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  چكيده
خيز به اين منبع درآمدي به همـراه نوسـانات شـديد      هاي نفتي و اتكاي جوامع نفت  درآمد

بار اقتصـادي فراوانـي را بـه همـراه داشـته اسـت. در         قيمت نفت اثرات نامطلوب و زيان
هاي حاصل از فـروش    كننده درآمد دولت در ايران، درآمد  عمده منابع تأمينهاي اخير   دهه

نفت بوده است. از اين رو نوسانات قيمت نفت و تغيير در مقدار فروش آن همواره بودجه 
دهد. اگرچه كسري بودجـه    كند و كسري بودجه را تحت تأثير قرار مي  را دچار نوسان مي

سازي اقتصاد نقش مثبتي داشته باشد، اما كسري بودجه   ر فعالتواند د  مستمر مي  اندك و غير
زياد و مستمر آثار نامطلوبي بر عملكرد اقتصاد بر جاي خواهـد گذاشـت. در ايـن راسـتا،     

هاي نفتي بر كسري بودجه ايران با اسـتفاده از    هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير درآمد
ست. براي اين منظور، مدل تحقيق با استفاده ا 1370:1- 1394:4هاي فصلي، طي دوره   داده

هاي مختلف تخمين زده شده اسـت. نتـايج تحقيـق نشـان       از رگرسيون كوانتايل دردهك
اثر درآمدهاي نفتي بر كسري بودجه در دهك هاي مختلف كسري بودجـه برابـر   دهد   مي

يي) ايـن اثـر   نبوده و در سطوح پايين و باالي درآمدهاي نفتي (دهك هاي ابتدائي و انتهـا 
گيري (بوت استرپ) نتايج حاصـل از تخمـين     با اجراي باز نمونه مثبت شديدتر مي باشد.

  رگرسيون چندك نيز در مدل تأييد شد.
  رگرسيون چندك، بوت استرپ.، درآمدهاي نفتي، كسري بودجه :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
هـاي در حـال توسـعه      تر كشـور   هاي ساختار اقتصادي بيش  كسري بودجه پايدار از ويژگي

است. سياست كسري بودجه در بسياري از كشورهاي در حال توسـعه بـه عنـوان يكـي از     
ابزارهاي سياست مالي بوده است، زيرا عملكرد بخش خصوصي در اين كشـورها ضـعيف   

ر ايـران و غلبـه   ها بسيار گسترده است. حجـم بـزرگ دولـت د     بوده و حيطه فعاليت دولت
هاي عمراني با تكيه بر درآمد نفت، ساختار بودجه را به گونـه اي    هاي جاري بر هزينه  هزينه

هـا بـا كسـري بودجـه مواجـه بـوده و در نهايـت بـا           رقم زده است كه دولت در اكثر سال
 نژاد  گذارد (سقائيان  استقراض يا تأمين مالي توسط بانك مركزي بر كسري خود سرپوش مي

هـاي    هـاي اقتصـادي و كمبـود     هر چند اين سياست مي تواند تنگنـا  .)59: 1375، و اهرابي
وري و بازدهي توليد بيفزايد، اما استفاده از اين سياست   بنايي را تا حدي مرتفع و به بهره  زير

  ممكن است اثرات منفي زيادي را در پي داشته باشد.
 آنان به اقتصادي ساختار وابستگي نفت كننده صادر كشورهاي اغلب هاي  ويژگي از يكي

 جمله از و نفت كننده  صادر كشورهاي از برخي است. در نفت صادرات از حاصل درآمدهاي

 و دارد قـرار  دولـت  در دسـت  آن از بخشـي  يـا  و كامـل  شـكل  به يا نفتي آمدهاي در ايران،
 تزريـق  اقتصاد به را مذكور مالي، درآمدهاي هاي  سياست اعمال طريق از نيز مزبور هاي  دولت

 سياسـت  طريق از نفت كننده  صادر اقتصاد كشورهاي بر نفتي درآمدهاي اثر كنند. بنابراين  مي

 هـاي   سياست اعمال و دولت بودجه ساختار اينكه توجه به با و يابد  مي جريان اقتصاد در مالي

 اسـت،  وابسـته  نفـت  بـه  زيـادي  بسـيار  ميزان به نفت صادر كننده كشورهاي اغلب در مالي

 2009Beck andباشـد (   مي برخوردار زيادي بسيار اهميت كشورها از اين در نفتي درآمدهاي

Kamps (  
 سـهم  لحـاظ  به هم و كشور داخلي ناخالص توليد در آن لحاظ جايگاه به هم نفت بخش

(التجـائي و افضـلي،    نفتي در بودجه دولت، اهميت زيادي در اقتصاد ايـران دارد  درآمدهاي
 بـه  وابسـتگي  همـان  كه باشد مي ايران اقتصاد مشكل اساسي واقع در نتيجه اين ).91: 1391

هاي مالياتي و درآمد حاصل از صدور نفت و گاز دو منبع مهم   است. درآمد نفتي درآمدهاي
 درآمـدهاي  اصـلي  اقالم از يكي گذشته سال 41 طي درآمدي كشور هستند، به طوري كه در

است، اما سهم درآمدهاي مالياتي  خام بوده صادرات نفت از حاصل درآمد ايران دولت بودجه
هاي عمومي دولت، همـواره    هاي نفت و گاز و ساير درآمد  در مقايسه با سهم مجموع درآمد

بخش كوچكتري را پوشش داده است. عملكرد نظام مالياتي كشور حـاكي از آن اسـت كـه    
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هاي مالياتي   عمومي دولت، درآمد هاي نفتي در تركيب درآمدهاي  درآمدقبل از افزايش سهم 
ولي با افزايش بهاي نفـت در   .داده است  هاي دولت را تشكيل مي  اي از دريافت  بخش عمده

هاي عمومي رونـدي نزولـي داشـته      هاي مالياتي در كل درآمد  رشد سريع درآمد 1353سال 
ميليارد ريال بوده كـه   7/395166ل درآمد مالياتي رقم ك 1391است. به طور نمونه در سال 

 5/425526هـاي آن رقـم     هاي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده  در همين سال درآمد
هاي مالياتي بيشتر است. از سوي ديگر از كـل صـادرات     ميليارد ريال بوده كه از رقم درآمد

تصاص دارد و صادرات نفت رقم بسيار كشور تنها مقدار كمي از آن به صادرات غيرنفتي اخ
ها و به تبـع آن بودجـه     بااليي را به خود اختصاص داده است. اين موضوع وابستگي درآمد

ه، زاد  دهـد (محمـدي و بـرات     كشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام را نشان مي
 حجـم  و قيمـت  از تابعي دولت هاي  هزينه مينأت در نفت سهم ها  سال اين ). طي130: 1392

% درآمـد  60هاي گذشته به طور متوسط حـدود    بوده است. در طي سال خام نفت صادرات
 و توليـد  نسـبي  ثبـات  دليل % درآمد صادرات ايران از نفت و گاز بوده است. به80دولت و 
 هـاي   فعاليـت  شـتاب  نفتـي  هاي  درآمد به دولت بودجه شديد وابستگي و خام نفت صادرات

تجربـه چهـار    اسـت.  كرده ايجاد مستقيم رابطه خام نفت قيمت با دولت اجتماعي و اقتصادي
مخربي براي  نتايج همواره خام نفت جهاني قيمت شديد هاي  نوسان دهد  مي نشان گذشته دهه

 بيمـاري  قيمـت،  افـزايش  زمـان  در آثار اين ترين  شده است. شناخته پي داشته در ملي اقتصاد

وضعيت ركود تورمي براي اقتصاد ملي بوده است (كامراني  قيمت دوران كاهش در و هلندي
دسـته   2هاي دولت را بـه    بندي كلي، هزينه  ). از طرف ديگر در يك تقسيم2: 1391شريف، 
كننـد. بـا افـزايش      بنـدي مـي    اي يـا عمرانـي تقسـيم     هاي سـرمايه   هاي جاري و هزينه  هزينه
هاي نفتـي، دولـت     يابد، اما با كاهش درآمد  زايش ميهاي جاري نيز اف  هاي نفتي هزينه  درآمد
هـاي    هاي جاري خود را كم كند، بنابراين ابتـدا بـا كـاهش هزينـه      تواند بالفاصله هزينه  نمي

هاي نفتي را جبران كرده ولـي در ميـان مـدت دچـار       عمراني بخشي از اثرات كاهش درآمد
گردد كه   دولت از سيستم بانكي ميكسري بودجه شده و اين كسري بودجه باعث استقراض 

پـور،    هاي منفي زيادي مثل رشد نقدينگي و تورم را ايجاد خواهد كرد (امامي و اديـب   پيامد
  ).7و  6: 1388
 مورد در نفت كننده  يافته وارد  توسعه كشورهاي در كه اي  بسيار گسترده مطالعات وجود با

 است، در شده انجام هاي كالن اقتصادي  اي و متغير   اثرگذاري درآمد نفت بر ساختار بودجه

 بروز كه مورد اثراتي در چنداني مطالعات گذشته هاي  دهه طول در نفت صادركننده كشورهاي
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 مطالعات عمده و است نشده گذارد انجام  جاي مي بر بودجه دولت ساختار بر نفتي هاي شوك

 هـاي   متغير بر نفتي هاي  شوك اثرات مورد در پذيرفته انجام اخير دهه عمدتاً در كه شده انجام

  2001Eltonyاوادي ( التـوني و ال  مطالعـه  بـه  توان  مي آن جمله از كه است بوده كالن اقتصاد
&Al-Awadiو انشـاي  مطالعـه  كويت، اقتصاد بر نفت قيمت هاي  شوك ) در مورد اثرگذاري  

 ونـزوئال،  اقتصاد بر نفت قيمتي هاي  شوك اثرات مورد) در Anshay & et al 2005همكاران (

 قيمتـي  هاي  شوك اثرگذاري مورد ) درBerument & et al 2005همكاران ( و برومنت بررسي

آدجومـو   و اولومـوال  آفريقـا، مطالعـه   شـمال  و خاورميانـه  هـاي   كشـور  اقتصـاد  بـر  نفـت 
)2006Olomola & Adejemoنـرخ  تـورم،  توليـد،  بـر  نفت هاي قيمت  شوك اثرات مورد ) در 

علـت   به كه است اين در حالي و غيره بوده است. نيجريه اقتصاد در پول عرضة و ارز حقيقي
 نفتـي انجـام   درآمـدهاي  به ايران جمله از و خيز  نفت هاي  كشور اقتصاد وابسته بسيار ساختار

  .رسد  مي نظر به ضروري بسيار مطالعاتي چنين
(نفت)، و وابستگي شديد بودجه كشور بـه   با توجه به تك محصولي بودن اقتصاد ايران

هاي نفتي تاكنون توجه چنداني به موضوع ارتباط بين كسري بودجه و اين منبع مهـم    درآمد
هـاي نفتـي بـا      درآمـد  پذيري كسري بودجـه از   درآمدي نشده است. لذا در اين پژوهش اثر

ت داخلي انجام شده از استفاده از رگرسيون چندك مورد بررسي قرار گرفته است. در مطالعا
هاي اقتصاد سنجي استفاده شده است و لذا ضروري است بـا گذشـت زمـان از      ساير روش

تري براي انجام تحقيقات استفاده كرد. رگرسيون چنـدكي در    تر و مناسب  هاي جديد  تكنيك
گذاري   هاي مختلفي از قبيل مطالعات ساختار دستمزد، ارزش ريسك، قيمت  اقتصاد در زمينه

سبد دارايي و توسعه اقتصادي كاربرد دارد. به همـين دليـل در ايـن مطالعـه اولـين كـاربرد       
هاي نفتي و كسري بودجه ارائه   رگرسيون چندكي در اقتصاد ايران براساس رابطه بين درآمد

هـاي    شود. به همين ترتيب پس از مقدمه، ادبيات تحقيق در بخش دوم، كـه شـامل پايـه     مي
شناسي   شود. در بخش سوم روش  شينه پژوهش در داخل و خارج است، ارائه مينظري و پي

شـود.    هاي تحقيق پرداخته مي  تحقيق معرفي شده و در بخش چهارم به معرفي مدل و متغير
شود. در   ها پرداخته مي  در بخش پنجم نيز مدل تحقيق برآورد شده و به تجزيه و تحليل يافته

  گيري اختصاص دارد.  تيجهنهايت بخش آخر نيز به ن
  

  موضوع ادبيات .2
  مباني نظري 1.2
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اند: بودجـه    تر دانشمندان اقتصادي بودجه را اين گونه تعريف كرده  در ادبيات اقتصادي بيش
ها، تا در   ها و هزينه  داشتن دخل و خرج دولت و ايجاد توازن ميان درآمد  عبارت است از نگه

  .آن كسري بودجه پيش نيايد
 ها شامل:  دريافت حيث از دولت جهبود

  اعتبار است. تامين منابع ساير- 3 و اختصاصي درآمدهاي - 2، عمومي درآمدهاي- 1
 دولتـي، ماليـات، سودسـهام    موسسـات  و هـا   وزارتخانـه  درآمد از عبارت عمومي درآمد

 بودجه قانون در كه درآمدهايي ساير مالكيت و انحصارات از حاصل دولتي، درآمد هاي  شركت

 .شود  مي منظور درآمد عمومي عنوان تحت كشور كل

  :از عبارتند ايران در دولت عمومي درآمدهاي
 .درآمدها ساير- 4 و گاز - 3 ،نفت- 2 ،ها  ماليات- 1

 خاصـي  مصارف يا مصرف براي قانون موجب به كه است اختصاصي: درآمدهايي درآمد

  گردد. مي منظور كل كشور بودجه در
 از هزينـه  و عمرانـي  و جاري اعتبارات ها شامل  پرداخت حيث از دولت همچنين بودجه

  ).6: 1391يف، باشد (كامراني شر  مي اختصاصي درآمد محل
هاي دولت، شكاف ميان كـل مخـارج     ها و پرداخت  كسري بودجه شكاف ميان دريافت

و انتقـاالت  انـداز    تعهدي، شكاف ميان منابع غيرمالي دولت (پـس   هاي غير  دولت و دريافت
مالي دولت (تشـكيل سـرمايه ثابـت خـالص، زمـين و تغييـر در         اي) و مصارف غير  سرمايه

ترين تعاريف از ميـان    موجودي) و تعريف كسري بودجه از ديدگاه بدهي، از جمله متداول
تعاريف گوناگون ارائه شده توسط اقتصاددانان براي كسري بودجه دولـت اسـت. بررسـي    

   دهد كه هسته  اي نشان مي  ي تعادل بودجه  هاي مطرح شده در زمينه  ظريهتعاريف موجود و ن
هـاي    هـا و پرداخـت    نگـرش بـه دريافـت      اصلي تفـاوت تعـاريف كسـري بودجـه، نحـوه     

  است.  دولت
بندي كلي، انواع كسري بودجه به كسري بودجه اداري، ساختاري و ادواري   در يك دسته

آيد   وجود مي  ري در اثر فقدان يك سازمان صحيح اداري بهشود. كسري بودجه ادا  تقسيم مي
هـاي دولتـي     شود تا بازدهي دسـتگاه   و نبود اين سازمان اداري هماهنگ و منسجم باعث مي

تري از خود نشـان دهـد. كسـري بودجـه       هاي آن كارايي پايين  پايين آمده و نسبت به هزينه
هـاي اقتصـادي بـه      گردد. در اين فضـا بخـش    صحيح اقتصادي برمي  ساختاري به ساختار نا

صورت مطلوب با هم ارتباط ندارند و هر كدام وظايف محوله را به صورت صحيح انجـام  
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گيـرد.    ها نشأت مـي   دهند. كسري بودجه ادواري نيز از اوضاع و احوال اقتصادي كشور  نمي
بـه تزايـد اسـت و     هاي دولـت رو   هنگامي كه اقتصاد در دوران رونق است، به يقين درآمد

يابد؛ اما هنگامي كه اين شرايط تغييـر كـرد و دوران ركـود      هاي دولت نيز افزايش مي  هزينه
هـاي دولـت چنـدان تغييـر       يابد، امـا هزينـه    شدت كاهش مي  هاي دولت به  آغاز شد، درآمد

اقتصـاد  آيد؛ از سـوي ديگـر زمـاني كـه       كند و از اين رو مسئله كسري بودجه پيش مي  نمي
هاي خود را در سطحي حفظ كند تـا    گذراند دولت ناچار است كه هزينه  دوران ركود را مي

گذاري بخش خصوصي در بازار ايجاد تقاضـا نمايـد، از     ضمن پر كردن جاي خالي سرمايه
هـاي تـأمين كسـري بودجـه عبارتنـد از:         شود. راه  اين رو دولت با كسري بودجه مواجه مي

ها   ها و استقراض از منابع داخلي و خارجي كه هر كدام از آن  ها، كاهش هزينه  افزايش درآمد
هاي متفـاوتي    نتايج خاصي را در پي خواهند داشت. در خصوص كسري بودجه نيز ديدگاه

اي را بـه    ها مطرح شده و ادبيات گسترده  ريكاردين ها و  ها، كينزين  از سوي مكتب كالسيك
  ).117:1382 فرزين وش و همكاران،خود اختصاص داده است (

هـاي    تـرين منبـع نوسـانات اقتصـادي كشـور       از سويي نوسـانات قيمـت نفـت اصـلي    
اثـرات مهمـي بـر     1973ي نفت است. افزايش ناگهاني قيمت نفت بعد از سـال    توليدكننده

هـاي ارزي    كـه در ايـن دوره درآمـد     طـوري   هاي صادر كننده نفت گذاشت، به  اقتصاد كشور
هـاي    هـا، نـرخ    اصل از فروش نفت به شدت افزايش يافت و باعث رشـد سـريع قيمـت   ح

ترين عامل مؤثر بر   ها گرديد. رشد بخش نفت به عنوان مهم  دستمزد و واردات در اين كشور
هـا و    منجر به افزايش تقاضاي كـل اقتصـاد و در نتيجـه افـزايش قيمـت      اًدرآمد ملي، عموم

شـود. ايـن امـر باعـث       مبادله نسبت به بخش قابل مبادلـه مـي   قابل  سودآوري در بخش غير
تر شدن اين بخـش    سرازير شدن سرمايه و نيروي كار به سمت بخش غيرقابل مبادله و قوي

شود. وقوع اين پديـده كـه در     هاي تك محصولي مي  اكثر اقتصاد   در مقابل بخش قابل مبادله
هاي متنـوع و نسـبتا     روف است و در اقتصادهاي تك محصولي به بيماري هلندي مع  اقتصاد

كننده نفت، افزايش   هاي صادر  بزرگ مانند ايران نيز قابل مشاهده است، در بسياري از كشور
ها   كشور   هاي غيرنفتي و افزايش در درآمد سرانه  قابل توجه سهم بخش نفت نسبت به بخش

هاي نفتـي و نـه در اثـر رشـد       درآمدشود. چنين افزايشي تنها به دليل افزايش   را موجب مي
هارا     هاي مختلف اين اقتصاد  هايي در بخش  بخش واقعي اقتصاد رخ داده است و عدم تعادل

 أمنش ها،  درآمد نوع اين به متكي هاي  كشور اقتصاد در بخصوص نفتي هاي  درآمد .در پي دارد
 هاي  درآمد از مهمي بخش و وركش ارزي منابع اعظم بخش ها  درآمد است. اين اثرات مختلفي



 7   ... تي بر كسري بودجه دولت در ايران:هاي نف  اثرات نامتقارن درآمد

 متغيرهـاي  بر كشورها، اين اقتصاد در دولت مسلط نقش به توجه با و كنند  مي مينأرا ت دولت

 تورم نرخ و ارز نرخ گذاري،  سرمايه ملي، انداز  پس مصرف، اقتصادي، رشد مانند اقتصاد كالن

 ايـن  در اجتمـاعي  و اقتصـادي  نوسـانات  موجـب  نفتي درآمدهاي نوسانات گذارند.  تأثير مي

 طريق از جهاني بازار در سياسي و اقتصادي هاي  بحران ديگر عبارت گردد. به  نيز مي كشورها

  .شود  مي منتقل نفتي كشورهاي به سرعت به نفت، قيمت نوسانات
 نفـت  قيمـت  پـذيري   تغييـر  و نفتـي  هايشوك پذيري  تأثير چگونگي لحاظ از را كشورها

 خود از را متفاوتي تقريباً آثار نفتي هاي  شوك گروه، دو اين در كرد. تفكيك دسته دو توان به  مي

 از بسـياري  اعتقـاد  بـه  باشـند.   مـي  نفـت  كننـده   وارد كشورهاي اول دسته .داد نشان خواهند

 در تورم افزايش و اقتصادي رشد آمدن پايين باعث نفت قيمت در افزايش شديد اقتصاددانان،

 بررسي مورد متفاوتي هاي  جنبه از توان  مي را موضوع اين شود.  نفت مي كننده  وارد هاي  كشور

 توليـد  بـراي  اوليه مواد عنوان به انرژي كميابي باعث نفت افزايش قيمت سو، يك از داد. قرار

 باشد. بنابراين،  مي ها  آن سود كاهش و ها  بنگاه هزينه عامل افزايش مطلب اين كه شده ها  بنگاه

 امر اين كه داشت خواهد پي در را جديد اي  سرمايه خريد كاالهاي براي ها  بنگاه تمايل كاهش

 صـنعتي  كشـورهاي  در اقتصـادي  هاي  بنگاه توليدي در ظرفيت كاهش منجر به مدت  بلند در

 2009Manera( اسـت  ها  قيمت سطح افزايش و كل كاهش عرضه بيانگر موضوع اين شود.  مي

& Cologni  .(را انـرژي  قيمـت  در افزايش موقتي انتظار كنندگان مصرف اگر ديگر، سوي از 
 موضـوع  ايـن  باشـند كـه   داشته كمتري انداز پس تا بگيرند تصميم است ممكن باشند، داشته

 كشـورهاي  دوم، دسـته  .شود  مي موجب را ها  قيمت بيشتر افزايش و حقيقي تعادل در كاهش

 منابع داراي كشورهاي شود كه  مي بيان گونه اين اقتصادي ادبيات در باشند.  مي نفت كننده  صادر

كنند.   مي كسب را درآمدهاي هنگفتي نفت رويه  بي صادرات با گاز، و نفت جمله از غني طبيعي
 نفـت  قيمـت  ايـش ناگهـاني   افز از ناشي خاص زماني برهه يك در است ممكن درآمدها اين

 بوجـود  نفت باعث قيمت افزايش و نفت رويه  بي صادرات از حاصل درآمدهاي باشد. كسب

(صـمدي و همكـاران،    شـود   نـام بيمـاري هلنـدي در ايـن كشـورها مـي       به اي  پديده آمدن
1388:  8.(  

هاي صادر كننده نفت همچون ايـران، بـه دليـل سـاختار اقتصـادي و مسـايل         در كشور
خش هاي توليـدي و  سياسي، دولت به عنوان بزرگترين كارگزار اقتصادي كشور در اغلب ب

هاي   هاي نفتي، از طريق بودجه  خدماتي حضوري فعال دارد و به عنوان دريافت كننده درآمد
كند، اما بـه نظـر     هاي مختلف اقتصادي هدايت مي  جاري و عمراني اين درآمدها را به بخش
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رسد در چنين فضايي، انتظارات سياسي و اجتماعي از دولـت كـه عمومـا فاقـد مبنـاي        مي
اي دولـت نيـز هماننـد      هـاي سـرمايه    شود كه اغلـب تـأثير هزينـه     اقتصادي است سبب مي

هاي جاري باشد. بدين معنا كه حتي اگـر دولـت بخواهـد افـزايش درآمـد ناشـي از         هزينه
گـذاري نمايـد، بـه      افزايش قيمت نفت را از طريق هدايت در بودجه عمراني صرف سرمايه

بندي شده مدون خود تبعيـت    گذاري عمده دولتي از برنامه زمان  دليل اين انتظارات، سرمايه
رود و مـديريت دولتـي       بينـي شـده فراتـر مـي      گذاري از رقـم پـيش    كند، حجم سرمايه  نمي

گـذاري هـا ضـعيف باشـد.       اي ايـن سـرمايه    شود كه اثرات توسـعه   غيركارامد نيز سبب مي
هـاي اقتصـادي نبـوده،      لكرد فعاليت بخشهاي نفتي ماحصل عم  همچنين از آنجا كه درآمد

دهنده رونق اقتصادي نيست، بنـابراين افـزايش ايـن درآمـدها و       ها نشان  بنابراين افزايش آن
شـود و بنـابراين افـزايش      هـا منجـر مـي     ها به جامعه به سرعت به افزايش قيمـت   تزريق آن

تواند محركي     كه بايد نميهاي ايجاد شده از محل شوك افزايش قيمت نفت آن چنان   درآمد
هاي زماني كه كاهش   ها قرار گيرد. اما از طرف ديگر در برهه  براي اقتصاد اين دسته از كشور

هاي نفتي را با كـاهش      افكند و دولت  هاي جهاني سايه مي  قيمت نفت (شوك منفي) بر بازار
شدت دچار چالش شده و به دليـل  كند، اقتصاد اين كشورها به   رو مي  به  هاي ارزي رو  درآمد

بيني شـده در    بيني شده در بودجه، دستيابي به اهداف پيش  هاي ارزي پيش  عدم تحقق درآمد
آن نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفته و كسري بودجه پيش آمده خود به نقطه آغازين بـراي  

د (التجائي و افضـلي،  شو  بروز عدم تعادل در زواياي مختلف اقتصاد اين كشورها تبديل مي
1391 :92.(  
  
  پژوهش ةپيشين 2.2

هاي كالن اقتصادي مطالعـاتي در داخـل و     در خصوص بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر متغير
  خارج از كشور صورت گرفته است.

  مطالعات خارجي
در پژوهش خود دو دوره افزايش و كاهش قيمـت نفـت را    ) 2009Ramcharranن (رارامچا

تواند اثراتـي چـون     كند كه تغييرات قيمت نفت مي  دهد. وي اشاره مي  مورد بررسي قرار مي
  تورم، كسري بودجه، كسري تراز تجاري و بدهي خارجي را به همراه داشته باشد.
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مالياتي،  درآمدهاي بين متقابل روابط بررسي به ) 2003Tijerina & Pagan( پاگان و تيجرينا
- 1998 زمـاني  بـازه  براي مكزيك در داخلي ناخالص توليد و دولت مخارج نفتي، درآمدهاي

 هـاي   در اقتصـاد  درآمـدهاي نفتـي   ناگهاني كاهش كه داد نشان تحقيق نتايج پرداختند.1981

  .شود مالي فشار و تعادل عدم سبب تواند  مي نفت به وابسته
) در مقاله خـود بـه بررسـي    Farzanegan & Markwardt 2006ماركواردت (فرزانگان و 
پرداختنـد.   VARهاي كالن اقتصادي با اسـتفاده از روش    هاي نفتي و متغير  رابطه بين شوك

ثيرات نامتقارن شوك قيمت نفت است؛ براي مثال شوك مثبـت و  أاين مطالعه نشان دهنده ت
دهد. همچنين رابطه مثبـت قـوي   تورم را افزايش ميمنفي قيمت نفت به طور قابل توجهي 

بين تغييرات قيمت مثبت نفت و رشد توليد صنعتي وجود دارد. از سويي نوسـانات قيمـت   
هاي واقعي دولت اثرگذار است و بيماري هلندي نيز يكي ديگر از اثرات ايـن    نفت بر هزينه

  هاست.  شوك
سنجش اهميت درآمـد  "اي تحت عنوان   له) در مقا 2008Loya & Blancoلويا و بالنكو (

هـاي ماهانـه     با استفاده از داده  "مربوط به نفت در مجموع درآمد مالي براي كشور مكزيك
به  بررسي اينكه چگونه نوسانات قيمت نفـت و پوشـش درآمـد     2005تا  1990سال هاي 

ايـن نتيجـه   بـه  ها   دولت از صادرات نفت بر اقتصاد كشور مكزيك مؤثر است پرداختند. آن
چنـين    شود و هـم   مدت مي  رسيدند كه افزايش درآمد نفتي منجر به افزايش مخارج در كوتاه

  دهد.  هاي غيرنفتي را تحت تأثير قرار مي  نوسانات قيمت نفت و درآمد نفتي ماليات
هـاي نفتـي خـارجي،      شـوك ") در پژوهشـي تحـت عنـوان    2013كولوگوني و مـانرا ( 

بـه ايـن نتيجـه     "كننده نفـت   ناحيه تخصيص مجدد در كشورهاي توليدهاي مالي و   سياست
هاي نفتي باعـث بـرهم خـوردن تعـادل در       رسيدند كه مديريت ناكارآمد در مصرف درآمد

يابد   ها مي  شود. با افزايش درآمدهاي نفتي مخارج دولت در زير ساخت  هاي داخلي مي  بازار
گذاري اين بخش در   خصوصي و كاهش سرمايههاي نفتي باعث كاهش سهم بخش   و شوك

هـا را    شـود و مخـارج آن    شود. اين باعث افـزايش نقـش دولـت در اقتصـاد مـي       اقتصاد مي
  دهد.  مي  افزايش

در مطالعه خود به بررسي اثر شوك هاي نفتـي (درآمـد و    ) 2009Adedokunآددوكون (
ـ  1981- 2014قيمت) بر درآمدها و مخارج دولت طـي سـال هـاي     در  SVARا رويكـرد  ب

هاي   تواند تغيير در هزينه  دهد كه شوك قيمت نفت نمي  نيجريه پرداخته است. نتايج نشان مي
كه شوك درآمد نفـت تغييـرات كوتـاه مـدت       حالي  بيني كند در  مدت پيش  دولت را در كوتاه
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بلند مدت  هاي نفتي در  دهد كه اثر شوك  دهد. همچنين شواهد نشان مي  مخارج را نشان مي
  يابد.  هاي كالن اقتصادي انتقال مي  بر متغير

  مطالعات داخلي
 هـاي   شـوك  اثرات تحليل و تجزيه ") در پژوهشي تحت عنوان 1378امين آبادي ( صمدي

 بـا  كـالن  متغيرهاي روي بر نفتي هاي  اثرات تكانه بررسي به "اقتصاد كالن متغيرهاي بر نفتي

 زماني كه كه است وي حاكي از آن مطالعه پرداخت. نتايج كالن اقتصاد الگوي يك از استفاده

 اعمال شده ارزي هاي  سياست نوع از نظر صرف روبروست نفتي درآمدهاي افزايش با دولت

 مهم هاي  شاخص باشد باالتر دولت كل مخارج به نسبت دولت عمراني مخارج كشش چه هر

 زماني در بالعكس و اند  يافته نسبي بهبود ريگذا  سرمايه و داخلي ناخالص توليد اقتصادي مانند

 چه هر يابد  مي كاهش دولت كل مخارج و شود  مي مواجه نفتي كاهش درآمدهاي با دولت كه

 رونـد  فوق هاي  شاخص باشد كمتر دولت كل مخارج به دولت نسبت عمراني مخارج كشش

  .كنند  مي طي را بهتري
اقتصاد  در نفتي درآمدهاي و نفت اهميت و نقش بررسي به اي مطالعه در )1380ارسالني (

 اسـت  اين دهنده نشان آمده دست به نتايج است. پرداخته كالن متغيرهاي با آن ارتباط و ايران

 ،عـالوه  بـه  و گرفتـه  قـرار  ثيرأت تحت نفت قيمت كاهش و افزايش با ملي ناخالص كه توليد
 باشـند. بـه    مي نفت قيمت هاي  نوسان تابع نيز دولت عمومي بودجه درآمد و درآمدهاي ارزي

 هاي  دريافتي كل آن تبع به و نفت از ناشي ارزي درآمدهاي نفت، قيمت رفتن باال با كه طوري

 نيـز  نفـت  قيمـت  كـاهش  بـا  و يابد  مي افزايش دولت عمومي بودجه همچنين درآمد و ارزي

  يابد.  مي بودجه كاهش عمومي درآمدهاي
هاي اسمي بـر    ثيرات نامتقارن تكانهأبررسي ت"اي تحت عنوان   ) در مطالعه1380نظيفي (

به اين نتيجه رسيد كه بـا افـزايش    "هاي اقتصادي در ايران  توليد و آزمون عدم تقارن چرخه
يابند ولي با كاهش قيمت نفت نوعي عـدم    قيمت نفت مخارج جاري و عمراني افزايش مي

  آيد.  كارايي در اقتصاد بوجود مي
) در پژوهشي به بررسي اثرات نامتقارن تكانه هاي درآمـد نفـت بـر روي    1382وفادار (

پرداخته كـه بـراي    (VAR) متغيرهاي كالن اقتصادي با استفاده از مدل خود توضيح برداري
، (GDP) هاي فصلي متغيرهاي درآمد نفت، توليد ناخالص داخلـي    بررسي اين اثرات از داده

اسـتفاده كـرده اسـت. نتـايج حاصـل از       1390- 1367ي تورم و نقدينگي مربوط به سال ها
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هـاي نوسـانات درآمـد نفـت در كشـورهاي        ترين عامـل   دهد كه مهم  پژوهش وي نشان مي
كننده نفت، تأمين ارز خارجي، بودجه دولت و بيماري هلندي است. همچنـين نتـايج     صادر

افزايش نرخ تورم و  هاي منفي درآمد نفت موجب  دهد كه تكانه  نشان مي VAR تخمين مدل
دهنـد كـه بـا كـاهش       شود. عالوه بر اين نتايج نشـان مـي    كاهش توليد ناخالص داخلي مي

شود. بيشتر نوسانات حجم پول توسط   درآمدهاي نفتي، حجم پول دچار نوسانات اندكي مي
  باشد.  شوند، كه معرف رابطه علي دو طرفه بين اين دو متغير مي  نرخ تورم توضيح داده مي

ارتباط متقابل اقتصاد جهاني(رشد و ركود و  "اي تحت عنوان   ) در مطالعه1384شافعي (
به اين نتيجه رسيد كه افزايش قيمـت نفـت در    "تورم اقتصاد جهاني) با قيمت جهاني نفت

هاي در حال توسـعه    هاي در حال توسعه صادر كننده نفت موجب رونق  و در كشور  كشور
شود. نتايج وي نشان داد كه اثر منفي كاهش قيمـت نفـت     كود ميوارد كننده نفت موجب ر

  در ايران بزرگتر از اثر مثبت افزايش قيمت نفت است.
 بر هاي نفتي  تكانه پوياي اثرات بررسي به اي  مطالعه ) در1385( اسكويي نيكي و مهرآرا

اختند. نتايج پرد ساختاري برداري خودرگرسيون مدل از استفاده با اقتصادي متغيرهاي روي
 عربستان و اندونزي، كويت(نفت  صادركننده كشور سه و ايران براي مدل برآورد از حاصل

 تحقيـق  ايـن  از حاصل نتايج دادند. قرار مقايسه مورد را دارند مشابهي سعودي) كه شرايط

 و ايـران  بـه  نسبت كويت و سعودي عربستان در نفت زايي قيمت  برون درجه كه داد نشان
توليـد   نوسـانات  منبـع  تـرين   مهـم  نفـت  هاي قيمـت   تكانه است. همچنين تر  پايين اندونزي
 پـذيري آسـيب  و است. همچنين وابسـتگي  ايران عربستان و در واردات و داخلي ناخالص

 كشـور  دو از بيشـتر  ايـران  و عربسـتان  در ترتيـب  بـه  نفتـي  درآمـدهاي  بـه  نسبت اقتصاد
  .باشد  مي ديگر

 منابع در نفتي درآمدهاي آثار و سهم مطالعه خود تحت عنوان بررسي) در 1391كامراني (

هاي   به بررسي وابستگي بودجه كشور به درآمد 1350- 1387هاي   سال طي كشور كل بودجه
دهد كه بودجه دولت به شدت وابسـته    هاي انجام شده نشان مي  نفتي پرداخته است. بررسي

  شود.  به تك محصولي بودن اقتصاد مي هاي نفتي است و اين امر منجر  به درآمد
هـاي حاصـل از     تأثير شـوك  ") در پژوهشي تحت عنوان 1392محمدي و برات زاده (

به ايـن   1369- 1389هاي سال   طي فصل "درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدينگي در ايران
  ست.هاي درآمد نفتي بر مخارج جاري، عمراني و نقدينگي مؤثر ا  نتيجه رسيدند كه شوك
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گيـري وابسـتگي     انـدازه "اي تحـت عنـوان     ) بـا مقالـه  1394خداپرست و تبعه ايـزدي ( 
بـه بررسـي ايـن  فرضـيه      "هـاي نفتـي    دار بـه درآمـد    هاي تحصيل  هاي مالياتي دولت  درآمد

هـاي ماليـاتي در     هـاي سـطوح درآمـد     كننـده   پرداختند كه درآمدهاي نفتـي يكـي از تعيـين   
كشور  14هاي   باشد.اين فرضيه با استفاده از رگرسيون پانل و داده  ميدار   هاي تحصيل  كشور

دهد كه   مورد آزمون  قرار گرفته است ونشان مي 1990- 2010صادر كننده نفت براي دوره 
شود به درآمـدهاي ناشـي از منـابع      دار به مراتب بيش از آنچه تصور مي  هاي تحصيل  دولت

درآمدهاي ناشـي از منـابع طبيعـي در آينـده كـاهش يابـد ايـن        اگر  و طبيعي وابسته هستند
  شوند.  شود مواجه مي  ها با مشكالتي بيش از تصور مي  دولت

تـرين شـاخص تمـايز ايـن       مهـم طور كه از مطالعات صورت گرفته معلوم است،   همان
هـيچ   مطالعه با مطالعات داخلي (نوآوري) در تكنيك مورد استفاده (كوانتايل) مي باشـد. در 

بررسي اثر درآمـدهاي نفتـي بـر    يك از مطالعات داخلي و خارجي از تكنيك كوانتايل براي 
در اين مطالعه اثـر درآمـدهاي نفتـي    شايان ذكر است در كسري بودجه استفاده نشده است. 

  .ها) مورد بررسي قرار گرفته است  ها و چندك  (دهك كسري بودجهاي متفاوت ه  بازه
 

  شناسي  روش. 3
  مقايسه رگرسيون چندك و رگرسيون معمولي 1.3

دهنـد و    هـاي تصـادفي نشـان مـي      ها در آمار، خود را در قالـب متغيـر    ابعاد گوناگون پديده
شود. توزيع متغير تصادفي تمام اطالعـات الزم    ها ميسر مي  ها با تعيين توزيع آن  ي آن  مطالعه

بيني كرد.   ها را تفسير يا پيش  وان پديدهت  كه مي  دهد، به طوري  را در خصوص آن به دست مي
هاي آماري گوناگوني وجود دارد كه هر يـك از توزيـع متغيـر تصـادفي       در اين راستا معيار

گذارد. براي مثال، واريانس، از نحوه پراكندگي و نما، از قله   اطالعات متفاوتي در اختيار مي
نند كشيدگي و چولگي نيز به شـكل توزيـع   ها ما  كند. برخي از معيار  آن اطالعاتي فراهم مي

اي   هـايي ماننـد درآمـد و هـوش از اهميـت ويـژه        اختصاص دارند. شكل توزيـع در متغيـر  
اي چولگي زيادي بـه چـپ داشـته باشـد،       برخوردار است. مثال اگر توزيع درآمد در جامعه

فـرد،    گويـان   حكايت از وجود افرادي محروم با درآمد بسيار كم دارد (بامني مقدم و خـوش 
). در مطالعات تجربي محققان به آناليز رفتار متغير وابسـته بـراي بدسـت آوردن    44: 1383

مندنـد. يـك     هاي تبيين) وجود دارد، عالقـه   ها (متغير  اطالعاتي كه در يك مجموعه رگرسور
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ز هـاي نـامعلوم آن بـا اسـتفاده ا      روش متداول، تعيين مدل رگرسيون خطي و برآورد پارامتر
) اسـت. بـه   LAD) يا روش حـداقل خطـاي مطلـق (   OLSروش حداقل مربعات معمولي (

هـا را بـا اسـتفاده از حـداقل كـردن مجمـوع         ، برآورد پارامترOLSدانيم كه روش   خوبي مي
هاي   كند و منجر به يك تقريب از تابع ميانگين توزيع شرطي متغير  مربعات خطا محاسبه مي

روشن شدن مطلب يك الگـوي رگرسـيون خطـي را بـا يـك متغيـر       شود. براي   وابسته مي
 گيريم:  تشريحي به صورت زير در نظر مي

Y X
i i i

    
        )1(  

است، كه بايد برآورد شوند هاي نامعلوم   پارامتر و  ها متغير تصادفي،  iكه در آن
)مقادير معلوم از متغير تشريحي هستند. در صورتي كه  iXو سرانجام ) 0iE     ،باشـد

  توان الگوي باال را به صورت زير بازنويسي كرد:  گاه مي  آن
( )i iE Y X          )2(  

)كميت  )iE Y  را ميانگين شرطي متغير تصادفيY نامند و به همين دليـل آن را بـه     مي
)صورت  / )iE Y X هـاي    كند كه ميانگين  دهند. اين الگو بيان مي  نشان ميY   در سـطوح

نـين  مختلف متغير تشريحي در امتداد يك خط راست قرار دارنـد. يكـي از حـاالتي كـه چ    
توزيـع نرمـال دو متغيـره را    Y و X شود، زماني است كـه دو متغيـر    اي قطعا برقرار مي  رابطه

هاي استقالل، صفر بـودن مقـادير مـورد انتظـار، واريـانس        تشكيل دهند. در اين باره، پذيره
ها محرز باشـد.    در دادهها   ها از مواردي هستند كه بايد برقراري آنiمشترك و نرمال بودن

   اريبـي    هاي  ها صادق نباشند، باعث ايجاد برآوردگر  در غير اين صورت، يعني وقتي كه پذيره
هاي متناظر خواهد شد و به تبع آن، هر گونه اسـتنباطي براسـاس     ها و واريانس  پارامتر   براي

هاي   ه ميانگين يكي از معياري اعتبار ساقط خواهد بود. از آنجا ك  يك چنين الگويي از درجه
تواند اطالعات كاملي از شـكل توزيـع بـه همـراه       تمركز است، آگاهي از آن به تنهايي نمي

داشته باشد. با توجه به اين واقعيت، رگرسيون معمولي نيز ممكـن اسـت نتوانـد اطالعـات     
ر ي شكل توزيـع متغيـر تصـادفي تحـت مطالعـه را در سـطوح مختلـف متغيـ          كافي درباره

  ).50: 1385توضيحي به دست دهد (انصاري و همكاران، 
  
  معرفي رگرسيون چندك 2.3
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كند و يك تقريب از تابع ميانه شـرطي را    هاي مطلق را حداقل مي  مجموع خطا LADروش 
كه تنها رفتار ميانه يا ميانگين   جا كه توزيع شرطي كامل مد نظر باشد، اين  دهد. تا آن  نتيجه مي

گشـا در آنـاليز     رفـت راه   يف كنيم چندان رضايت بخش نيسـت. يـك پـيش   شرطي را توص
پيشنهاد  1978رگرسيوني، روش رگرسيون چندكي است كه توسط كونكرو باست در سال 

دهد توابع چندك مختلف از يك توزيع شرطي كه در اين ميان تابع   شد. اين روش اجازه مي
كنيم. هر رگرسيون چندكي يك نقطـه  ) يك حالت خاص است را برآورد 0.5ميانه (چندك 

هـاي    كنـد. قـرار دادن رگرسـيون     منحصر بفرد (دم يا مركز) از توزيع شرطي را مشخص مي
كنـد. ايـن     تري از توزيع شرطي را فـراهم مـي    چندك مختلف در كنار يكديگر، توزيع كامل

از قبيـل  كه توزيع شرطي ناهمگن است و شـكل اسـتانداردي نـدارد      آناليز بخصوص زماني
هايي بريده شـده مفيـد اسـت.      هايي با دم پهن و عريض و توزيع  هاي نامتقارن، توزيع  توزيع

رود. ماننـد رگرسـيون معمـولي      كار مي  هاي شرطي به  الگوي رگرسيون چندك براي چندك
چنـين    هـا و هـم    هاي مسـتقل بـا چنـدك     ي متغير  هايي نظير بررسي رابطه  (ميانگين)، كاربرد

تـرين    ها براي اين نوع از رگرسيون نيز ميسر است. بـا وجـود ايـن شـايد مهـم       بيني آن  پيش
كاربرد رگرسيون چندك، شناسايي شكل توزيع متغير وابسته الگو در سطوح مختلف متغيـر  

هـا بـه ازاي     مستقل باشد. اين كار با برازش الگوي رگرسيوني متعدد بر يـك مجموعـه داده  
هـاي رگرسـيون معمـولي بـر       ي برآورد پـارامتر   گيرد. شيوه  مي هاي مختلف صورت  چندك

هاي انحرافات الگو مبتني است كه روش حداقل مربعات ناميده   مانده  حداقل كردن مربع باقي
شـود كـه در مجمـوع      اي برازش داده مـي   شود. در اين روش منحني رگرسيوني به گونه  مي

). بنـابراين رگرسـيون   89: 1391و همكـاران،   فاصله نقاط از آن به حداقل برسـد (فتـاحي  
هـا در    چندك براساس يك تابع زيـان متقـارن و نامتقـارن اسـت و مشـابه بـرآورد پـارامتر       

شود. اين مدل به تدريج بـه روش جـامعي بـراي      ها محاسبه مي  رگرسيون كمترين توان دوم
هاي مختلف تبديل   نههاي خطي و غيرخطي متغير پاسخ، در زمي  تجزيه و تحليل آماري مدل

گرديد. انگيزه اصلي به كارگيري رگرسيون چندك اين است كه با نگاهي دقيق و جـامع در  
ارزيابي متغير پاسخ، مدلي ارائه شود تا امكان دخالت متغيرهاي مستقل نه تنها در مركز ثقل 

تهايي فراهم گردد، هاي ابتدايي و ان  ها، بلكه در تمام قسمت هاي توزيع به ويژه در دنباله  داده
بدون اين كه با محدوديت مفروضات رگرسيون معمولي، واريانس ناهمساني و حضور تأثير 

رو باشيم. در رگرسـيون چنـدك بـرخالف      به  هاي دورافتاده در برآورد ضرايب رو  گذار داده
هاي موزون بـراي بـرآورد     از حداقل نمودن مجموع قدرمطلق باقي مانده رگرسيون معمولي
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 Least Absolute( شود كه به آن روش حداقل قدرمطلق انحرافـات   پارامتر الگو استفاده مي

Deviations(  ياLAD  گفته مي  ) 1978شودKoenker & Bassett .(  
تعريف كلي از رگرسيون كوانتايل بدين صورت است كه اگر فرض كنيم مدل رگرسيون 

  خطي مانند زير داشته باشيم:
i i iY X            )3(  

)و نيز  ) 0  i iQ X   گاه تابع چندك شرطي   را داشته باشيم، آن ام توزيعY   به
 به صورت زيراست:   Xتصادفي هاي  شرط متغير

( )   iQ Y X X         
i=1,2,...,n      )4(  

0كه در آن 1 2( , , ,...., )k     1)1و, ,...., )i i ikX x x   به ترتيب بـرداري
يـك متغيـر تصـادفي مشـاهده نشـدني       iهاي نامعلوم و مقادير معلوم هستند و    از پارامتر

 در كه گفته شد  طور    همانگويند.   ام مياست. معادله فوق را مدل رگرسيون خطي چندك 
شـود، كـه هـدف آن بـرآورد       رگرسيون كوانتايل از حداقل قدرمطلق انحرافات استفاده مـي 

آيـد (قـدر     ام چندك است كه براي اين منظور تابع زياني كه در پي ميپارامتر رگرسيوني
 شود:  كمينه مي  ها يا انحرافات موزون) نسبت به  مانده  مطلق باقي

( ) ( ) i i iw y x            )5(  

( )W  
Ѳ                        i iy x 1 − Ѳ               i iy x 

      )6(  

هـاي    تري درباره اثر متغير  نظر كامل زمان به مجموع توابع چندكي برآورد شده،  توجه هم
هاي كمكي ممكن است   كمكي بر روي مكان، مقياس و شكل توزيع متغير پاسخ دارد. متغير

(  شماري بر روي توزيع شرطي پاسـخ، اثـر بگذارنـد: پهـن شـدن پراكنـدگي        هاي بي  از راه
ديگر. بررسي روشن هاي توزيع و متراكم شدن دم   ناهمساني واريانس)، كشيدگي يكي از دم
ي تصـادفي بـين     تـري از رابطـه    تواند ديدگاه دقيق  اين اثرات از طريق رگرسيون چندكي مي

 & 2014Davinoدهد (  ها فراهم آورد و بنابراين تحليل تجربي آگاهي بخشي را ارائه مي  متغير

etc .(  
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  )LADهاي حداقل قدرمطلق انحرافات (  ويژگي 3.3
هـاي    برخالف روش حداقل مربعات، روش حداقل قدرمطلق انحرافات نسـبت بـه داده   .1

ي   دورافتاده اسـتوار اسـت. ايـن ويژگـي ناشـي از آن اسـت كـه بـرخالف اهميـت انـدازه          
ها مـورد توجـه     مانده  ها در روش حداقل مربعات، در اين روش فقط عالمت باقي  مانده باقي

هايي (انحرافاتي)كه بيشتر (مثبت) يا كمتر (منفـي) از    ماندهد باقيگيرد. بنابراين، تعدا  قرار مي
هـاي    هـا اثرگـذار اسـت. پـس، داده      ها در بـرآورد   چندك مورد نظرند و نه مقدار بزرگي آن

تواننـد    دهنـد، نمـي    هـا نشـان مـي     مانـده دورافتاده كه تأثير خـود را از طريـق بزرگـي بـاقي    
  ازند. را متأثر س  LADهاي  برآور
هـاي عـددي     هاي اين الگو وجود ندارد و از روش  اي براي برآورد پارامتر  شكل بسته .2

توانند براي برآورد   دهند، نمي  ها نشان مي  ماندهدورافتاده كه تأثير خود را از طريق بزرگي باقي
توانـد يكتـا     ي رگرسيون چندك مـي   هاي نهايي الگو  چنين، جوابشود. هم  ها استفاده مي  آن

، نباشد. البته يافتن جواب يكتا با انتخاب يك معيار مناسب ميسر است (انصاري و همكاران
1385 :53.(  
  

  هاي تحقيق  معرفي مدل و متغير. 4
استفاده  1383به قيمت ثابت سال  1370:1- 1393:4در اين مطالعه از داده هاي سري زماني 
اي سري زماني حاضر از اسناد رسمي منتشـر شـده   ه  شده است. كليه آمار و اطالعات متغير

چنـين بـراي انجـام محاسـبات آمـاري از        توسط بانك مركزي ايران بدست آمده است. هم
كه از  تابع ارائه شده در اين تحقيقاستفاده شده است.  Eviews 8, Excel 2012ي ها  افزار  نرم

بـه صـورت    ) اقتبـاس شـده،    2013Hsin-Yi &Hao-Pang( مطالعه هسين يـي و هائوپنـگ  
  باشد:  مي  زير

1 2 3 4 5t t t t t

Bd
LCpi LTro LEr D U

Gdp
            )7(  

  ها به صورت زير است؛  كه در آن شرح متغير
B d

G dp
: لگاريتم LCpi ،1383نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي بر پايه سال 

هـاي نفتـي     لگاريتم درآمـد : LTro شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي (نرخ تورم)،
: متغير مجازي مربـوط بـه   D، لگاريتم نرخ ارز بازار آزاد نسبت به دالر: LEr(ميليارد ريال)، 
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هـاي ديگـر در     و تفاوت آن بـا سـال   1374تورم است كه به دليل تعديالت اقتصادي سال 
نيز U  رده استاختيار ك  ها عدد صفر را  هاي بقيه سال  يك و در فصل 1374هاي سال   فصل

  باشد.  جز اخالل مي
  

  برآورد مدل و تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق. 5
  برآورد مدل به روش رگرسيون چندك 1.5

هاي نفتي بر كسري بودجه از روش رگرسيون چندك استفاده شـده    براي آزمون تأثير درآمد
  است. هيستوگرام مربوط به كسري بودجه به صورت زير رسم شده است:

 
  )1370:1- 1393:4روند تغييرات كسري بودجه طي دوره ( - 1- 5نمودار  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: منبع

باشـد. پـس بـا      اين نمودار چولگي به چپ داشته و داراي نقاط پرت حائز اهميـت مـي  
توجه به ماهيت چولگي متغير كسري بودجه، استفاده از رگرسيون حـداقل مربعـات بـراي    

باشد. از سويي ديگر، با توجه به ويژگـي    ل مؤثر بر متغير مورد نظر مناسب نميبررسي عوام
هاي چوله، اين شيوه روش مناسبي براي بررسي تمام   سازي متغير  رگرسيون چندك در مدل

هاي رگرسيوني است. بنـابراين اسـتفاده از رگرسـيون      كامل شكل   هاي توزيع و ارائه  قسمت
  د.شو  چندك ترجيح داده مي
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مدل معرفي شده در قسمت قبل به روش رگرسيون چندك و حداقل مربعات معمـولي  
  باشد:  تخمين زده شد و نتايج بدست آمده به شرح جدول زير مي

 هاي مختلف رگرسيون چندك  نتايج تخمين در دهك .2جدول

Dependent variable: Budget Deficit 

Quantile Intercept LCpi Ler LTro D 

1/0  ***74/0 -  ***15/0 -  ***11/0  ***03/0  00/0 -  

2/0  ***42/0 -  ***10/0 -  ***06/0  ***02/0  00/0  

3/0  ***51/0 -  ***11/0 -  ***08/0  ***02/0  00/0 -  

4/0  ***41/0 -  ***08/0 -  ***06/0  ***01/0  00/0 -  

5/0  ***37/0 -  ***07/0 -  ***05/0  ***01/0  00/0 -  

6/0  ***22/0 -  ***05/0 -  02/0  ***01/0  00/0 -  

7/0  ***29/0 -    ***06/0 -  **03/0  ***02/0  01/0 -  

8/0  ***27/0 -  ***05/0 -  *02/0  ***02/0  01/0 -  

9/0  ***27/0 -  ***05/0 -  01/0  ***02/0  01/0 -  

ols 
***42/0 -  ***09/0 -  ***05/0  ***03/0  00/0 -  

  هاي تحقيق  منبع: يافته

  %1***معني دار در سطح % و 5%،**معني دار در سطح 10*معني دار در سطح 

هـاي    شود، رابطه بين كسـري بودجـه بـا متغيـر      ) مالحظه مي2طور كه از جدول (  همان
هاي مختلف ارائه شده كه جزئيات نتايج به شرح   هاي نفتي، تورم و نرخ ارز در دهك  درآمد
  باشد:  زير مي

باشـد.    بودجـه كشـور مـي   ترين منبع تـأمين    هاي نفتي مهم  همانطور كه مي دانيم، درآمد
هاي نفتي بسيار زياد است، اين وابسـتگي باعـث شـده تـا       وابستگي بودجه دولت به درآمد

هاي سنواتي در اقتصاد ايـران عمـال از     دهي خاص بودجه  رغم جهت  هاي مالي علي  سياست
فـت،  هاي جهاني نفت تبعيت نمايد. بر اين اساس با كاهش يا افزايش درآمـد ن   شرايط بازار

دهد كه تأثير   گيرد. نتايج حاصل از تخمين نشان مي  كسري بودجه دولت تحت تاثير قرار مي
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دار   هاي مورد بررسي مثبت و معنـي   ي دهك  هاي نفتي بركسري بودجه دولت در همه  درآمد
هاي نفتـي كسـري بودجـه دولـت افـزايش و بـا كـاهش          بوده است. يعني با افزايش درآمد

ي ضرايب در هر دهـك مشـابه     تفسير اندازه يابد.  ي، كسري بودجه كاهش ميهاي نفت  درآمد
بـه صـورت    ѳ=0.1با رگرسيون حداقل مربعات است. مثال الگوي رگرسيون چندك بـراي  

  زير بيان شده است:

0.1 0.74 0.03 tQ LTro          )9(  
هـاي نفتـي،     درآمـد درصـد افـزايش    1دهد كه در دهك اول به ازاي   اين الگو نشان مي
 1هـا بـه ازاي     چنين در ميانه داده  يابد. هم  درصد افزايش مي 03/0ي   كسري بودجه به اندازه
درصـد افـزايش يافتـه و     01/0هاي نفتي، كسري بودجه به انـدازه    درصد افزايش در درآمد

كسـري  درصدي درآمد نفتـي   1شود در دهك نهم نيز، با افزايش   طور كه مالحظه مي  همان
اين امر به نوعي نشان دهنـده اثـرات انضـباط    يابد.   درصد افزايش مي 02/0بودجه به اندازه 
انضباطي دولـت در دوره افـزايش     دوره كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش بيمالي دولت در 

درآمدهاي نفتي است. به طوري كه افزايش درآمدهاي نفتي انبسـاط خـاطر بيشـتري بـراي     
هاي دولت شده است كه   فراهم كرده و از اين طريق موجب گسترش هزينه كرد دولت  هزينه

آمـدهاي   گردد. از سوي ديگر، با كاهش  اين امر در نهايت منجر به كسري بودجه دولت مي
هاي ناشي از تداوم چنين روند   نفتي، دولت بودجه انقباضي در پيش گرفته و به دليل نگراني

به كار گرفته است كه نهايتا اين امر منجر به كاهش كسري  درآمدي، انضباط مالي بيشتري را
شـود ضـريب     داخلي شده است. همانطور كه مالحظـه مـي   بودجه نسبت به توليد ناخالص

ري را اختيار كرده شتمقدار بي هاي مياني  هاي ابتدايي نسبت به دهك  كسري بودجه در دهك
هـاي ابتـدايي     هاي نفتي در چنـدك   هاي مورد بررسي، ضريب درآمد  است. در طول چندك

هاي انتهايي نيز دوباره   افزايشي بوده، سپس روندي ماليم را در پيش گرفته است و در دهك
نشـان داده   2هاي نفتي بر كسري بودجه در نمـودار    يابد. شدت اثرگذاري درآمد  افزايش مي
  شده است.
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  هاي مختلف  هاي نفتي در دهك  ضرايب درآمد .2نمودار 

  هاي تحقيق  منبع: يافته

هـاي نفتـي بـر نسـبت       شود، منحني پوش ضرايب تأثير درآمد  طور كه مالحظه مي  همان
كــه در   طــوري  كسـري بودجــه بــه توليــد ناخــالص داخلــي صـورت غيرخطــي اســت. بــه  

تـري نسـبت بـه      پذيري بيش  اثر تر و باالتر، ميزان كسري بودجه  هاي سطوح پايين  هاي  دهك
هاي سطوح   هاي نفتي دهك  هاي نفتي دارد. در واقع به ازاي يك واحد افزايش درآمد  درآمد
يابنـد. رگرسـيون     هاي مياني افزايش مـي   تر ازدهك  تر و باالتر بروز كسري بودجه بيش  پايين

پذيري متغير وابسته از متغير توضيحي را در سطوح مختلف توزيـع    تواند ميزان اثر  رايج نمي
و فقط به پارامتر ميانگين (مكان) مرتبط است، درحالي كه رگرسيون چندكي ما را نشان دهد 

  نمايد.  قادر به آشنايي با شكل توزيع مي
اي (اثر پاتينكين) بـر كسـري     از سوي ديگر تورم از دو بعد درآمدي (اثر تانزي) و هزينه

انـد زمينـه را   تو  بودجه مؤثر است. شناخت چگونگي اثر تورم بر كسري بودجه دولـت مـي  
هـا و    درآمد   براي كنترل تورم و كاهش كسري بودجه فراهم كند. در واقع اثر تانزي از ناحيه

دهنـد. تـورم از طـرف      ها كسري بودجه را تحت تأثير قـرار مـي    هزينه   اثر پاتينكين از ناحيه
ن درآمد و با فعال شدن اثر تانزي موجب انباشته شدن كسـري بودجـه دولـت و تشـديد آ    

گذارد و با توجـه بـه     ها بر مخارج دولت اثر مي  شود. از سوي ديگر تورم از سوي هزينه  مي
دهند. نتايج حاصـل از بـرازش     شرايط اقتصادي و دامنه تورم، بودجه را تحت تأثير قرار مي

داري بين تـورم و    منفي و معني   دهد، در تمامي چندك ها، رابطه  رگرسيون چندك نشان مي
هاي   نتايج نشان مي دهدتورم باعث كاهش درآمد ودجه دولت وجود دارد. در واقع،كسري ب

تر از ماليات ها كـاهش داده    شود، اما تورم مخارج دولت را بيش  مالياتي و مخارج دولت مي
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ي ضرايب در هر صدك   شود. تفسير اندازه  و از همين طريق باعث كاهش كسري بودجه مي
سـطح   درصـد افـزايش   1مربعات است. در دهـك اول بـه ازاي    مشابه با رگرسيون حداقل

درصـد كـاهش    15/0ي   ها، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي بـه انـدازه    قيمت
نسـبت كسـري    ها،  درصد افزايش در سطح عمومي قيمت 1ها به ازاي   يابد. در ميانه داده  مي

طـور كـه مالحظـه      كاهش يافته و هماندرصد  07/0بودجه توليد ناخالص داخلي به اندازه 
ها نسبت كسري بودجه   درصدي سطح عمومي قيمت 1شود در دهك نهم نيز، با افزايش   مي

  يابد.  درصد كاهش مي 05/0به توليد ناخالص داخلي به  اندازه 

  
  هاي مختلف  ضرايب تورم در دهك .3نمودار 

  هاي تحقيق  منبع: يافته

هـاي كـالن     ح در اقتصاد، اثر نوسانات نـرخ ارز بـر متغيـر   هاي مطر  يكي ديگر از بحث
كه نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضاي كل اقتصاد و هم بخـش    اقتصادي است. به دليل اين

گـذار بـر تـورم      دهد از اين رو، يكي از عوامل تـأثير   ي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي  عرضه
اي دولت در طي دوره مورد بررسي از محـل  ه  است. در كشوري مثل ايران كه بيشتر درآمد

شـود. زيـرا      عايدات ارزي حاصل از صدور نفت است، اهميت نرخ ارز به مراتب بيشتر مي
تـوان بـه     ها) مؤثر است. درواقع مي  ها و هزينه  اين نرخ مستقيما بر وضع مالي دولت (درآمد

ل كرد كه ضـمن اينكـه بـا    لحاظ تئوريكي اثر نرخ ارز بر كسري بودجه را بدين شرح تحلي
هـاي دولـت     شود، هزينه  افزايش نرخ ارز درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت بيشتر مي

هاي دولت هم   يابد. چرا كه با افزايش نرخ ارز، هزينه  نيز بواسطه افزايش نرخ ارز افزايش مي
يابـد و لـذا     مـي  افـزايش هاي وارداتي   هاي كاالها ي مصرفي داخلي و نيزكاال  از جنبه هزينه
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   تواند بر كسري بودجـه تـأثير    هاي دولت، نرخ ارز مي  بسته به شدت تغييرات درآمد و هزينه
  مثبت و يا منفي داشته باشد.

شود، تأثير متغير نرخ ارز بر كسري بودجـه در    طور كه از نتايج تخمين مشاهده مي  همان
باشـد. بنـابراين، نتـايج      دار مـي   ت و معنـي هاي بررسي شده بر كسري بودجه مثب  تمام دهك

بدست آمده از تخمين مدل داللت بر اين دارد كه در طي دوره مورد بررسي، با افزايش نرخ 
به  هاي دولت گسترش يافته كه اين امر در نهايت منجر  هاي دولت بيشتر از درآمد  ارز هزينه

 5كسري بودجـه در نمـودار    افزايش كسري بودجه شده است. شدت اثرگذاري نرخ ارز بر
  نشان داده شده است.

  
  هاي مختلف  ضرايب نرخ ارز در دهك .5نمودار 

  هاي تحقيق  منبع: يافته

  
 MCMB-Aنتايج حاصل از روش بوت استرپ  2.5

شود.   براي تأييد نتايج حاصل از تخمين رگرسيون چندك از روش بوت استرپ استفاده مي
هاي فراوان، شرايط نمونه   از همه فرضيات، با ايجاد نمونهبوت استرپ روشي است كه فارغ 

تـوان    كند و با در نظر گرفتن تمامي حاالت تشكيل نمونه، مي  را به شرايط جامعه نزديك مي
 & Efronتـر شـد (    از صحت برآورد ضرايب و برآورد فاصله اطمينان براي ضرايب مطمئن

Tibshirani هاي مربوط به نرمال   يازمند پذيرش پيش فرض). در استفاده از اين روش ن١٩٩٣
بودن توزيع و نمونه بزرگ نخواهيم بود و نتايج از اعتبار مناسبي برخوردار خواهند شد، هر 

گيـري    چند بهايي متناظر با طويل شدن فاصله اطمينان خواهيم پرداخـت. روش بـاز نمونـه   
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توان مشـكل نبـود     ي آن مي  توسط افرون ارائه شد كه به وسيله 1979بوت استرپ در سال 
هاي نسـبتا      توان برآورد  ). با استفاده از اين روش مي1981(افرون،  نمونه بزرگ را از بين برد

  ).1987هاي جامعه و همچنين ضرايب رگرسيوني به دست آورد (افرون،   دقيقي از پارامتر
ف معمـوال براسـاس   هاي مجهول در مطالعات مختلـ   ارائه فواصل اطمينان براي پارامتر 

توان به ضرورت بزرگ بـودن حجـم نمونـه (بـه       هايي است كه از جمله آن مي  پيش فرض
اي   اندازه كافي) اشاره داشت. روش بوت استرپ استفاده شده، روش بوت اسـترپ حاشـيه  

 Markov Chain Marginal Bootstrap for Quantile( ماركوشين بـراي رگرسـيون چنـدك   

Regression( كه توسط هي و هو باشد  مي )٢٠٠٠ He &Hu     معرفي شـد. ايـن نـوع بـوت (
هـاي    استرپ براساس روش ساخت فاصله اطمينان يا ساخت منطقه براي دسـته برآوردگـر  

هـاي    هاي حداكثر درست نمايي در بعضي مدل  هاي خطي و برآوردگر  ميانگين در رگرسيون
) بـه تحليـل و بررسـي    MCMB-Aتم (باشد. مـا بـا اسـتفاده از الگـوري      خاص پارامتري مي
گيـري و فاصـله     بـار نمونـه   1000هـا    پردازيم. در اين مطالعه از نمونه  رگرسيون چندك مي

% براي ضرايب محاسبه شده است. با استفاده از رگرسيون چندك، مدل مناسـب  95اطمينان 
مـدل، فاصـله    هاي مورد نظر برازش شده و براي هر يك از ضرايب  داري براي داده  و معني

اطمينان و خطاي معيار محاسبه گرديد. نتايج حاصل از كـاربرد روش چنـدك و اسـتفاده از    
دهدكـه كـاربرد روش بـوت اسـترپ در       اي متفاوت نشان مـي   روش بوت استرپ در نمونه

مواردي كه با حجم نمونه ناكافي مواجه هستيم و شرايط مناسب براي استفاده از رگرسـيون  
هاي بـوت اسـترپ، بـه      ست، ضروري و نتايج بدست آمده با افزايش تكرارچندك فراهم ني

شود. اين امر، هم در مورد برآورد ضرايب مدل و   هاي كامل نزديك مي  نتايج حاصل از داده
هم در مورد فاصله اطمينان و خطاي مربوط به ضرايب، صادق است. با اجراي بوت استرپ 

  .شود  تأييد مي نتايج حاصل از رگرسيون چندك در مدل

 نتايج تخمين بوت استرپ رگرسيون چندك .3جدول

Quantile Intercept LCpi Ler LTro D 

1/0  ***74/0 -  ***15/0 -  ***11/0  ***03/0  00/0 -  
2/0  ***42/0 -  ***10/0 -  ***06/0  ***02/0  00/0  
3/0  ***51/0 -  ***11/0 -  ***08/0  **02/0  00/0 -  
4/0  ***41/0 -  ***08/0 -  ***06/0  01/0  00/0 -  
5/0  ***37/0 -  ***07/0 -  ***05/0  ***01/0  00/0 -  
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6/0  ***22/0 -  ***05/0 -  *02/0  **1/0  00/0 -  
7/0  ***29/0 -    ***06/0 -  ***03/0  ***02/0  ***01/0 -  
8/0  ***27/0 -  ***05/0 -  *02/0  ***02/0  ***01/0 -  
9/0  16/0 -  03/0 -  01/0  *02/0  01/0 -  

  هاي تحقيق  منبع: يافته

  %1% و ***معني دار در سطح 5%،**معني دار در سطح 10*معني دار در سطح 

  
  گيري  نتيجه .6

هـاي نفتـي بـر كسـري بودجـه        در اين مطالعه با استفاده از رگرسيون كوانتايل اثرات درآمد
بـا توجـه بـه نتـايج      مورد بررسي قرار گرفت. 1370:1 - 1393:4هاي   دولت ايران طي سال
هاي نفتي كسري بودجه دولت كاهش   توان گفت با كاهش درآمد  ين ميبدست آمده از تخم
اين امر بـه نـوعي نشـان    يابد.   هاي نفتي كسري بودجه دولت افزايش مي  و با افزايش درآمد

انضـباطي    دوره كاهش درآمدهاي نفتـي و افـزايش بـي   دهنده اثرات انضباط مالي دولت در 
ت. به طوري كه افزايش درآمدهاي نفتي انبسـاط  دولت در دوره افزايش درآمدهاي نفتي اس

هاي   كرد دولت فراهم كرده و از اين طريق موجب گسترش هزينه  خاطر بيشتري براي هزينه
ايـن نتـايج    گـردد.   دولت شده است كه اين امر در نهايت منجر به كسري بودجه دولت مي

بسيار زياد است، بنـابراين   هاي نفتي  مؤيد اين امر است كه وابستگي مخارج دولت به درآمد
هـاي نفتـي     هـاي نفتـي كـم شـده و درآمـد       شود كه وابستگي مخارج به درآمـد   پيشنهاد مي

آمدهاي نفتـي، دولـت بودجـه     از سوي ديگر، با كاهش ها صرف شود.  تردر زير بخش  بيش
ضـباط  هاي ناشي از تداوم چنين روند درآمـدي، ان   انقباضي در پيش گرفته و به دليل نگراني

مالي بيشتري را به كار گرفته است كه نهايتا اين امر منجر به كاهش كسري بودجه نسبت به 
  . توليد ناخالص داخلي شده است

توانـد جانشـين مناسـبي بـراي       اين مطالعه نشان داد كه رگرسيون چنـدك نـه تنهـا مـي    
برخي از حاالت،  رگرسيون ميانگين باشد (با جانشين كردن ميانه به جاي ميانگين)، بلكه در

گر قرار   اطالعات بيشتري از شكل توزيع را در مقايسه با رگرسيون ميانگين در اختيار تحليل
هاي دور افتاده و انحراف از متعـادل بـودن و     دهد. رگرسيون ميانگين به دليل وجود داده  مي
ار الزم چنين پراكندگي زياد متغير پاسـخ در برخـي از سـطوح متغيـر تشـريحي از اعتبـ        هم
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هاي   دست داد. پژوهش  هاي مفيدي را به  كه رگرسيون چندك، يافته  برخوردار نبوده، در حالي
هاي چـولگي شـديد، اسـتفاده از رگرسـيون چنـدك        مختلف بيان نموده است كه براي داده

  دهد.  تري ارائه مي  هاي بهتر و كامل  جاي رگرسيون معمولي يافته  به
  
  نامه كتاب

)، پايان نامـه كارشناسـي   1342- 1379كالن ايران ( ي متغيرها بر نفت قيمت تأثير )،1380( علي ارسالني،
  ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

)، مفـاهيم اساسـي بودجـه ريـزي بـا رويكـرد       1393اسفندياري صفا، خسرو و خداپرست، حميدرضا (
  عملياتي، ناشر: نظري.

هـاي كـالن     هـاي نفتـي بـر متغيـر      )، اثر نامتقارن درآمـد 1391التجائي، ابراهيم و ارباب افضلي، محمد (
، فصلنامه تحقيقات توسـعه اقتصـادي، ش   SVARو   GARCHهاي  اقتصادي ايران: كاربردي از الگو

  .89- 110هفتم، صص. 
، فصـلنامه  )، بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي نفتـي بـر توليـد   1388امامي، كريم و اديب پور، مهدي (

  .1- 26، صص. 4ش ، 3س  اقتصادي،مدلسازي 
)؛ كـاربرد  1385الـه (   مقدم، محمد؛ خوش گويان فرد، عليرضا و سـام آرام، عـزت    انصاري، محمد؛ بامني

، 20، ش5، س ژوهشي رفـاه اجتمـاعي  رگرسيون چندك در تحليل سالمت رواني، فصلنامه علمي پ
 .49 - 59صص.

)، كاربرد رگرسيون چندك در شناسـايي شـكل   1383بامني مقدم، محمد و خوش گويان فرد، عليرضا (
- 56، صص. 15 ش،  4س توزيع رفاه مورد انتظار جوانان، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

43.  
)، اثرات نامتقارن تـورم بـر   1396برادران، زينب؛ اصغرپور، حسين؛ پناهي، حسين و كازروني، عليرضا (

پژوهشي نظريه هاي كـاربردي  - نتايل، فصلنامه علميكسري بودجه در ايران: رويكرد رگرسيون كوا
 .169- 195، صص. 3، ش4س اقتصاد، 

 مجلـه  انرژي در ايران، جوئي صرفه هاي  برنامه شناسي )، آسيب1386علي ( محمد سيد ميرزايي، حاجي

 .91 و 90 ش انرژي، اقتصاد

)، اندازه گيري وابستگي درآمدهاي مالياتي دولـت  1394خداپرست شيرازي، جليل و تبعه ايزدي، امين (
 .21- 46صص.  ،11، ش 4س هاي تحصيلدار به درآمدهاي نفتي، فصلنامه اقتصاد مقداري، 

 )، بازخور بين تورم و كسري بودجه با اسـتفاده از سيسـتم  1375سقائيان نژاد، حسين و اهرابي، مهدي (
 .58- 100ريزي، صص.   معادالت همزمان، مجله جغرافيا و برنامه

)، ارتباط متقابل اقتصاد جهان (رشد، ركود و تورم اقتصاد جهـاني) قيمـت جهـاني    1384شافعي، مهبيز (
 نفت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
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 نفـت  قيمتـي  هـاي   تأثيرشـوك  ، تحليـل )1388نوشـين(  معلمي، و ابوالفضل آبادي،  يحيي سعيد؛ صمدي،

، 52، ش 17س هـاي اقتصـادي،     هـا و سياسـت    پژوهش فصلنامه در ايران. اقتصاد كالن برمتغيرهاي
 .5- 26صص. 

)، اثر باز بودن اقتصاد بر روي تورم بـا اسـتفاده از   1391فتاحي، شهرام؛ مرادي، محمد و عباسپور، سحر(
 .81- 108، صص. 6اقتصادي، ش  رگرسيون چندك، فصلنامه تحقيقات توسعه

)، بررسي اثر تورم بر كسري بودجه 1382فرزين وش، اسدا...؛ اصغرپور، حسين و محمودزاده، محمود (
 .115- 150 صص. ،38، ش 2س اي، مجله تحقيقات اقتصادي،   از بعد درآمدي و هزينه

بع بودجـه كـل كشـور طـي     هاي نفتي بر منـا   )، بررسي سهم و آثار درآمد1391كامراني شريف، سپيده (
 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، تهران. 1350- 1387هاي   سال

هاي حاصل از كاهش درآمد نفـت بـر مخـارج      )، تأثير شوك1392زاده، حسين (  محمدي، امين و برات
 .129- 145 صص. ،7 ، ش2س دولت و نقدينگي در ايران، فصلنامه اقتصاد انرژي ايران،

)، بررسي تاثيرات نامتقارن تكانه هاي اسمي بر توليد و آزمون عدم تقـارن چرخـه   1380نظيفي، فاطمه (
 هاي اقتصادي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران.

كارشناسي  )، بررسي اثر نامتقارن تكانه هاي پولي بر بخش واقعي اقتصاد، پايان نامه1382وفادار، احمد (
 ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران.
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