعیار

-6/99
0/41
0/12
0/03

-0/86
-4/32

4/2

0/06
0/24
0/27

0/101
0/63
5/7

0/17

-0/42
0/1

0/03
0/003
-0/54
-24/7
0/75

ecm(-1)
D(lrgdp(-1))
D(lreer(-1))
D(lroilp(-1))

uo
ur
c

-3/88
2/87
1/65
2/83
2/06

-1/07
-2/3
1/62
3/50

-2/41

0/27
0/27
0/21
0/14
0/10

0/114
0/10
0/67
0/11
0/08

-1/07
0/78

0/358
0/42
0/22

-0/123
-0/258

1/09
0/41

-0/20

ecm(-1)
D(lrgdp(-1))
D(lrgdp(-2))
D(lreer(-1))
D(lreer(-2))
D(lroilp(-1))
D(lroilp(-2))

uo
ur
c

4ـ3. تحلیل های تجزیه واریانس و توابع واکنش آنی
جدول )9( تفكیک واریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی حقیقی را برای چهار 
تخمین در کوتاه مدت )سال اول(، میان مدت )سال دوم( و بلندمدت )سال ششم به بعد( نشان 

می دهد. 
نكته مشترك در تجزیه واریانس کلیه تخمین ها این است که نوسانات ارزی و شوك های 
نفتی در کوتاه مدت نقشی در توضیح نوسانات تولید ندارند که نشان دهنده برونزایی باالی 
و  نفتی  شوك های  دورتر  زمانی  افق های  در  اما  است.  کوتاه مدت  در  کشورها  این  تولید 
به دست  را  تولید  پیش بینی  خطای  واریانس  توضیح دهندگی  قدرت  نیز  ارز  نرخ  نوسانات 
از  بیشتری  توضیح دهندگی  سهم  نفتی  شوك های  کشور  چهار  هر  در  همچنین  می آورند. 
نوسانات تولید نسبت به نوسانات نرخ ارز دارند که نشان دهنده این مطلب است که در این 
کشورها نوسانات در قیمت نفت نسبت به نوسانات در نرخ ارز، در تولید بیشتر نوسان ایجاد 

می کند. 

جدول 9- تجزيه واريانس برای تخمين های کشورهای مختلف

LROILPLREERLRGDP

تجزیه وارایانس LRGDPالجزایر
001001

2/740/6896/52
4/250/4195/33
5/670/394/024
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LROILPLREERLRGDP

6/740/3492/95
9/110/989/9810

تجزیه وارایانس LRGDPایران
001001

10/1413/476/42
1916643
2415594

27/514585
31/41157/310

تجزیه وارایانس LRGDPعربستان
001001

0/240/798/92
1/60/9997/33

4/010/98954
6/740/91925

16/510/8482/810
تجزیه وارایانس LRGDPونزوئال

001001
180/6980/52
280/5971/093
490/5649/864
590/8939/595

68/41/2530/2810

میان مدت  در  تولید  در  برونزایی  درجه  بیشترین  دارای  الجزایر  کشورها  این  بین  در 
توسط  تولید  نوسانات  از  درصد   89 از  بیش  بلندمدت  در  به طوری که  است؛  بلندمدت  و 
تكانه های خودش توضیح داده می شود و تنها 9 درصد از نوسانات تولید توسط شوك های 
نفتی توضیح داده می شود. این درحالی است که ونزوئال کمترین درجه برونزایی در تولید 
بلندمدت در این  بلندمدت را دارد. به طوری که 68 درصد نوسانات تولید در  میان مدت و 

کشور توسط شوك های نفتی توضیح داده می شود. 
به سایر  تولید نسبت  بیشتری در توضیح نوسان  نوسانات ارزی، سهم  ایران  همچنین در 
کشورها دارد؛ به طوری که در سایر کشورها این سهم حدود یک درصد است، در ایران در 
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بلندمدت به 11 درصد می رسد. 
و  نفت  قیمت  به وجودآمده  نوسانات  به  را  کشورها   GDP واکنش  آنی  واکنش  توابع 
نرخ ارز می پردازد. یک شوك مثبت نفتی واردشده بر اقتصاد این کشورها باعث می شود 
که تولید ناخالص داخلی در این کشورها یک شوك به سمت باال داشته باشد و در سطح 
باالتری نسبت به گذشته به تعادل برسد. در بین کشورها، عربستان دچار کمترین نوسان در 
تولید ناشی از شوك نفتی وارده شده و ونزوئال بیشترین نوسان در تولید را متحمل شده است. 
شوك  باعث  عربستان  و  ایران  الجزایر،  کشورهای  تولید  بر  وارده  ارزی  مثبت  شوك 
به سمت پایین تولید ناخالص داخلی آن ها می شود و درنهایت در سطح پایین تری به تعادل 
می رسد. همچنین به جز کشور عربستان که نوسانات نرخ ارز نسبت به شوك های نفتی نوسان 
بیشتری در تولید ایجاد می کند، در مابقی کشور ها نوسان در تولید در پاسخ به شوك های 

نفتی بیشتر از شوك های ارزی است. 

جمع بندی و مالحظات

در این مقاله اثر نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از این نوسان ها 
بر رشد تولید کشورهای صادر کننده نفت مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور روش 
خود رگرسیون  برداری )VAR( با استفاده از اطالعات چهار کشور الجزایر، ایران، عربستان 

و ونزوئال در بازه زمانی 2007-1980 به کار رفته است. 
نتایج آزمون تریس و حداکثر مقادیر ویژه یک رابطه هم انباشتگی را برای چهار کشور 
بین تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و نرخ ارز نشان می دهد. تخمین روابط بلندمدت در 
چهار کشور نشان دهنده   رابطه مثبت بلندمدت بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی چهار 
نفت در رشد کشور  قیمت  تغییر  تأثیر  بیشترین  میان  این  نفت است. در  کشور صادرکننده 

الجزایر اتفاق می افتد و بر رشد کشور عربستان کمترین اثر را دارد. 
روابط بلندمدت همچنین رابطه بین نرخ ارز و تولید در چهار کشور را منفی و معنی دار 
نشان می دهد. تغییر بلندمدت مشخصی در نرخ ارز بیشترین اثر را در رشد تولید الجزایر و 

کمترین اثر را در رشد تولید ایران دارد. 
با توجه به ضرایب روابط بلندمدت می توان نتیجه گرفت که برای کشورهای عربستان، 
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الجزایر و ونزوئال، یک درصد تغییر در نرخ ارز بیشتر از یک درصد تغییر در قیمت حقیقی 
نفت بر رشد اثرگذار است. در ایران یک درصد تغییر در قیمت نفت اثر بیشتری دارد. 

پس از برآورد روابط بلندمدت برای کشورها با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری 
به تحلیل روابط کوتاه مدت بین متغیر پرداخته می شود. ضریب تعدیل در این مدل ها برای 
هر چهار کشور منفی و معنی دار است که نشان می دهد شرایط تعادل بلندمدت بر پویایی های 
و  داشته  تعدیل خودکار  مكانیسم  تولید حقیقی  به عبارت دیگر،  اثر می گذارد.  کوتاه مدت 

اقتصاد نسبت به انحراف از تعادل بلندمدت پاسخ می دهد. 
همچنین اثر نا اطمینانی قیمت نفت تنها بر رشد تولید ایران اثر معنی دار و منفی دارد و 
در دیگر کشورها اثر معنی داری ندارد. به عبارت دیگر غیرقابل پیش بینی تر شدن قیمت نفت 
و بی ثبات تر شدن آن، تنها بر رشد ایران اثر مخرب می گذارد. نا اطمینانی نوسانات نرخ ارز 
نیز بر روی رشد تولید کشورهای ونزوئال و عربستان اثر معنی داری دارد. اثر نا اطمینانی نرخ 

ارز بر رشد تولید کشور عربستان منفی و بیشتر است. 
حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید  لگاریتم  پیش بینی  خطای  واریانس  تجزیه  از  استفاده  با 
کشور ها به این نتیجه می رسیم که در هر چهار کشور در کوتاه مدت بیشتر نوسانات تولید 
بلندمدت  و  میان مدت  در  اما  می شود.  داده  توضیح  خودش  به  مربوط  تكانه های  توسط 
شوك های قیمت نفت و شوك های ارزی نیز سهمی از نوسانات تولید را توضیح می دهند. 
البته سهم شوك های نفتی در توضیح دادن نوسانات تولید از شوك های ارزی در هر چهار 
در  توضیح دهندگی  سهم  بیشترین  نفتی  شوك های  کشورها،  بین  در  است.  بیشتر  کشور 
نوسانات تولید را در ونزوئال و شوك های ارزی بیشترین سهم توضیح دهندگی در نوسانات 

تولید را در ایران دارند. 
توابع واکنش آنی هم نشان می دهد که یک شوك مثبت نفتی باعث می شود که تولید 
برسد.  تعادل  به  باالتری  در سطح  و  باشد  داشته  باال  به سمت  نوسان  این کشورها یک  در 
همچنین شوك مثبت ارزی وارده به جز ونزوئال باعث می شود که تولید نوسان به سمت پایین 

داشته باشد و در سطحی پایین تر به تعادل برسد. 
برونزا  نفتی  برای کشورهای  از آن  ناشی  بی ثباتی  نفت و  قیمت  نوسان های  از آنجا که 
آن  به  که  سیاستی  توصیه  مهم ترین  کرد،  کنترل  را  نفت  قیمت  بی ثباتی  نمی توان  و  است 
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اثر شوك های نفتی و بی اثر کردن بی ثباتی های ناشی از قیمت  می توان اشاره کرد، کنترل 
نفت از طریق تجارب موفق سایر کشورهاي نفتي و نیز تجربه کسب شده از حساب ذخیره  
ارزي است. بنابر این، کشورهای نفتی باید نسبت به تأسیس نهادي همانند صندوق پس انداز 
و سرمایه گذاري اقدام کنند، تا از ورود مستقیم شوك ها و نوسانات برونزا به اقتصاد داخلي 
اثرات منفي بي ثباتي قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلي و درآمدهاي  جلوگیري کرده و 
تا  باشد،  داشته  اقتصادي  و  حقوقي  نسبي  استقالل  بایستي  نهاد  این  دهد.  کاهش  را  دولت 
متنوع سازي  و  بازده  مخاطره،  مدیریت  وجوه،  انباشت  درباره  موردنظر  چارچوب های 
اقدام  بر  عالوه  است  یادآوري  به  الزم  باشد.  برخوردار  الزم  پایداري  از  سود  و  پورتفوي 
به کاهش بي ثباتي و مدیریت مناسب درآمدهاي حاصل از صدور نفت  مذکور که عمدتاً 
اقتدار سیاست های مالي و پولي در جهت  نیز در زمینه  اقدامات مكمل دیگري  می انجامد، 

مدیریت سمت مخارج و تقاضا باید انجام گیرد. 
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پیوست

جدول 1ـ آزمون ريشه واحد ديكی فولر تعميم يافته 

در سطح تفاضل مرتبه اول
متغير

p. value ADF آمارهp. value ADFآماره
0/0002-6/0310/93-0/933lroilp

الجزایر
0/070-2/8013/51lrgdp

0/010-4/4880/844-1/37lreer

ایران
0/022-3/3513/594lrgdp

0/0043-4/7530/788-1/537lreer

عربستان
0/018-4/0840/992/403lrgdp

0/063-2/8670/277-2/019lreer

ونزوئال
0/016-3/50/911-0/304lrgdp

0/0005-4/9770/43-1/675lreer

 VAR جدول 2ـ تعيين طول وقفه بهينه در مدل
تعدادالجزایرایرانعربستانونزوئال

وقفه شوارتزآکائیکشوارتزآکائیکشوارتزآکائیکشوارتزآکائیک
0/310/75-3/05-2/612/63/050/721/150
-3/5-2/6-6/21*-5/3*-1/74*-0/87-4/91*-4/041
-3/2-1/86*-6/55-5/2-1/7-0/4*-5/2-3/982

جدول 3ـ آزمون هم انباشتگی برای تخمين الجزاير
آزمون ماکزیمم مقدار ویژهآزمون تریس

 .Prob
مقدار بحرانی 

%95
 آماره
آزمون

فرضیه 
مخالف

فرضیه 
Prob. صفر

مقدار بحرانی 
%95

آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

 فرضیه
صفر

0/02829/7931/82r = 1r = 00/00521/1327/75r = 1r = 0

0/8915/494/06r = 2r≤10/9314/263/19r = 2r≤1
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جدول 4ـ آزمون هم انباشتگی برای تخمين ايران
آزمون ماکزیمم مقدار ویژهآزمون تریس

 .Prob
مقدار بحرانی 

%95
آماره 
آزمون

فرضیه 
Prob. فرضیه صفرمخالف

مقدار بحرانی 
%95

آماره 
آزمون

فرضیه 
فرضیه صفرمخالف

0/015442/9147/70r = 1r = 00/0825/8224/12r = 1r = 0

0/09425/8723/57r = 2r≤10/1819/3815/20r = 2r≤1

جدول 5ـ آزمون هم انباشتگی برای تخمين عربستان
آزمون ماکزیمم مقدار ویژهآزمون تریس

 .Prob
مقدار بحرانی 

%95
آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

 فرضیه
Prob. صفر

مقدار بحرانی 
%95

آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

 فرضیه
صفر

0/000229/7947/63r = 1r = 00/000521/1333/67r = 1r = 0

0/0815/4913/96r = 2r≤10/1314/2611/36r = 2r≤1

جدول 6ـ آزمون هم انباشتگی برای تخمين ونزوئال
آزمون ماکزیمم مقدار ویژهآزمون تریس

 .Prob
مقدار بحرانی 

%95
آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

 فرضیه
Prob. صفر

مقدار بحرانی 
%95

آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

 فرضیه
صفر

0/02042/9146/66r = 1r = 00/1025/8223/21r = 1r = 0

0/09725/8723/45r = 2r≤10/021719/3821/83r = 2r≤1

         

1      2      3     4      5      6     7      8     9     10

0/16

0/12

0/8

0/4

0/00

-0/04
1      2      3     4      5      6     7      8     9     10

0/16

0/12

0/8

0/4

0/00

-0/04

واكنش LRGDP به شوک نفتیواكنش LRGDP به نوسانات ارزی

نمودار 1ـ توابع واکنش آنی )الجزاير(
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 واكنش LRGDP به شوک نفتیواكنش LRGDP به نوسانات ارزی

نمودار2ـ توابع واکنش آنی )ونزوئال(
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 واكنش LRGDP به شوک نفتیواكنش LRGDP به نوسانات ارزی

نمودار3ـ توابع واکنش آنی )عربستان(
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 واكنش LRGDP به شوک نفتیواكنش LRGDP به نوسانات ارزی

نمودار 4ـ توابع واکنش آنی )ايران(


