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 چکیده 

بقا و تداوم رشد و شكوفایی هر كشوری در آینده منوط به داشتن برنامه های منسجم و  ،حفظ    

قانون هدفمندسازی یارانه ها و واقعی  در این راستا هدفمند در راستای مدیریت منابع انرژی می باشد.

در این تحقیق با استفاده از آمار  نمودن قیمت حامل های انرژی،در دستور دولت قرار گرفته است.

كتابخانه ای و استفاده از مدل های سری های زمانی به ارزیابی تاثیر نوسانات انرژی بر متغیرهای مالی 

زمون علیت نشان می دهد كه قیمت حامل های انرژی علتی نتایج بدست آمده از آ پرداخته شده است.

برای تغییرات رشد اقتصادی می باشند. همچنین وجود رابطه علی و سببی از مصرف انرژی بر شاخص 

نتایج آزمون هم جمعی نشان می دهند كه قیمت انرژی و مخارج دولتی تاثیر  ضمنی قیمت تایید گردید.

بر  رد، كه با توجه به تاثیر افزایش مصرف نهاده بر افزایش تولید متعاقباًمثبتی بر افزایش رشد اقتصادی دا

بهبود رشد اقتصادی، این نتیجه دور از انتظار نخواهد بود. ضریب متغیر قیمت انرژی دارای اثر مثبت و 

داری بر رشد اقتصادی است، به این معنی كه با افزایش قیمت هم به طور مستقیم و هم از طریق معنی

 افزایش عرضه و تولید افزایش ارزش افزوده را در پی خواهد داشت.

 

 قیمت انرژی، متغیرهای مالی، سری زمانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ظرفیت های قابل توجهی  توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد كه این اقتصاد از بررسی   

اقتصاد كالن اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه  حال ،بررسی عملكرد مؤلفه های كلیدی اینبا .برخوردار است 

 ،توسعه با وجود برخورداری از ظرفیت های باال و نیز تالش مسئوالن در دستیابی به سطوح باالتر یافتگی نمایانگر این است كه

ریشه این  ت.نابرابری توزیع درآمد روبروس همچنان اقتصاد ایران با مشكالت ساختاری چون كندی و نوسان رشد ، تورم باال و

 ،هدفمند نبودن نظام یارانه ها ،كارایی پائین نظام(Efficiency)  كارآمدی وبهره وری مشكالت را می توان در پائین بودن

به طور كلی   .پول ملی جستجو كرد تنگناهای نظام بانكی و تناقض در نظام ارزشگذاریكاستی های نظام گمركی ،  مالیاتی،

و حمایت از  بهایی است كه دولت ها برای رساندن كاال وخدمات به دست مصرف كننده به قیمت ارزان تر (subsidy) یارانه

های بروز مشكالتی نظیر افزایش هزینه موجباعطای یارانه بدون هیچ قید وبندی . دتوان رقابت تولیدكنندگان پرداخت می كن

 ضایعات می شود.بیشتر كشورهایی كه پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می شدولت، ناكارایی و فساد نظام توزیع و افزای

اد غذایی، افزایش قیمت مو به دالیل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و 1980از دهه  داده اند

ای اقدام به هدفمند نمودن محصوالت بر تولیدكنندگان محصوالت یارانه ناكارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت

 .است یارانه ها كرده

دچار كاهش  1385سال  ازروند افزایشی داشته ولی 1384-1381های  سال تولیدی طیبخش با نگاهی به آمار یارانه های 

تولیدكنندگان  نكته ضروری است كه پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف كنندگان و . ذكر اینشده است 

سازمان غله، سازمان تعاون روستایی،سازمان  هایی مانند انجام می شود. این یارانه هاتوسط سازمان حمایت به سازمان

 وزارت بازرگانی و ...تحت عناوین كشاورزی ،وزارت نیرو ،وزارت كشور، مانند وزارت جهاد ... وزارتخانه های مختلفی و امورعشایر

 د.ارانه برای مصر ف كنندگان می باشمصرفی، تولیدی و خدماتی داده می شود كه عمده آن ی

واقعی حالفی و همكاران، در مطالعه ای تحت عنوان انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در ایران به بررسی اثر انحراف نرخ 

پرداخته و برای این منظور از سه معیار تفاوت نرخ  1380تا  1340ارز از مسیر تعادلی خود بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 

های رسمی و موازی ارز، نظریه برابری قدرت و مدل ساختاری برای اندازه گیری شاخص انحراف نرخ واقعی ارز استفاده كرده 

ده كه در هر سه مدل و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران می گذارد و همچنین نتایج اند. نتایج بدست آمده نشان دا

 حكایت از تأثیر قوی تر شاخص انحراف نرخ واقعی ارز براساس معیار نظریه برابری قدرت خرید نسبت به دو معیار دیگر دارد.

بر پایه اطالعات منتشره توسط بانک جهانی و با استفاده از لفاسون، یو توسط گ 1999نتایج حاصله از مطالعه ای كه در سال 

افتن یبا هدف  1994تا  1985سالهای  یكشور ط 160رگرسیونهای خطی ساده برای بررسی اثر صادرات، تورم و رشد در 

سپس  آماری و یها ان گرایش به صادرات و جمعیت، درآمد سرانه، كشاورزی، صادرات اولیه و تورم با استفاده از روشیارتباط م

یافتن ارتباط میان رشد اقتصادی و محدودیتهای فوق الذكر درمسیر صادرات انجام گرفته نشان می دهد كه طی دوره مورد 

 رشد می شود. یعی باعث كاهش صادرات و كندیتورم و كمبود منابع طب یمطالعه نرخ باال

ن به اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیر نفتی و تراز برای پی برد 1380نتایج حاصله از مطالعه ای كه رحیمی در سال 

انجام داد، نشان می دهند كه نرخ ارز مهمترین عامل موثر  3SLSبا استفاده از روش  1376تا  1345تجاری ایران طی سالهای 

 بر قیمت صادراتی محصوالت غیر نفتی می باشد.

 2004 -1961ان نرخ تورم و رشد اقتصادی طی سالهای یارتباط مبه بررسی  OLSبا استفاده از روش  2005لی در سال  

كشور در حال توسعه انجام گرفته نشان  90كشور توسعه یافته و  27میالدی می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه كه در 

سعه یافته و در حال تو یک رابطه غیر خطی میان نرخ تورم و رشداقتصادی وجود دارد كه این رابطه، در كشورهایدهد كه یم

توسعه كامالً متفاوت از یكدیگر است. در كشورهای در حال توسعه دو سطح آستانه حداكثر و حداقل برای نرخ تورم وجود دارد. 
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مبهم و گاه مثبت است اما در صورتیكه نرخ تورم  یكه نرخ تورم كمتر از سطح آستانه حداقل است اثر آن بر رشد اقتصاد یزمان

و سطح آستانه حركت كند اثر آن بر رشد اقتصادی كامالً منفی است. این در حالی است كه در سطوح باالی تورم، ن این دیماب

خود بر رشد اقتصادی را  یكند اگر چه اثر منف یدر سطوح باالتر از سطح آستانه حداكثر حركت م یزمانی كه این متغیر پول

ن در حالی است كه در كشورهای توسعه یافته تنها یک سطح آستانه شود. ای یهمچنان حفظ كرده اما از شدت آن كاسته م

برای نرخ تورم تعریف شده است كه ارتباط میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سطوح پایین تر از این سطح آستانه به طور 

كند به طرز چشمگیری  یوز ممنفی است اما میزان این اثر منفی زمانی كه نرخ تورم باال رفته و از سطح آستانه تجا یدار یمعن

 كاهش می یابد. 

ادراتی پسته طی صبه بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت  ARDLو با استفاده از مدل  1384و طرازكار در سال  یتركمان

مقدار ثیر سته تحت تاپنكه قیمت صادراتی یج این مطالعه نشان می دهد كه با وجود ایپرداخته اند. نتا 1379تا  1350سالهای 

ر قیمت بموثر  رات نرخ ارز چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت مهمترین عاملییصادرات این محصول قرار دارد اما تغ

ت و قیم یخللید دالیان و طرازكار ارتباط میان تویصادراتی پسته است. افزون بر این بر اساس نتایج بدست آمده توسط خل

 ست.دار ا و معنی یپسته در كوتاه مدت منف

 
 روش تحقیق

می  VARبه عنوان تعریفی برای مدل .روشی كه در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد روش خود توضیح برداری است 

مدلی است كه درآن هر متغیر بر روی مقادیر با وقفه ی خودش و مقادیر با وقفه ی سایر  VARتوان عنوان نمود كه مدل 

بوده و  1رگرسیونی شود. لذا به دلیل وجود متغیر وابسته با وقفه، این مدل یک مدل خودمتغیرهای موجود در مدل رگرس می 

به دلیل وجود متغیرهای متعدد در مدل و وجود بردار، این مدل به نام مدل خود توضیح برداری معروف می باشد )نوفرستی، 

 ( .1378-محمد

 گردد:به شكل زیر تعریف می p" ،VAR(P)فرآیند خود رگرسیونی برداری از مرتبه 

tptptttt yayayamy   ....221  (1)  

 متغیر را به شكل زیر در نظر گرفت: kكه می توان یک بردار ستونی با 

(2                                                                                         )                         '] kt, … , y 2t, y 1t= [yty 

m 1، بردار×k  عرض از مبدأ و
tاست با جزئیات زیر: 2ی سفیدنیز یک فرآیند نوفه 

(3                           )ts

ts













),( stE  برای تمامt                      0ها)( tE  
  

 به شكل زیر است: VARشكل ماتریسی فوق در واقع الگوی 

(4                                                                                         )                                  tytt Ay  1                                                                 

ty  ،كه در آن ماتریس های 
1-t, y t ( ،1×2 و ماتریس )A ( ،می باشد، بدیهی است كه 2×2كه ماتریس ضرایب الگو است )

گسترده خواهد شد. اما نكته مهمی كه در مدلهای خود رگرسیون  VARبا افزایش متغیرهای درون زا و افزایش وقفه ها، مدل 

از آنجا كه تنها متغیرهایی كه دارای درجه همجمعی یكسانی  وقفه بهینه است.برداری باید به آن توجه نمود، تعیین طول 

توانند هم انباشته گردند، در ابتدا الزم است تا درجه همجمعی متغیرهای مورد استفاده در الگو تعیین گردد. برای هستند می

                                                           
1 - Auto regressive Model 
2- Vector white noise process  
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فولر تعمیم یافته استفاده شد كه نتایج آن  -فولر یا دیكی  -های دیكی تعیین درجه همجمعی متغیرهای مورد بررسی از آزمون

 ارائه شده است.  (1)در جدول 

 

 نتایج بررسی ایستایی متغیرهای وارد شده در الگو در سطح و تفاضل مرتبه اول (:1)جدول 

  ADF   در سطح   ADF   تفاضل

 مرتبه اول

 

 PE TX G PE TX G متغیر

ریشه واحد  PE فرضیه صفر

 دارد

TX ریشه واحد دارد G  ریشه واحد

 دارد

PE ایستا است TX ایستا 

 است

G ایستا است 

عرض ازمبداو  عرض ازمبدا و روند عرض ازمبدا و روند توضیحات

 روند

عرض ازمبدا و 

 روند

عرض ازمبدا و 

 روند

عرض ازمبدا و 

 روند

 -51/6 -44/5 -26/3 -71/0 -48/2 -14/2 آماره آزمون

 های تحقیقماخذ: یافته

 

استفاده شد. این  KPSSو  دیكی فولر از آزمون های فیلیپس پرون -به منظور كنترل و اطمینان از نتایج آزمون ریشه واحد 

آزمون ها دارای فرضیه صفر متفاوت با یكدیگر بوده و در نتیجه، دقت بررسی ایستایی متغیر ها را افزایش می دهد. بر طبق 

فولر می باشد، تفاضل مرتبه اول كلیه متغیرهای مورد  -كه مؤید نتایج آزمون دیكی  (3)و  (2)شده در جدول  نتایج ارائه

 باشد. ها برابر یک میاستفاده در این الگو ایستا بوده و در نتیجه درجه هم جمعی آن

 

 نتایج بررسی ایستایی متغیرهای وارد شده در الگو در سطح (:2)جدول 

  Phillips-Perron   KPSS  

 PE TX G PE TX G متغیر

ریشه  PE فرضیه صفر

 واحد دارد

TX ریشه واحد دارد G  ریشه واحد

 دارد

PE ایستا است TX ایستا 

 است

G ایستا است 

عرض ازمبدا و  توضیحات

 روند

عرض ازمبداو  عرض ازمبدا و روند

 روند

عرض ازمبدا و 

 روند

عرض ازمبدا 

 و روند

ازمبدا و عرض 

 روند

 -51/0 -44/0 -26/0 -71/6 -48/5 -14/4 آماره آزمون

 های تحقیقماخذ: یافته

الزم است تا تعداد وقفه بهینه وارد شده در مدل با استفاده از یكی از معیارهای  پس از تعیین مرتبه جمعی بودن متغیرها،

در نظر  2آكائیک و یا شوارتز بیزین تعیین گردد. در این مطالعه تعداد وقفه بهینه با توجه به معیار آكائیک و شوارتز بیزین برابر 

ی رابطه بلندمدت می توان رابطه علی میان متغیرهای الگو را بررسی نمود. نتایج بدست آمده از آزمون گرفته شد. پیش از بررس

 آمده است. (3)علیت گرنجر در جدول 
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 نتایج آزمون علیت گرنجر (:3)جدول 

 احتمال Fآماره  فرضیه صفر

 005/0 22/16 قیمت انرژی

 75/0 76/0 مالیات

 024/0 09/4 مخارج

 های تحقیقماخذ: یافته                                

نشان می دهد كه منطبق با انتظارات قبلی و تئوریكی، شاخص ضمنی قیمت  (3)نتایج بدست آمده از آزمون علیت در جدول 

كشاورزی و مصرف سوخت این بخش سببی برای تغییرات ارزش افزوده بخش كشاورزی می باشند. این در حالی است كه 

رد نمی شود. نتایج  عكس این رابطه علی برقرار نبوده و فرض صفر فقدان رابطه علی از ارزش افزوده به قیمت و مصرف انرژی

همچنین بر وجود رابطه علی و سببی از مصرف انرژی بر شاخص ضمنی داللت داشته و براساس نتایج مصرف انرژی علت 

تغییرات شاخص قیمت ها می باشند.  نتایج عكس این رابطه را تایید نمی نمایند. برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی بین 

آورده شده است. به منظور بررسی وجود روند و عرض از  5تفاده گردید كه نتایج آنها در جدول متغیرها از آزمون ماتریس اس

وجود عرض از مبدا در روابط  این آزمون با در نظر گرفتن سه حالت وجود عرض از مبدا در روابط بلندمدت، مبدا در مدل،

های اول و سوم به دلیل اینكه كمتر محتملند م پذیرفت. حالتانجا مدت،وجود روند زمانی درجه اول در مدل بلندمدت و كوتاه

فرض عدم وجود بردار هم جمعی بین متغیرهای  5(. با توجه به نتایج جدول 1378شوند )نوفرستی،معموال در نظر گرفته نمی

گیرد كه نتایج قرار می گردد. بنابراین در مرحله بعد فرض وجود یک بردار هم جمعی مورد بررسیالگو در هر سه وضعیت رد می

و این بردار  1باشد. بنابراین تعداد بردارهای هم جمعی بین متغیرها برابر ( می4( و )3دهنده پذیرش این فرض در )آزمون نشان

 گیرد.( مورد برآورد قرار می3مدت )حالت با مقایسه نتایج با در نظر گرفتن عرض از مبدا در روابط كوتاه

. 

 تبه ماتریس و تشخیص عرض از مبدا و روند در مدلآزمون ر (4)جدول 

 فرض صفر فرض مقابل (2وضعیت ) (3وضعیت ) (4وضعیت )

CV 

(95(% 
Statistic CV 

(95)% 

Statistic CV 

(95)% 

Statistic 

Traceλ 

34/42 64/44 78/28 54/29 87/34 34/63 R=1 R=0 

77/25 84/23 75/15 90/8 18/20 47/25 R=2 R≤1 

39/12 26/8 5/6 60/0 16/9 53/7 R=3 R≤2 

 های تحقیقماخذ: یافته

 نتیجه برآورد بردار همجمعی نرمال شده به صورت رابطه زیر می باشد:

 

L EٍR=0.17(LEP)+ 0.09(LG)-0/44(LTX) 

                   ( 019/0 )        ( 098/0 )      ( 11/2 ) 

 )اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان می دهد( 

بر اساس این رابطه مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی دارد، كه با توجه به تاثیر افزایش مصرف نهاده بر افزایش 

بخش انرژی دارای اثر مثبت و  تولید متعاقبا بر افزایش ارزش افزوده این نتیجه دور از انتظار نخواهد بود. ضریب متغیر قیمت در

داری بر رشد اقتصادی است، به این معنی كه با افزایش قیمت هم به طور مستقیم و هم از طریق افزایش عرضه و تولید معنی
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افزایش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بر اساس رابطه بلند مدت یک درصد افزایش در مخارج و شاخص قیمت انرژی به 

 درصدی رشد اقتصادی خواهد شد. 17/0و  09/0به افزایش  ترتیب منجر

اخالل در عبارت تصحیح خطا از راه محاسبه جزء بااستفاده از نتایج بدست آمده در مورد بردار همجمعی در قسمت قبل،

ها  مدت آنمدت متغیرها را به مقدارهای تعادلی بلندهای كوتاهبردارهای همجمعی استخراج شد. الگوی تصحیح خطا نوسان

 می باشند(. tآورده شده است. )اعداد داخل پرانتز آماره  (6)دهد. نتایج برآورد الگوهای تصحیح خطا در جدولارتباط می

 

 نتایج مدل خود رگرسیون برداری-(:5)جدول 

Date: 01/04/88   Time: 23:17 

 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Standard errors & t-statistics in parentheses 

 EP G TX ER 

EP(-1) 0.861325 0.247448 9.537890 -6.669539 

 (0.18813) (0.22802) (3.37727) (6.84121) 

 (4.57844) (1.08519) (2.82415) (-0.97491) 

     

EP(-2) -0.105077 0.081034 -10.74707 7.290703 

 (0.18800) (0.22787) (3.37495) (6.83652) 

 (-0.55893) (0.35562) (-3.18436) (1.06643) 

     

G(-1) -0.065740 0.991049 -5.196882 4.178015 

 (0.13995) (0.16963) (2.51235) (5.08918) 

 (-0.46975) (5.84253) (-2.06853) (0.82096) 

     

G(-2) 0.076244 -0.604546 6.715890 4.632307 

 (0.13483) (0.16342) (2.42044) (4.90301) 

 (0.56549) (-3.69931) (2.77465) (0.94479) 

     

TX(-1) -0.007673 -0.018391 1.465603 -0.269064 

 (0.01169) (0.01417) (0.20982) (0.42503) 

 (-0.65647) (-1.29816) (6.98491) (-0.63304) 

     

TX(-2) 0.039784 -0.081358 -1.188916 0.897850 

 (0.02975) (0.03606) (0.53402) (1.08174) 

 (1.33744) (-2.25649) (-2.22637) (0.83001) 

     

ER(-1) 0.012326 -0.016874 0.501661 0.544725 

 (0.00550) (0.00667) (0.09872) (0.19998) 

 (2.24144) (-2.53164) (5.08161) (2.72395) 

     

ER(-2) -0.028276 0.081291 -0.110578 0.577391 

 (0.01204) (0.01460) (0.21622) (0.43799) 

 (-2.34770) (5.56846) (-0.51142) (1.31828) 
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C 225.7544 -15.27309 643.7923 -2800.798 

 (184.634) (223.791) (3314.58) (6714.23) 

 (1.22271) (-0.06825) (0.19423) (-0.41714) 

R-squared 0.981841 0.966339 0.999490 0.999235 

Adj. R-squared 0.975788 0.955119 0.999320 0.998979 

Sum sq. resids 7731725. 11358877 2.49E+09 1.02E+10 

S.E. equation 567.5872 687.9582 10189.39 20640.30 

Log likelihood -250.8365 -257.1835 -346.1309 -369.4255 

Akaike AIC 15.74767 16.13233 21.52308 22.93488 

Schwarz SC 16.15580 16.54047 21.93122 23.34302 

Mean 

dependent 

3183.156 2147.727 213377.2 367243.4 

S.D. dependent 3647.676 3247.365 390684.9 646093.7 

Determinant Residual 

Covariance 

7.76E+26   

Log Likelihood -1208.919   

Akaike Information Criteria 75.44965   

Schwarz Criteria 77.08221   

 

 نتایج مدل تصحیح خطای برداری(: 6)جدول 

Date: 01/05/88   Time: 23:46 

Sample(adjusted): 1355 1386 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Standard errors & t-statistics in parentheses 

Cointegrating 

Eq: 

CointEq1    

EP(-1) 1.000000    

     

ER(-1) 0.112477    

 (0.02010)    

 (5.59647)    

     

G(-1) -2.552776    

 (0.39823)    

 (-6.41039)    

     

TX(-1) -0.274871    

 (0.04296)    

 (-6.39862)    

     

C 15087.38    

Error 

Correction: 

D(EP) D(ER) D(G) D(TX) 
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CointEq1 -0.124826 -8.460110 0.105247 -0.546372 

 (0.07718) (3.23014) (0.12544) (1.38989) 

 (-1.61741) (-2.61912) (0.83905) (-0.39311) 

     

D(EP(-1)) 0.126414 -5.396173 -0.152854 10.14651 

 (0.19777) (8.27730) (0.32143) (3.56161) 

 (0.63920) (-0.65192) (-0.47554) (2.84885) 

     

D(EP(-2)) 0.057842 15.24709 0.277372 4.779760 

 (0.22026) (9.21882) (0.35799) (3.96674) 

 (0.26261) (1.65391) (0.77480) (1.20496) 

     

D(ER(-1)) 0.015594 0.555974 -0.016570 0.562912 

 (0.00429) (0.17938) (0.00697) (0.07718) 

 (3.63837) (3.09944) (-2.37869) (7.29308) 

     

D(ER(-2)) 0.000440 1.103910 0.048342 0.366136 

 (0.01416) (0.59257) (0.02301) (0.25497) 

 (0.03105) (1.86293) (2.10082) (1.43598) 

     

D(G(-1)) -0.175469 -7.440427 0.493083 -5.979264 

 (0.14393) (6.02397) (0.23393) (2.59204) 

 (-1.21913) (-1.23514) (2.10783) (-2.30678) 

     

D(G(-2)) -0.145482 -8.119683 -0.437862 -5.329227 

 (0.19741) (8.26234) (0.32085) (3.55518) 

 (-0.73695) (-0.98273) (-1.36469) (-1.49900) 

     

D(TX(-1)) -0.025591 -2.472316 -0.022185 -0.327145 

 (0.02521) (1.05528) (0.04098) (0.45407) 

 (-1.01498) (-2.34280) (-0.54138) (-0.72047) 

     

D(TX(-2)) -0.049541 -1.396569 0.042002 0.096508 

 (0.04627) (1.93669) (0.07521) (0.83333) 

 (-1.07062) (-0.72111) (0.55849) (0.11581) 

     

C 1925.220 130446.4 -1521.575 4805.826 

 (1173.76) (49126.3) (1907.72) (21138.4) 

 (1.64022) (2.65533) (-0.79759) (0.22735) 

R-squared 0.729885 0.978559 0.474291 0.991462 

Adj. R-squared 0.619383 0.969788 0.259228 0.987969 

Sum sq. resids 7608393. 1.33E+10 20098481 2.47E+09 

S.E. equation 588.0783 24613.31 955.8071 10590.78 

Log likelihood -243.4705 -362.9643 -259.0127 -335.9786 
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Akaike AIC 15.84190 23.31027 16.81330 21.62366 

Schwarz SC 16.29995 23.76831 17.27134 22.08170 

Mean 

dependent 

460.0009 81529.16 288.0312 51223.36 

S.D. dependent 953.2154 141604.8 1110.524 96555.77 

Determinant Residual 

Covariance 

5.78E+26   

Log Likelihood -1167.565   

Akaike Information Criteria 75.72284   

Schwarz Criteria 77.73823   

 

به منظور بررسی سهم بی ثباتی متغیر ها در توجیه تغییرپذیری متغیرهای مدل از تجزیه واریانس كمک گرفته می شود. 

درحالیكه توابع واكنش تكانه اثرات یک شوك در یكی از متغیرهای درونزا بر سایر متغیرهای الگو را نشان می دهد، آنالیز 

اجزای تشكیل دهنده شوك تفكیک می نماید. بنابراین تجزیه واریانس اطالعات  واریانس تغییرات در یک متغیر درونزا را به

نشان دهنده خطای پیش  S.Eالزم در مورد اهمیت نسبی هر تغییر تصادفی در اثر متغیرهای الگو را ارائه می نماید. ستون 

 بینی متغیر در افق پیش بینی می باشد.

رشد اقتصادی نشان می دهد كه بیشترین سهم از تغییرپذیری این متغیر مربوط به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس متغیر 

تغییرات این متغیر بوده و مالیات و مخارج دولتی بعد از خود متغیر رشد اقتصادی در رتبه های بعدی قرار می گیرند.  مطابق 

 6ا داراست و متغیر مخارج دولتی سهم درصدی از تغییرات ر 20نتایج در بیشترین حالت تاثیر متغیر مالیات فقط سهم 

 درصدی دارد.

 

 نتایج تجزیه واریانس متغیر های الگو (:7)جدول 

      

Period S.E. ER EP TX G 

1 17602.11 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 

2 20822.29 96.48759 1.814764 1.068137 0.629504 

3 26376.93 92.37341 1.262398 2.240497 4.123694 

4 37032.20 91.48636 3.061388 1.873623 3.578634 

5 57211.21 92.82395 1.628241 3.509469 2.038344 

6 73993.72 85.48971 1.399228 10.00245 3.108615 

7 85243.48 82.00398 1.073746 10.57652 6.345754 

8 106533.2 84.14546 1.847218 8.433050 5.574269 

9 148870.1 84.45017 1.181002 11.31914 3.049685 

10 181597.3 80.20922 1.038321 15.91053 2.841925 

 

Variance Decomposition 

of EP: 

     

Period S.E. ER EP TX G 

1 484.0400 6.833482 93.16652 0.000000 0.000000 

2 688.6404 22.36504 76.51335 0.979117 0.142493 

3 771.6718 22.35738 71.75491 5.719048 0.168657 

4 1193.712 11.39805 46.26026 42.25826 0.083435 
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5 1689.714 11.80009 37.53539 49.11475 1.549763 

6 1970.944 24.27678 30.17493 43.63851 1.909770 

7 2106.424 22.39965 26.44117 48.01348 3.145708 

8 2508.257 17.58457 21.67388 54.53987 6.201674 

9 3292.909 48.45303 15.62067 31.76059 4.165710 

10 4983.975 50.98407 8.663110 37.96435 2.388472 

Variance Decomposition 

of TX: 

     

Period S.E. ER EP TX G 

1 8689.542 0.001861 2.799794 97.19835 0.000000 

2 18108.64 19.10371 10.60002 69.00853 1.287743 

3 27095.98 54.77665 6.543741 37.65731 1.022297 

4 31360.65 61.95775 5.024026 30.24063 2.777600 

5 37375.10 58.23606 4.234069 28.09744 9.432425 

6 54331.81 75.79146 4.151095 13.36419 6.693255 

7 88371.06 70.69999 2.007230 23.98119 3.311588 

8 116988.3 49.19187 5.484654 40.61422 4.709255 

9 128824.9 41.49583 5.501162 45.10360 7.899411 

10 145585.7 45.25421 4.969548 43.41226 6.363983 

Variance Decomposition 

of G: 

     

Period S.E. ER EP TX G 

1 586.6927 45.97756 8.207643 0.389923 45.42488 

2 770.9946 29.43307 15.73008 2.698762 52.13808 

3 1703.713 46.56223 3.619148 38.33682 11.48180 

4 3013.228 18.74141 7.032007 70.25344 3.973141 

5 3864.630 19.32929 10.23582 66.51814 3.916740 

6 4155.982 29.44194 8.987888 58.16055 3.409623 

7 4387.034 26.91576 11.45754 52.34121 9.285480 

8 4606.449 24.47189 10.53038 48.13776 16.85997 

9 6741.179 39.99963 4.933380 46.92305 8.143936 

10 12041.54 17.85128 9.492042 69.89079 2.765884 

Ordering: ER EP TX G      

 

تجزیه واریانس تابع مالیات ، بیشترین تاثیر را بر تغییرپذیری این متغیر را رشد اقتصادی بر عهده دارد بطوریكه در برخی برای 

 درصد نیز خواهد رسید 50از سالهای دوره نقش آن به 

اما در مورد متغیر مخارج دولتی مشخص است كه بیشترین تاثیر را بر تغییر پذیری این متغیر ،مالیات بر عهده دارد و بعد از 

 این متغیر ، رشد اقتصادی بیشترین اثركذاری را داراست.. 

مل می توان واكنش یک برای مشاهده بهتر تاثیر متغیرها، از تابع عكس العمل تحریک استفاده می شود. در توابع عكس الع

متغیر درونزا وجود دارد،  4متغیر درونزا در صورت بروز شوك وارده به متغیرهای مدل را مورد بررسی قرار داد. وقتی در الگو 

تابع عكس العمل تحریک وجود خواهد داشت. هریک اثر تكانه ای به میزان یک انحراف معیار در یكی از متغیرها بر  16

هر گاه شوكی به اندازه یک انحراف معیار بر رشد اقتصادی از  گو را نشان می دهند. چنانچه از نتایج پیداست متغیرهای دیگر ال
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طرف مخارج دولتی وارد آید مطابق نتایج از ابتدای دوره تا پایان دوره شاهد رشد مالیم و نوسانات آرام این متغیر خواهیم بود 

واهد رسید.در مورد تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ، در ابتدای دوره این روند به طوریكه در پایان دوره به حداكثر خود خ

ثابت بوده و بسیار مالیم می باشد اما بعد از دوره چهارم تاثیرگذاری آن شدت بیشتری می گیرد و روند صعودی اثرگذاری تا 

 پایان دوره حفظ خواهد شد.

 

 
مطابق انتظارات ، در ابتدای دوره رون وضعیت ثابتی دارد اما از سال سوم به بعد   در ارتباط با تاثیر مالیات بررشد اقتصادی

 تاثیرگذاری مالیات بر رشد اقتصادی روند كاهشی و منفی به خود می گیرد و این وضعیت تا پایان دوره حفظ خواهد شد.

 
 

 
وكی به اندازه یک انحراف معیار از طرف مالیات بر در مورد تاثیر پذیری مخارج و مالیات از سایر متغیرها مطابق اشكال ، ش 

مخارج دولتی ، ابتدا با روند نزولی تا سال هشتم مواجه می شود اما از آن به بعد با روند صعودی تا پایان دوره مواجه خواهد 
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ره پنجم به بعد بصورت بود.تاثیرپذیری متغیر مخارج دولت از متغیر قیمت انرژی تا اواسط دوره وضعیت ثابتی داشته اما از دو

 مالیم روند افزایشی بخود می گیرد و این وضعیت تا پایان دوره ادامه خواهد یافت.

 
در مورد واكنش متغیر مالیات به یک شوك از طرف مخارج دولتی، مطابق انتظارات روند مالیم صعودی افزایشی را تجربه می 

و این در حالیست كه نوسان قیمت حامل های انرژی در تمام طول دوره  كند كه تا پایان دوره این وضعیت حكمفرما خواهد بود

 بر متغیر واردات یا تاثیر ناچیزی بوده ویا وضعیت نزولی داشته است.
 

 
 گیریبحث و نتیجه

نتایج بدست آمده از آزمون علیت نشان می دهد كه قیمت حامل های انرژی علتی برای تغییرات رشد اقتصادی می باشند.  (1

 ین وجود رابطه علی و سببی از مصرف انرژی بر شاخص ضمنی قیمت تایید گردید.همچن

نتایج آزمون هم جمعی نشان می دهند كه قیمت انرژی و مخارج دولتی تاثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی دارد، كه با  (2

ین نتیجه دور از انتظار نخواهد بود. توجه به تاثیر افزایش مصرف نهاده بر افزایش تولید متعاقبا بر بهبود رشد اقتصادی، ا

داری بر رشد اقتصادی است، به این معنی كه با افزایش قیمت هم به ضریب متغیر قیمت انرژی دارای اثر مثبت و معنی

طور مستقیم و هم از طریق افزایش عرضه و تولید افزایش ارزش افزوده را در پی خواهد داشت. بر اساس رابطه بلند مدت 

درصدی رشد اقتصادی  17/0و  09/0افزایش در مخارج و شاخص قیمت انرژی به ترتیب منجر به افزایش یک درصد 

 خواهد شد.
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است كه  17/0بر اساس نتایج بدست آمده از بردار هم جمعی ضریب جمله تصحیح خطادر معادله رشد اقتصادی  (3

درصد از عدم تعادل بوجود  17نشاندهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت می باشد. به عبارت دیگر در هر دوره 

 آمده در رشد اقتصادی تعدیل می شود. 

مخارج دولتی و سرعت تعدیل آن تقریبا همانند متغیر رشد اقتصادی می باشد اما در مورد ضریب تصحیح خطادر معادله  (4

درصد از عدم تعادل تعدیل می گردد.  45متغیر مالیات سرعت تعدیل بسیار باالتر می باشد بیانگر اینست كه در هر دوره 

درصد از عدم تعادل به سمت 19دوره نتایج بدست آمده از ضریب تصحیح خطای قیمت انرژی بیانگر اینست كه در هر 

تعادل بلند مدت تعدیل می شود. باال بودن ضریب تصحیح خطا و سرعت تعدیل به نوعی بیانگر تاثیر گذاری سیاست های 

كوتاه مدت دولت می باشد كه بایستی در امر سیاستگذاری، انتخاب ابزار و متغیر هدف دقت دو چندانی صورت گیرد. 

 جام شده بر باقیمانده مدل حاكی از ایستایی باقیمانده الگو در سطح می باشد.آزمون ریشه واحد ان

هر گاه شوكی به اندازه یک انحراف معیار بر رشد اقتصادی از طرف  پیداست  ازنتایج بدست آمده از تابع واكنش آنی (5

وسانات آرام این متغیر خواهیم بود به مخارج دولتی وارد آید مطابق نتایج از ابتدای دوره تا پایان دوره شاهد رشد مالیم و ن

طوریكه در پایان دوره به حداكثر خود خواهد رسید.در مورد تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ، در ابتدای دوره این 

روند ثابت بوده و بسیار مالیم می باشد اما بعد از دوره چهارم تاثیرگذاری آن شدت بیشتری می گیرد و روند صعودی 

 تا پایان دوره حفظ خواهد شد اثرگذاری

در ارتباط با تاثیر مالیات بررشد اقتصادی  مطابق انتظارات ، در ابتدای دوره رون وضعیت ثابتی دارد اما از سال سوم به بعد  (6

 تاثیرگذاری مالیات بر رشد اقتصادی روند كاهشی و منفی به خود می گیرد و این وضعیت تا پایان دوره حفظ خواهد شد.

د تاثیر پذیری مخارج و مالیات از سایر متغیرها مطابق اشكال ، شوكی به اندازه یک انحراف معیار از طرف مالیات بر در مور (7

مخارج دولتی ، ابتدا با روند نزولی تا سال هشتم مواجه می شود اما از آن به بعد با روند صعودی تا پایان دوره مواجه 

ز متغیر قیمت انرژی تا اواسط دوره وضعیت ثابتی داشته اما از دوره پنجم به خواهد بود.تاثیرپذیری متغیر مخارج دولت ا

 بعد بصورت مالیم روند افزایشی بخود می گیرد و این وضعیت تا پایان دوره ادامه خواهد یافت.

تجربه  در مورد واكنش متغیر مالیات به یک شوك از طرف مخارج دولتی، مطابق انتظارات روند مالیم صعودی افزایشی را (8

می كند كه تا پایان دوره این وضعیت حكمفرما خواهد بود و این در حالیست كه نوسان قیمت حامل های انرژی در تمام 

 طول دوره بر متغیر واردات یا تاثیر ناچیزی بوده ویا وضعیت نزولی داشته است.

ین سهم از تغییرپذیری این متغیر نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس متغیر رشد اقتصادی نشان می دهد كه بیشتر (9

مربوط به تغییرات این متغیر بوده و مالیات و مخارج دولتی بعد از خود متغیر رشد اقتصادی در رتبه های بعدی قرار می 

درصدی از تغییرات را داراست و متغیر مخارج  20گیرند.  مطابق نتایج در بیشترین حالت تاثیر متغیر مالیات فقط سهم 

 درصدی دارد. 6 دولتی سهم

برای تجزیه واریانس تابع مالیات ، بیشترین تاثیر را بر تغییرپذیری این متغیر را رشد اقتصادی بر عهده دارد بطوریكه در  (10

 درصد نیز خواهد رسید 50برخی از سالهای دوره نقش آن به 

ین متغیر ،مالیات بر عهده دارد و بعد اما در مورد متغیر مخارج دولتی مشخص است كه بیشترین تاثیر را بر تغییر پذیری ا (11

 از این متغیر ، رشد اقتصادی بیشترین اثركذاری را داراست.. 
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