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  چکیده

به  رهبری معظم مقام فرموده به بنا و است شده ایران اقتصادی ادبیات وارد تازگی به که است جدیدی واژهاقتصاد مقاومتی 

 که آنجا از باشد. می کند فراهم می را شکوفایی و رشد زمینه تحریم، و فشار شرایط در حتی ملت یک برای که مفهوم اقتصادی

 این در است، اقتصادی های تحریم با مقابله شرایط در خصوص به و شرایط همه در مهم راهبردی مقاومتی اقتصاد الگوی

 سوی از .شود می تأکید کشور یک داخلی تولیدات بر عمدتا اقتصادی و سیاسی فشارهای و تهدیدها با مقابله جهت اقتصاد

 بودن محصولی تک توسعه، حال در کشورهای از بسیاری مشکالت مهمترین از باورند، این بر اقتصادی محققان از بسیاری دیگر،

 سالهای طی در نیز ایران اقتصاد اینکه به توجه با لذا است؛ نفت خصوص به و اولیه خام مواد صادرات به آنها اقتصاد وابستگی و

است،در این پژوهش به تحلیل رابطه نوسانات قیمت نفت و کسری بودجه با رویکرد  بوده نفتی درآمدهای به وابسته یمتماد

سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل  شود.در ایران پرداخته می 9831-9831اقتصاد مقاومتی طی دوره

جوسیلیوس  -انباشتگی یوهانسنین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک همخودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت ب

گیرد. نتایج تحقیق حاضر صورت می2و همچنین روابط دوطرفه بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجر شودمیاستخراج 

دهد.و در طی دوره نوسانات قیمت ن میهای مورد نظر، وجود دو بردار همگرایی را نشاهای سری زمانی و متغیربا توجه به داده

رود و همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجر وجود رابطه دو طرفه بین طال با شیب منفی به سمت تعادل بلند مدت پیش می

 کند.متغیرها را بیان می

 

 .رگرنج علیت ،(VAR)برداری توضیح خود اقتصاد مقاومتی،الگوی ، کسری بودجه ، نفت قیمت: کلیدی واژهای

                                                            
 .نویسنده مسئول-1 

2 - granger causality 
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 مقدمه-1

کند و های نفتی توجه محافل اقتصادی را به خود جلب میهر سال هنگام بررسی الیحه بودجه،موضوع افزایش فرآورده

شود.این موضوع بحث بر انگیز با تصویب قانون بودجه ها منعکس میدیدگاهای موافقان و مخالفان افزایش قیمت در رسانه

 ای دیگر که بحث دوباره از سر گرفته شود.هیابد تا سالی دیگر و بودجخاتمه می

ها باعث افزایش قیمت کاالهای مصرف های نفتی بر این باورند که باال رفتن قیمت این فرآوردهمخالفان تعدیل قیمت فرآورده

اهش زند و از سوی دیگر قدرت رقابت کاالهای صادراتی را کشود:از سویی به تورم داخلی دامن میداخلی و صادراتی می

شود و بر اقشار آسیب اساس تورم میهای نفتی یک اثر روانی دارد که موجب رشد بیدهد.در ضمن افزایش قیمت فرآوردهمی

 کند.پذیر ودارای درآمد ثابت بیش از دیگران فشار وارد می

که مردم در مصرف صرفه اند که ارزانی و فراوانی این محصوالت سبب شده است های نفتی مدعیموافقان تعدیل قیمت فرآوره

های نفتی در بازار داخلی با قیمتی جویی نکنند و صنایع کشور به دنبال استفاده بهینه از منابع انرژی نباشند،عرضه فرآورده

ها های تولید باعث شده است بخش مهمی از بودجه کشور صرف جبران کسری درآمد دولت نسبت به هزینهکمتر از هزینه

های نفتی را در دست دارد،امکان ل اقتصادی موثر بر مصرف است و از انجا که دولت انحصار عرضه فرآوردهشود،قیمت تنها عام

 ها در سطح مطلوب وجود دارد. تعیین قیمت

 دور، چندان نه ای آینده در و است گسترش حال در شدت به کشورها تجاری مرزهای رفتن بین از و اقتصاد شدن جهانی پدیده

 بین تجاری تحوالت نظارهگر حاشیه در تنها و کشیده کنار جریان این از را خود که بود خواهند قادر تیسخ به کشورها 

 نکته این به بردن پی شدن، جهانی رشد به رو روند یعنی اخیر های سال در شده آشکار پدیده به توجه با پس. باشند کشورها

 بسیار است رقابت توان دارای بخشهایی چه در بینالمللی کار سیمتق روند در جهانی اقتصاد در ادغام صورت در کشور یک که

 جهانی رقابت در بخشها، این در فعالیتها ساختار تصحیح نیز و بیشتر گذاری سرمایه با تا میسازد رهنمون را کشور و بوده مهم

 قرار ارزیابی مورد کشور اقتصادی مختلف بخشهای در نسبی مزیت وجود عدم یا و وجود است الزم پس. شود ظاهر قدرتمند

 .گیرد

 جمله از همواره؛ غیرنفتی صادرات یتوسعه برای جدید ظرفیتهای ایجاد و ساله 22 انداز چشم اهداف به رسیدن برای کوشش

 خارجی پول واحد یک قیمت عنوان به ارز نرخ.  است بوده اخیر سالهای طول در اقتصاد یعرصه در کشور بلندمدت راهبردهای

.  دارد غیره و ها پرداخت تراز صادرات، تولید، همچون اقتصادی؛ کالن متغیرهای بر مهم تأثیری داخلی، پول احدهایو برحسب

 بگذارد تأثیر نیز کشور اقتصادی دیگر های بخش بر میتواند وارداتی، و داخلی کاالهای نسبی قیمت بر گذاشتن تأثیر با نرخ این

 است. غیرنفتی صادرات بر تأثیرگذار اصلی عوامل از یکی متغیر ینا تکانه های و ارز نرخ اساس، این بر.

 

 

 

 



 

 مبانی نظری-2

 داری معنی اثرات و شود نمی مالی تأمین مالیاتی های سیاست با که دهد می نشان را دولت رایج مخارج مازاد بودجه، کسری

 (2223)پالگریو، باشد. داشته تواند می بهره نرخ و انداز پس بر

های  روش. است نظر مد بودجه کسری اقتصادی آثار بررسی در که است عواملی از یکی بودجه، کسری مالی تأمین نحوه

 شود: می تقسیم زیر بخش سه به دارد، قرار منظور این برای ها دولت دسترس در که منابعی و بودجه کسری تأمین در متداول

 بانکی نظام از استقراض-9

 )قرضه اوراق انتشار( داخلی استقراض-2

 بخش از استقراض و خارجی های دولت از استقراض المللی، بین پولی موسسات از )استقراض خارجی منابع از استقراض-8

 خارجی(. خصوصی

 افزایش آن دنبال بثه و نقدینگی افزایش دلیل به امر این شود، تأمین بانکی نظام از استقراض طریق از بودجه کسری اگر

 )انتشار داخلی استقراض طریق از بودجه کسری اگر. داشت خواهد همراه به تورم مانند اقتصادی نامناسب آثار کل، تقاضای

 در بهره نرخ افزایش باعث باشد، است جامعه در دسترسی قابل اعتبار برای دولت تقاضای افزایش مفهوم به که قرضه( اوراق

 قرضه اوراق بازار که کشورهایی در امر این البته. یابد می کاهش خصوصی بخش گذاری سرمایه آن دنبال  به و شده جامعه

 اگر. افتد می اتفاق تر بیش کنند، می استفاده قرضه اوراق فروش از خود بودجه کسری برای ها دولت و دارند ای پیشرفته

 بحران به منجر اسثت ممکن گاهی و جاری حساب کسری به منجر است شود،ممکن تأمین خارجی استقراض طریق از کسری

 (2229) پیونکیوسکی،.شود خارجی بدهی

 که پول مقداری نظریه به توجه با ها کالسیک. کند می ایجاد تورم قرضه از بیش بودجه کسری تأمین برای نیز اسکناس نشر

 خود نوبه به ها قیمت ترقی و شده ها قیمت افزایش موجب پول اضافی انتشار که داشتند عقیده بود، شده اعالم ریکاردو توسط

 منتشر پول که دفعه هر واقع در. شود می پول مجدد انتشار به مجبور دولت که طوری به. دهد می افزایش را ها دولت مخارج

 از دولت ترتیب بدین یابد، می افزایش دولت مخارج و کرده ترقی نسبت همان به هاقیمت پول مقداری نظریه طبق شود می

 خواهد تورم ایجاد خود نوبه به که شود می پول مجدد انتشار و مخارج زایشاف و پول انتشار تسلسل دور دچار مالی نظر

 (.9831نمود.)عزیزی،

 

 پیشینه پژوهش-2-1

 داخلی مطالعات-1-2-1

 ایران در درآمدی و ایهزینه بعد از بودجه برکسری تورم تاثیر بررسی به( 9832)ومحمودزاده پور اصغر وش،فرزین     

 فرضیه) دولت های هزینه و( تانزی فرضیه) مالیاتی درآمدهای جهت از بودجه کسری بر تورم تاثیر الهمق این در. اندپرداخته

 کسری افزایش باعث تورم افزایش لذا. است کرده حمایت تانزی فرضیه از تنها مطالعه این نتایج.است شده بررسی( پاتینکین

 زمینه این در نیز( 9839) جهانگرد.است شده تایید نیز( 9832) بخشوفرحمحرابیان مطالعه در نتیجه این. است شده بودجه

 رشد و بودجه کسری بین مثبت ارتباط فرضیه از همزمان معادالت سیستم یک قالب در( 9832)پورتقی. است کرده مطالعاتی



 

-12 دوره عاتاطال براساس( 9819) صمیمی جعفری اما. است کرده حمایت 9832-13 دوره طی ایران اقتصاد در تورم و پول

 داشته بسزایی نقش تورم تشدید در دولت بودجه کسری که رسندمی نتیجه این به 9832-91 برای( 9819) عالیی و 9833

 .است

 بلند رابطه یک به و پرداخته ایران در پول تقاضای و بودجه کسری بین ارتباط بررسی به( 9832) حالفی و کیانی هژبر     

 بررسی اقتصادی رشد و بودجه کسری بین ارتباط( 9813) کسمایی آزاد موسوی مطالعه در اما. دانرسیده مثبت تعادلی مدت

 به منجر و فراهم را تولید افزایش موجبات تواندمی مدتکوتاه در بودجه کسری سیاست که است آمده بدست نتیجه این و شده

 .ندارد اقتصادی رشد بر اثری و گرددمی تورم افزایش به منجر تنها مدت بلند در ولی شود؛ اقتصادی رشد

 و بود بودجه کسری تعادل عدم بحث با ارتباط در( 9818) مازار عرب و( 9813) احمدی و نائینی نوری مطالعات     

 بر بودجه کسری مالی تامین مختلف هایراه تاثیر درباره( 2223)صامتی و صمدی و ،(9813)صمدی ،(9811)بهرامی

 .اندکرده تحقیق یاقتصاد کالن متغیرهای

 عوامل مهمترین دولت، یبودجه از خصوصی بخش گذاری سرمایه تأثیرپذیری مورد در(  9832)  عبدلی تحقیق اساس بر     

 و خارجی گذاری سرمایه ورود منابع، مالی محدودیت دولت، توسعه، حال در کشورهای در خصوصی گذاری سرمایه در مؤثر

 غیر و زیربنایی مدت، کوتاه مدت، بلند) آن اجزای و دولت عمرانی یبودجه تحقیق، نتایج سایر ساسا بر. است بوده عوامل سایر

 بوده متفاوت تأثیرات این شدت ولی است، داشته خصوصی بخش گذاری سرمایه بر مثبت اثر( غیرانتظاری و انتظاری زیربنایی،

 .است

 کرده بررسی پویا بخشی دو مدل یک در را اقتصادی رشد بر دولت جاری مخارج افزایش تأثیر تحقیقی در(  9838)  عسلی     

 بوده کار نیروی برای تقاضا و گذاری سرمایه و تولید مانند مهم متغیرهای برای یافته تقلیل معادالت طریق از تحقیق این. است

 نیروی تقاضای و تولید و یگذار سرمایه کاهش جاری یبودجه افزایش اقتصادی، مدل مفروض شرایط در نتایج اساس بر. است

 .است داشته پی در را کار

 را ایران اقتصادی رشد و داخلی ناخالص تولید بر آن مالی تأمین منابع و دولتی مخارج تأثیر(  9833)  همکاران و قطمیری      

-9832)  بررسی دمور یدوره طی دولت مخارج و داخلی ناخالص تولید بین تحقیق،  نتایج از برخی اساس بر. کرد بررسی

 داشته وجود مدت بلند در مثبت یرابطه یک اقتصادی رشد و دولت مخارج میان و مدت بلند تعادلی یرابطه یک(  9839

 .است

 اثر تحلیل به شتاب اصل از جستن بهره با و اقتصادسنجی مدل یک از استفاده با(  9819)  خیابانی و نائینی جاللی        

 خصوص به دولتی، هایهزینه حجم افزایش مدل، این تخمین نتایج اساس بر. اندپرداخته تجاری ازتر بر کالن متغیرهای

 .است داشته مثبت اثر خصوصی بخش گذاری سرمایه تقاضای بر عمرانی هایهزینه

 با دولت عمرانی مخارج سنجی اقتصاد هایمدل از استفاده با ایمطالعه در(  9832)  بگلو قلی و پروین تحقیق نتایج اساس بر 

 اعتبارات یعرضه حجم به نسبت خصوصی بخش گذاری سرمایه. است داشته مکملی یرابطه خصوصی، بخش گذاری سرمایه

 بر بالفاصله و وقفه بدون دولتی گذاری سرمایه برای دولت هایهزینه افزایش. است داشته باالیی مثبت حساسیت بانکی، نظام

 .است داشته ثبتم اثر خصوصی بخش گذاری سرمایه

 

 خارجی مطالعات-2-2-1



 

 کسری اثر بررسی به( 9131-9112)سالهای طی فصلی های داده از استفاده با خود مطالعه در داکوستا و زمان لطیف     

 کسری و دولت بودجه کسری که دهدمی نشان آنها مطالعه نتایج.  پرداختند آمریکا کشور در تجاری کسری بر باال بودجه

 بودجه کسری سمت از علیت رابطه که دهدمی نشان نیز گرنجر علیت آزمون نتایج این، بر عالوه و دارند رابطه یکدیگر با تجاری

 گرنجر علیت ازآزمون علیت رابطه بررسی برای مطالعه این در.  نیست برقرار آن عکس علیت ابطه ر و است تجاری کسری به

 .است شده استفاده

 هم روش از جاری، حساب کسری و بودجه کسری بین علیت رابطه یافتن برای خود، مطالعات در( 9111)گوآن و خالد        

: مانند یافته توسعه کشورهای کشورها، از گروه دو از مطالعه این در آنها. اند کرده استفاده  جوسلیوس -جوهانسون انباشتگی

 استفاده مکزیک و مصر پاکستان، اندونزی، هند،: شامل توسعه حال در کشورهای و استرالیا و کانادا فرانسه، انگلیس، آمریکا،

 بوده( 9132-9118) توسعه حال در کشورهای برای و( 9132-9113)یافته توسعه کشورهای برای استفاده مورد دوره. کردند

 کشورهای به نسبت توسعه حال در کشورهای در کسری دو بین مدت، بلند در که دهدمی نشان آنها مطالعات نتایج. است

 مرکب توسعه حال در کشورهای در علیت رابطه جهت که شود می مشاهده همچنین. دارد وجود بیشتری ارتباط یافته توسعه

 .است

 و بودجه کسری بین رابطه بررسی به( 9112-9111)های سال زمانی سری های داده از استفاده با( 2222)آلکسوانی      

 این علیت آزمون و جوهانسون انباشتگی هم آزمون از استفاده با وی. است پرداخته دیسعو عربستان کشور برای تجاری کسری

 دهدمی نشان و است نموده تأیید را مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه وجود مطالعه، این نتایج و است کرده بررسی را موضوع

 .است بودجه کسری سمت به تجاری کسری سمت از علیت رابطه جهت که

 تصحیح مدل از استفاده با و( 9113-2228)زمانی دوره طی لبنان کشور مورد در ای مطالعه  در( 2229)صالح مانسل     

. است پرداخته کشور این در تجاری کسری و دولت بودجه کسری رابطه بررسی به انباشتگی هم آزمون و نشده محدود خطای

 و است بودجه کسری سمت به تجاری کسری سمت از کشور این در علیت رابطه که دهدمی نشان گرنجر علیت آزمون نتایج

 در بودجه کسری کاهش برای تجاری کسری کاهش هایسیاست وی اعتقاد به. است معنادار آماری لحاظ از و مثبت رابطه این

 .است بوده مفید لبنان

 با IS-LM چهارچوب در نجیاقتصادس مدل یک از پول رشد بر دولت بودجه کسری نقش بررسی برای(  9139)  لوی     

 پایه که دهدمی نشان آمریکا اقتصاد برای( 9132-9113)دوره طی لوی مدل تخمین نتایج. د نمو استفاده درونزا پولی بخش

 .دارد انتظار مورد تورم نرخ و دولت بودجه کسری با داری معنی و مثبت ارتباط پولی،

 حداقل روش از استفاده با 9192 دهه اواخر در را آمریکا بودجه کسری و تورم میان رابطه تجربی طور به(  9133)  دارات

 قابل تأثیر دو هر دولت بودجه کسری و پول عرضه رشد که دهدمی نشان وی تحقیق نتایج. د نمو آزمون معمولی مربعات

 در تورم با اتکاتری قابل و یقو رابطه بودجه کسری این بر افزون. است داشته 9112 و 9192 دهه در آمریکا تورم بر ایمالحظه

 .دارد پول رشد با مقایسه

 بودجه کسری آیا که د بو سؤال این به پاسخ وی هدف. نمود آزمون را تورمی فشارهای بر بودجه کسری تأثیر(  9131)  ایسنر

 بود آن مؤید نتیجه که درحالی نیافت؛ دست تورم بر بودجه کسری اثر بر مبنی شواهدی به او شود؟می تورم به منجر ساختاری

 . است بودجه کسری عامل تورم که



 

 او. نمود آزمون عقالیی انتظارات مدل چارچوب در را بودجه کسری و دولت مخارج بهره، نرخ میان بلندمدت رابطه( 9118)دوآ

 .هستند بهره نرخ تغییرات بر مؤثر عوامل انتظاری، پول عرضه رشد نرخ و تورم نااطمینانی که گرفت نتیجه

 را تورم ایجادکننده عوامل خصوص در پولیون یا کینزی سنتی هایدیدگاه کامل طور به هاداده که معتقدند( 9132...)و گیفن

 کینزینها پست روش از تورم بر مؤثر عوامل بررسی برای محققان که کنند می پیشنهاد اساس این بر و کنند نمی تأیید

 .کنند استفاده( هزینه فشار یا شده اداره قیمتهای بر مبتنی تحلیلهای)

 را جاری حساب کسری و دولت بودجه کسری بین رابطه سالیانه زمانی سری هایداده از استفاده با( 9111)گان و خالد       

 و دولت بودجه کسری بین مدت بلند رابطه یک که دهد می نشان نتایج. گیرند می بهره تجمعی هم روش از و کردند بررسی

 توسعه درحال کشورهای برای بلندمدتی رابطه چنین وجود اما ندارد، وجود یافته توسعه کشورهای برای ریجا حساب کسری

 .شودنمی رد

 

 روش تحقیق-3

استفاده شده ( VAR)در این پژوهش برای بررسی نوسانات قیمت طال بر روی قیمت نفت از روش الگوی خود توضیح برداری

 .است

های زمانی چندمتغیره بسط داده های تلفیقی این دو، به سریلانگین متحرك و همچنین مدهرگاه فرآیندهای خودتوضیح و می

( در 9132زمانی است. این مدل توسط سیمز) های سریمدل ترینگیرد که از رایجشود فرآیند خودتوضیح برداری شکل می

زمانی به شکل سیستم زا در حل مدل سریبرون زا و متغیرهایبندی سرهای متغیر زمانی به متغیرهای درونانتقاد به طبقه

اگر واقعاً بین مجموعه ای از متغیرهای مدل، همزمانی وجوددارد، باید »معادالت همزمان پویا ارائه شد. نظر وی این بود که  

 . «همه متغیرها را به یک چشم نگریست و پیش قضاوت درمورد اینکه کدام درون زا وکدام برون زا است، صحیح نیست
، (استفاده از روش )این دالیل روش مذکور را مناسب می دانند؛ روش کار بسیار ساده است به   طرفداران مدل 

، بهتر کند، پیش بینی های ارائه شده بر اساس الگوهای محقق را درگیر تشخیص درون زا و برون زا  بودن متغیرها نمی

ینی های معادالت همزمان است، توانایی بیان ساختار پویای مدل وانتظارات عقالیی در کوتامدت، توانایی حذف قیود و از پیش ب

به دالیل ذکرشده فوق، گفته می شود که در روش . محدودیت هایی را که غالباً همراه تئوری های  اقتصادی است، دارا می باشد

 .قتصادی آشکاری نیاز نیستبرای تخمین مدل به مدل ا 

را در  و نرخ تورم  به عنوان مثال از یک الگوی خود توضیح برداری رابطه بین دو متغیر سری زمانی رشد حجم 

 :وقتی که هر یک از آنها تنها با یک وقفه در الگو ظاهر شوند به صورت زیر است نظر بگیرید، الگوی 

    )9( 

 

   )2(  

 



 

   )8(                   

 

   )3( 

غیر مت  ضرایب الگو است که باید برآورد شود در عمل معموالً  2×2ماتریس  Aو  2×9بردارهای  tUو  ty-1و  tyکه در آن 

 :در شکل ماتریسی به گونه های زیر در خواهد آمد  VARنی داریم که در این صورت الگوی وقفه زما درون زا و 

                                                  )3( 

ضرایب الگو  های ماتریس ها و   بردارهای چنین و وقفه های آن و هم  که در آن 

اساس وقفه های خود آن متغیر و وقفه های سایر  بر  است، زیرا هر متغیر در  8هستند سیستم در قالب یک شکل حل شده

 .ر یک از معادالت الگو استیک روش کارا در برآورد ضرایب ه متغیرهای درون الگو توضیح داده می شود، بنابراین روش 

 : برگشته و آن را با استفاده از عملگر وقفه به صورت ماتریسی زیر می نویسیم( 3)حال به الگوی

   )9(  

 

                                        )1( 

 

               

 :ریشه های معادله زیرهستند 2و  1که در آن 

 

11باشد آن است که  3همگرا   و بر حسب  و   که بسط الزمه آن  12و   باشد این شرط دقیقاً معادل

له شرطی است که ریشه های معاد IA  ماتریس ضرایب  تر از یک باشد که درآن به صورت قدر مطلق کوچک

 .ماتریس یکه است کی متغیرهای با وقفه و

                                                            
3 -Reduced form 



 

را به صورت تابعی از   و  می توان ( قدرمطلق ریشه ها کوچکتر از یک باشد)هنگامی که باثباتی مدل به اثبات برسد 

این توابع به توابع عکس العمل . به گونه ای که در قبل نشان داده شده است نوشت و  مقادیر حال و  وقفه های 

از نکات مهم در این مدل . دهندنشان می    و را در طول در  و   معروفند و اثر تغیرات حال و  وقفه3تحریک

جوسیلیوس و با استفاده از  -همگرایی یوهانسن بررسی همگرایی وتعیین مرتبه تأخیری مدل می باشد که به کمک آزمون

کائیک شود. برای تعیین مرتبه تأخیری باید به مقایسه آکوئین انجام می -بیزین و همچنان حنان -معیارهای آکائیک و شوارز

ای مورد قبول واقع می شود که مدل آن دارای آکائیک کمتری نسبت به سایر های برآورده شده پرداخته شود و مرتبهمدل

 .ها باشدمدل

 

 برآورد الگو-4

 هاداده-1-4

 وع متغیرها و منبع دادهان(:9جدول شماره )

 هامنبع داده دوره زمانی مطالعه نام متغیرها نماد متغیرها

OP بانک مرکزی ایران 9831-9831 قیمت نفت خام 

BD بانک مرکزی ایران 9831-9831 کسری بودجه 

 می باشد 9838توجه:کلیه داده ها به صورت واقعی می باشند و سال مبنا 

 (pp)6فیلیپس پرون آزمونساکن پذیری متغیرها با استفاده از-2-4

 .شد خواهد فیلیپس پرون استفاده ریشه واحد آزمون از ا،متغیره بین مانایی بررسی منظور به مطالعه این در

 pp(:آزمون ریشه واحد2جدول شماره)

 متغیرها در سطح ppآزمون  با تفاضل مرتبه اول  ppآزمون 

-3.942578** 2.155795 oil 

                                                                                                                                                                                          
4-  Convergent 

5-  Impulse response function 

6- Phillips-perron 



 

-7.755269** 2.713434 bd 

 منبع:یافته های تحقیق

 درصد 3ر سطح خطای **نشان دهنده معنی داری و رد فرضیه صفر د       

 بر مبنی H0 فرضیه زمانی روند و مبدا از عرض داشتن با سطح در ppآزمون شودمی مالحظه 2شماره جدول در که همانطور

 این اینکه برای. باشدمی ناساکن زمانی سری متغیرهای همه که باشدمی معنا این به این و شود رد تواندنمی γ=2 اینکه

 مبنی H1 فرضیه و شود رد  H0 فرضیه درصد 3 سطح در تا بگیریم متغیرها از اول مرتبه تفاضل باید مببری بین از را ناساکنی

 .باشدمی  I(1)با برابر انباشتگی هم در  yt رسدمی نظر به که همانگونه و شود پذیرفته بودن دارمعنی بر

 (VAR) برداری خودتوضیح الگوی بهینه وقفه تعیین آزمون-3-4

 حساس خیلی برداری خطای تصحیح الگوی برای شده انتخاب وقفه طول به بلندمدت روابط های تخمین نسنیوها روش در

 که صورتی ودر شودمی داده دست از زیادی آزادی درجات شود انتخاب زیاد ها وقفه تعداد صورتیکه در این بر عالوه. هستند

 وقفه انتخاب نتیجه در شوند، می خودهمبستگی دچار معادالت لاختال جمالت شود انتخاب بهینه مقدار از کمتر ها وقفه تعداد

 هر در که شود می انجام  کویین - حنان و  بیزین -شوارز های روش از یکی معموالًبا بهینه وقفه انتخاب.باشد می مهم بهینه

 ثانیاً و نشود داده دست از زیادی آزادی درجات اوالً که است شده انتخاب صورتی به بهینه وقفه شده ذکر های روش از کدام

 نشان اول الگوی برای( 3) جدول در بهینه وقفه تخمین از حاصل نتایج. نشوند خودهمبستگی دچار معادالت اختالل جمالت

 شود. می انتخاب بهینه وقفه عنوان به یک وقفه که دهدمی

 (:آزمون تعیین وقفه بهینه8جدول)

 Lag AIC SC HQ 
        
0  31.88581  31.98096  31.91490 
1  29.31151  29.59698  29.39878 
2   28.90197

* 
  29.37775*   29.04742* 

3  29.13697  29.80307  29.34060 

 منبع:یافته های تحقیق                      *نشان دهنده وقفه بهینه

 و بردار نرمال شده 7آزمون همگرایی یوهانسن و جوسیلیوس-4-4

بر اساس شواهد تجربی و الگوهای . لعه به منظور بررسی رابطه بلند مدت از آزمون همگرایی استفاده شده استدر این مطا

لذا . مدت با یکدیگر داشته باشند یک رابطه تعادلی بلندو کسری بودجه رود که متغیرهای قیمت نفت خام اقتصادی انتظار می

                                                            
7 -johansen and jusalius 



 

با استفاده از دو آماره و جوسیلیوس  -را با استفاده از متدلوژی یوهانسونهای مذکور در این مرحله، هم انباشتگی بین متغیر

با و جوسیلیوس  -ترتیب با استفاده از متدلوژی یوهانسونبدین .شودآزمون می( max)و حداکثر مقادیر ویژه ()آزمون اثر

وجود تعداد بردارهای هم انباشتگی و تعداد روابط ( max)مقادیر ویژه  حداکثرو  (trace)استفاده از دو آماره آزمون اثر 

بردار همگرایی در سطح خطای  دوهر دو آماره اثر و حداکثر مقادیر ویژه وجود حداکثر  در این الگو .شودمدت مشخص می بلند

 .دهدمیدرصد را مورد تایید قرار در سطح یک درصد و  3

 شده تصریح الگوی برای همجعی آزمون(:5) شماره جدول

 فرضیه مقدار آماره آزمون %5مقدار بحرانی در سطح %1مقدار بحرانی در سطح 

آزمون  آزمون اثر

حداکثر 

 مقادیرویژه

آزمون  آزمون اثر

حداکثر 

 مقادیرویژه

آزمون  آزمون اثر

حداکثر 

 مقادیرویژه

H0 

 20.04  18.63  15.41  14.07  25.81816  19.01527 r=0 

  6.65   6.65   3.76   3.76  6.802884  6.802884 r≤1 

 های تحقیق     **نشان دهنده بردار همگراییمنبع:یافته

آماره آزمون حداکثر  طبق بر جوسیلیوس -یوهانسن آزمون باشد که جدول دیده شد، نتایج مبین این می در که همانطور

تعادلی  رابطه گرنجر، قضیه براساس  .میدهد قرار تایید مورد مذکور متغیرهای میان را بلندمدت تعادلی مقادیر ویژه رابطه

 بلند به رابطه حصول خطا تصحیح های مکانیسم واقع در .است خطا تصحیح الگوهای یا مکانیسم وجود مستلزم بلندمدت،

بردار همگرایی ( 9شماره ) جدول در .شودمی رداختهپ مدت بلند ضرایب بررسی به قسمت این کند.درمی تضمین را مدت

را نشان  کسری بودجهروابط بلند مدت میان قیمت نفت خام و ،نتایج رگرسیون حاکی از آن است کهOILنرمال شده نسبت به 

 دهد که قیمت نفت تاثیری منفی بر کسری بودجه در بلند مدت دارد.می

 OIL به سبتن شده نرمال همگرایی بردار(:9)شماره جدول

 ضریب همگرایی نرمال شده

BD OIL 

-0.000567 -1.000000 

 

 



 

 

 ضربه( به واکنش)آنى العمل عكس توابع-5-4

 به دستیابى و بررسى براى متداول ابزارى آنها آنچه یا(تکانه)ضربه به واکنش تحلیل و تجزیه(  9112)  رایمرس و لوتکپل

 توسط گرفته انجام هاىتخمین در آنان، نظر اساس بر. دانندمی پویا الگوهاى در امتغیره میان متقابل تاثیرات پیرامون اطالعات

 هاىش رو اهمیت الگو پارامترهاى دهندگى توضیح درصد و ضرایب بردارى، الگوخودتوضیح نظیر والگوهایى معادالت دستگاه

 اینکه به نظر. ىرود م شمار به ارزشمندى و متداول بسیار ابزار ها تکانه بررسی تحلیل و تجزیه در لذا. ندارند را هاى معادل تک

 مى گیرىه انداز را پویا سیستم یک آتى هاى وضعیت بر ضربه تأثیر زمانی مسیر ضربه، الگوى متداول VAR به واکنش توابع

 روابط ینهمچن و)متغیرها بر VAR متغیرها براى ضربه به واکنش بحث در. نمود مشاهده توان می را ضربه آثار لذا کند،

 تمامى که اى گونه به دارد؛ قرار مختصات مبدا در تعادل این و بوده تعادل در سیستم که شود مى فرض الگوهاى در(همگرایی

 پس متغیر که ىشود م نامیده موقتى متغیر، یک به یکباره( ضربه)تکانه اثر آنگاه.هستند صفر برابر تعادل درحالت متغیرها

 مقدارتعادلى در و برنگردد صفر به متغیر این اگر حال. گردد مى باز خود قبلى تعادلى مقدار به زمانى دوره چند ازگذشت

 نظر در معیار انحراف یک ضربه، میزان که گرددمی نشان خاطر اینجا در. ىشود م نامیده دائمى ضربه اثر یابد، استقرار متفاوتى

 دیگر متغیرهاى روى متغیر تکانه معیار انحراف یک اثر نى،آ العمل عکس تابع بررسى در دیگر، عبارت به.است شده گرفته

 واکنش تابع از الگو، در استفاده مورد متغیرهای از یک هر اثر پایداری و جهت بررسی و مالحظه برای. شود مى تحلیل و تجزیه

 الگو در استفاده مورد یرهایمتغ از یک هر شوکهای اثر وپایداری جهت بتوان دهد می امکان تابع این. شودمی استفاده ضربه به

 (9812زاد، حبیبی.)داد قرار تحلیل و تجزیه مورد را

 ادامه منفی اثر با یکنواخت نسبتا روند با مدت بلند دهدمی کسری بودجه نشان روی بر نفت قیمت نوسانات قسمت این در

 .دارد
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 واریانس تجزیه-6-4

 متغیرها بینی پیش خطای واریانس در مذکور متغیرهای در حاصل هایتکانه مشارکت درصد یا سهم واریانس تجزیه معیار در

 مسأله این بررسی در را ما برداری خودتوضیح مدلهای در بینی پیش خطای واریانس تجزیه دیگر عبارت به. است بررسی قابل

 دیگر اخالل اجزای از اندازه چه تا و بوده متغیر آن خود اخالل جزایا از متاثر اندازه چه تا( زمانی سری)متغیر یک تغییرات که

 منظور به بینی پیش خطای واریانس تجزیه بر مبتنی تحلیل اساس. میکند یاری است، پذیرفته تأثیر سیستم درون متغیرهای

 استوار دوره همان بینی یشپ خطای از دوره هر در متغیرها از یک هر سهم مقایسه بر برداری خودتوضیح مدل یک در پویایی

 ایجاد در را بیشتری سهم است، بوده معیار انحراف از باالتری سهم دارای که متغیری هر دوره هر در دیگر، عبارت به. است

 افزایش بینی پیش خطای واریانس بینی پیش دوره طول افزایش با دیگر، عبارت به. داشت خواهد وابسته متغیر در نوسان

 چه تا دنباله یک تغییرات که نمود بررسی میتوان بینی، پیش خطای واریانس تجزیه با که گفت میتوان وع،مجم در. مییابد



 

 درون متغیرهای دیگر اخالل اجزای از متأثر دنباله یک تغییرات اندازه چه تا و بوده دنباله خود اخالل اجزاء از متأثر اندازه

 .است سیستم

 دو برای شده، تصریح الگوی در واریانس تجزیه. شد خواهد پرداخته متغیرها برای واریانس تجزیه مبحث به قسمت این در

 .شودمی گزارش نفت خام قیمت کسری بودجه و متغیر
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 به نسبت دهندگی توضیح دهد،و توضیح خودش را توانسته خوبی به نفت قیمت نوسانات که دهدمی نشان نموداراول اول ردیف

 .است نسبتا کاهنده  خودش

 بلند در مثبت اثر با یفزاینده نسبتا روند و دهدمی توضیح کسری بودجه را تکانه نفت قیمت نوسانات دوم نمودار اول، یفرد

 کندی به وابسته را دارد و متغیر دهندگی توضیح توانایی مستقل متغیر که دهندمی نشان دوم ردیف نمودارهای و.دارد مدت

 .گیردمی صورت



 

 8گرنجر علیت آزمون-7-4

 آزمون علیت گرنجر( نتایج 7جدول شماره )

  

 

 

 

 

 

 منبع:یافته های تحقیق         

 

کند، یعنی دو ه به نتایج بدست آمده قیمت نفت علت کسری بودجه است و عکس این رابطه در نتیجه تخمین صدق میبا توج

 متغیر رابطه دو سویه داردو علت، معلول یکدیگر هستند.

  گیرینتیجه-5

هش قیمت نفت باعث ایران از جمله کشورهایی است که وابستگی بسیار شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همین افزایش یا کا

شود و با توجه به تحریم هایی که از طرف کشورهای غربی بر کشور اسالمی ایران وارد کردند و مانع مازاد یا کسری بودجه می

ها را با استفاده از اقتصاد مقاومتی باید  به ورود ارز به کشور شدند وباید با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری این تحریم

 دیل شود و از فروش مواد خام جدا خودداری شود . فرصت تب

روابط متقابل در این مطالعه، به تحلیل نوسانات قیمت نفت و کسری بودجه در ایران پرداخته شده است. در این راستا 

و در بینی بررسی متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش

 .جوسیلیوس مورد تحلیل قرار گرفت -انباشتگی یوهانسنادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک هم

 .گرفت مورد استفاده قرار واقعیهای تحقیق نیز از مراکز مختلف آماری استخراج و به صورت داده

. دهدنشان مینوسانات قیمت نفت خام و کسری بودجه گی را بین انباشتنتایج آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه دو بردار هم

همچنین نتایج حاصل از  .باشدمینوسانات قیمت نفت و کسری بودجه دهنده رابطه مثبت بین تخمین روابط بلندمدت نشان

 کند.علیت گرنجر وجود رابطه دوطرفه بین متغیرها را بیان می

                                                            
8 granger causly 

        
 Null Hypothesis: Obs F-

Statistic 
Prob.  

    
    
 BD does not Granger Cause OIL  29  10.4483 0.0005 

 OIL does not Granger Cause BD  3.89784 0.0342 

    
    



 

 :پیشنهادات

توان از کشورهایی مثل افغانستان،پاکستان و عراق که کشورهای مصرف کننده تحریم در ایران،می با توجه به شرایط بحرانی

هایی ارزشمندی همچون بنرین و نفت تبدیل کرد و به این کشورها صادر نمود ،با مشتقات نفتی هستند، نفت خام را به فرآوره

 گردد. ی ایجاد میشود و همچنین اشتغال زایاین روش هم ارز خارجی وارد کشور می
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