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هاي اخیر، نفت و مسائل مربـوط بـه آن بـوده اسـت.     یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه

استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصـادي   نفت یکی از کاالهاي کلیدي و
دولتی بوده و درآمدهاي نفتی متعلـق بـه دولـت     ،کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهاي صادرکننده

هاي جاري و عمرانی ایـن درآمـدها را   درآمدهاي نفتی، از طریق بودجه کنندهدریافت عنوانبهاست. دولت 
این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمـت نفـت بـر    کند. ي مختلف اقتصادي هدایت میاهبه بخش

پـردازد. بـراي ایـن منظـور از     ) مـی 1996) و همیلتـون ( 1989مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورك (
جاري  متغیرهاي قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاري و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج

در چـارچوب یـک الگـوي خـود      1344 -1390و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمـانی  
نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بـر   کهحاصل گویاي آن است  یجنتابازگشت برداري استفاده شده است. 
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اثـر بیشـتري بـر     ، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمـت نفـت،  تعریفمخارج دولت دارد. طبق هر دو 
اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتري نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. ؛ مخارج دولت دارد

تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتري بر مخارج عمرانی نسبت بـه مخـارج جـاري را     نیهمچن
 .کندمی تأییددارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاري را 

 
 .آثار نامتقارن، مخارج دولت، الگوي خودبازگشت برداري، ایران نوسانات قیمت نفت،: هاواژهیدکل

  JEL: C22, E62, H50, Q31 , Q41 يبندطبقه
 

  مقدمه. 1
اقتصاد هـر کشـور    یتموقع یینکه در تع ؛هر اقتصاد است یديکل یرهاياز متغ یکینفت  یمتق

نفـت نقـش    .داننـد یمـ نفت را خون اقتصاد مدرن   )6200( 1یدارد. باشر و سادورسک یینقش بسزا
کنـد. ماننـد بسـیاري از کاالهـاي اولیـه کشـش قیمتـی        مهمی در تحوالت اقتصادي جهانی ایفا می

جایی در عرضه و تقاضا منجر به تغییرات شدیدي در قیمت و تقاضاي نفت پایین بوده و اندك جابه
رآمدهاي نفتی در برخی کشورهاي صادرکننده گردد. ددرآمد کشورهاي صادرکننده می جهیدرنت

شود. در برخی از کشورهاي صـادرکننده نفـت ماننـد    ها محسوب مینفت اولین منبع درآمد دولت
درصـد   50عربستان، کویت و قطر سهم این درآمـدها از کـل تولیـد ناخـالص داخلـی نزدیـک بـه        

  ).Dehn, 2001باشد (می
دولتی بوده و درآمدهاي نفتی متعلـق   ایران ازجمله بخش نفت در بیشتر کشورهاي صادرکننده

باشد. با توجه بـه سـهم بـاالي درآمـدهاي نفتـی در بودجـه و تولیـد ناخـالص داخلـی          به دولت می
هاي نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها شوك ي صادرکننده نفت،کشورها

کاالهـاي صـادراتی) و گسـترش     ویـژه بهت (و به دنبال آن انقباض بخش تولید کاالهاي قابل تجار
دهند که درآمـدهاي  شوند. مطالعات تجربی نیز نشان میبخش تولید کاالهاي غیر قابل تجارت می

ارزي حاصل از رونق صادرات نفت یا هر ماده اولیه دیگري آثار منفی شدیدي در بسـیاري از ایـن   
  .)Devlin & Lewin, 2004( کشورها در بلندمدت به جاي گذاشته است

 9/58میانگین  طوربه 1349 -1385 هايسالسهم درآمدهاي نفت در بودجه بین از سوي دیگر 
________________________________________________________________ 

1- Basher & Sadorsky  



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   24

با توجه بـه آمـار   ، دهددرآمدهاي دولت به نفت را نشان می ازحدبیشاین اتکاي  کهدرصد است. 
لـت  توان نتیجه گرفت که ایران کشوري وابسته بـه منـابع طبیعـی اسـت و همچنـین دو     بیان شده می

جویی به دلیل نحـوه مـدیریت منـابع نفتـی و     که این وابستگی و رانت ،جو استایران، دولتی رانت
هـاي سـنواتی   از این درآمدها در بودجـه  ازحدبیشاستفاده  .ناشی از نحوه مالکیت منابع نفتی است

  ).Sahebhonar, 2013شود (باعث متزلزل بودن بودجه می
نفتی، باعث تأثیرپذیري مخارج دولت از نوسـانات قیمـت    وابستگی شدید دولت به درآمدهاي

هـاي مـالی دولـت در ایـران، وابسـتگی شـدیدي بـه        اجراي سیاست دیگرعبارتبهنفت شده است. 
اثرگذار، ماهیتی اثرپـذیر دارد و   ریزي ، به جاي برخورداري از جنبهدرآمدهاي نفتی دارد و بودجه

از عوامل مهم اثرگذار بر مخارج دولت عالوه بر قیمـت   تابع نوسانات قیمت نفت است. یکی دیگر
نوسانات نـرخ ارز یـک    زانیدر متواند نفت، نوسانات نرخ ارز حقیقی است. یکی از عواملی که می

ضـرورت دارد بسـیاري    بودجـه در تنظیم کشور اهمیت داشته باشد، نوع نظام ارزي کشورها است. 
ــر مســئ  ــه شــوند عــالوه ب ــأمین متغیرهــا در نظــر گرفت ــه   مخــارجله چگــونگی ت ــا توجــه ب بودجــه ب

بینی درآمد ریـالی حاصـل از فـروش    هاي طرف درآمدي آن، تعیین نرخ ارز براي پیشمحدودیت
بر اساس شواهد و مطالعات انجام شـده هـر چـه نظـام     طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار است.  فتن

ات نـرخ ارز بیشـتر خواهـد شـد. میـزان      هاي ارزي شناور برود به تبـع آن نوسـان  ارزي به سمت نظام
متغیرهـاي   ازجملهتواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت مخارج دولتی می

اگر قرار باشـد بخشـی از مخـارج     خصوصبهنرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است  کنندهتعییناساسی 
ثباتی بیشتر اض از بانک مرکزي تأمین شود، بیدولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقر

تواند در جهـت کـاهش انحـراف نـرخ     . رعایت انضباط مالی میبازار ارز را به دنبال خواهد داشت
کاهش نوسانات نـرخ   منظوربهدر کنار صندوق ذخیره احتیاطی  بلندمدتواقعی ارز از مسیرتعادلی 

  ).Eizadi & Eizadi, 2009باشد ( مؤثرارز 
ی ترکیب مخارج جاري و عمرانی همـواره از موضـوعات مهـم در سیاسـت مـالی دولـت       بررس

بر مخـارج دولـت و ترکیـب آن در     تأثیرگذاراست و آثار متفاوتی بر اقتصاد دارد. یکی از عوامل 
هـاي مختلـف   نفت، نوسانات قیمت نفت است. تغییرات قیمـت نفـت از راه   صادرکنندهکشورهاي 

اصـلی ایـن تحقیـق آن    دهد. بر همین اساس فرضیه قرار می ریتأثرا تحت متغیرهاي کالن اقتصادي 
براي بررسی این فرضیه، پـس از   قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت در ایران دارد.است که 
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شناسی پژوهش، فرضیه وجود آثار نامتقارن قیمـت نفـت بـر ترکیـب     بررسی پیشینه تحقیق و روش
 يهـا شـنهاد یپگیـري تحقیـق و   نتیجـه  درنهایـت ن آزمون خواهد شـد.  مخارج دولت در اقتصاد ایرا

 سیاستی ارائه خواهد شد.
 

 پیشینه تحقیق .2

  . مطالعات خارجی1-2
 پیـدا  شـیوع  1960 و 1950 هـاي دهـه  در توسـعه  اقتصـاددانان  میان در طبیعی منابع آثار به توجه

 ایـن  بـه  )Singer, 1950( گرسـین  و )Raul Prebisch, 1950; 1964( پـربیش  رائـول  ابتـدا . کـرد 
 در مبادلـه  رابطـه  زیـان  خـاطر  بـه  اولیه مواد صادرکنندگان که بودند قائل هاآن. پرداختند موضوع
 ,Hirschman( هیرسـکمن  همچـون  اقتصـاددانان  دیگر. بینندمی زیان صنعتی کشورهاي با تجارت

 تأکیـد  با را منفی پیامد این وجود  نیز )Baldwin, 1966( بالدوین و) Seers, 1964(سیرز  ،)1958
  .دادند قرار بررسی مورد بیشتري دقت و

 اثر ،)Auty, 1990( اوتی و) Gelb, 1986(گلب  قبیل از هاییپژوهش دنبال به و 1990 دهه در
 و عظـیم  درآمـدهاي . نمـود  جلـب  خـود  بـه  را اقتصـاددانان  توجـه  دولـت  رفتار بر نفتی درآمدهاي

 و رشـد  بـه  و داده تغییـر  را هـا دولـت  رفتار حدودي تا تواندمی فتین هايپروژه از حاصل بادآورده
 .رساند آسیب اقتصادي توسعه

بـه بررسـی اثـر     این مقاله )،Sandrine Lardic & Valerie Migon, 2008ساندراین و میگون (
 وپـا و اتحادیـه یـورو در طـی دوره    ، ارG7قیمت نفت بر فعالیت اقتصادي براي کشورهاي آمریکا، 

دهـد  است. نتایج نشان مـی  با استفاده از روش هم گرایی نامتقارن پرداخته 2004:4 -1973:1انی زم
هـاي  گرایی نامتقارن بـین قیمـت  گرایی استاندارد بین متغیرها رد شده است و یک همکه وجود هم

 نفت و تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
 يبـر رشـد کشـورها    یقـی و نـرخ ارز حق  نفـت  یمـت ق یرتأث یسهبه مقا )Jin, 2008( ینمطالعه ج

ـ  خود بازگشت برداري يبا استفاده از روش برآورد ینچو  ژاپن یه،روس  هـاي یافتـه . اسـت  هپرداخت
 يکشـورها  يبـر رشـد اقتصـاد    ینفت اثر منفـ  یمتدر ق یشکه افزا دهدینشان م یقتحق ینا یاصل

 عنـوان بـه  یهکشـور روسـ   يادو اثـر مثبـت بـر رشـد اقتصـ      فـت وارد کننـده ن  عنـوان بـه  ینژاپن و چ
 یو رشد منفدر روسیه  GDPبه رشد مثبت  یقینرخ ارز حق یشافزا یننفت دارد. همچن صادرکننده
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GDP شودیمنجر م یندر ژاپن و چ.  
هاي نفتـی بـر   اثر شوك) Farzanegan & Markwardt, 2009فرزانگان و مارکواردت (مطالعه 

هاي قیمت نفت ارتباط پویاي بین شوك هاآناست. ر دادهاقتصاد ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرا
و متغیرهاي کلیدي اقتصاد کالن (تولید ناخالص داخلـی سـرانه، نـرخ ارز واقعـی، تـورم، واردات،      

 2006:3 -1989:1مخارج مصرفی) را با استفاده از مـدل خـود توضـیح بـرداري بـراي دوره زمـانی       
دهد کـه عـالوه بـر    ر خالف تحقیقات گذشته نشان می. نتایج حاصل از تحقیق بکرده استبررسی 

واقعی، بین تغییرات مثبت قیمـت   مؤثروجود پدیده بیماري هلندي، به واسطه اضافه ارزش نرخ ارز 
هـاي  دهد که شـوك نفت و رشد بخش صنعت ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج نشان می

کـاهش قیمـت کاالهـاي وارداتـی و افـزایش       واقعی، مؤثرمثبت قیمت نفت سبب افزایش نرخ ارز 
واقعی را کاهش  مؤثرهاي منفی قیمت نفت، نرخ ارز شود. ولی شوكقیمت کاالهاي صادراتی می

دهد و سطح محصول واقعی کـه بـه   ها، قیمت کاالهاي وارداتی را افزایش میدهند. این کاهشمی
د. بنـابراین اثـرات تـورمی ناشـی از     یابـ کاهش می شدتبهواردات نفت خام و فلزات وابسته است، 

 هاي منفی بسیار زیاد است.شوك
به نقش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز در نوسـانات تولیـد نیجریـه     )Aliyu, 2009( مطالعه آلیو

هاي فصلی این کشور در بازه زمـانی  نفت پرداخته است. به این منظور، از داده صادرکننده عنوانبه
د بازگشت برداري هم انباشته استفاده شـده اسـت. نتـایج تخمـین نشـان      و الگوي خو 2007 -1986

دهد که شوك مثبت قیمت نفت و افزایش نرخ ارز اثر مثبت بـر رشـد اقتصـادي نیجریـه داشـته      می
  است.

تــرین از جـامع  ) در یکـی Sturm, Gurtner & Alegre, 2009( همکـاران و  مطالعـه اسـتروم  
اسـت.  ي سیاسـتی کشـورهاي صـادرکننده نفـت پرداختـه     هـا هاي موجود به بررسی چالشپژوهش

چالش این کشورها را وابستگی بودجه دولت بـه درآمـدهاي نفـت و وابسـتگی سـطح       نیتربزرگ
شمارد. به عـالوه ایـن مطالعـه مـدعی     درآمدهاي نفتی به قیمت برونزاي نفت در این کشورها بر می

هاي مـالی بـراي تثبیـت اقتصـادي وجـود      که در چنین شرایطی امکان استفاده از سیاست شده است
-کار اصلی بـرون هاي مالی در چنین شرایطی غیرممکن است و راهاثرگذاري سیاست عمالًندارد و 

  کند.رفت از این چالش را کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهاي نفتی معرفی می
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  . مطالعات داخلی2-2
رابطـه   ) بـه بررسـی  Samadi, Yahyaabadi & Moalemi, 2010( همکـاران مطالعه صـمدي و  

هاي قیمت نفت و متغیرهاي عمده در اقتصاد کالن ایران با استفاده از مـدل خـود   پویاي بین شوك
هاي نفتی بـر ایـن متغیرهـا از تکنیـک تـابع      است. براي مشاهده آثار شوكتوضیح برداري پرداخته

 -1344اي ساالنه طی دوره زمانی هعکس العمل تحریک استفاده شده است. براي این منظور، داده
دهد که اگر شوکی به قیمـت نفـت در جهـت افـزایش     بکارگرفته شده است. نتایج نشان می 1384

تولیدات بخش صـنعت، شـاخص قیمـت مصـرف      ازجملهوارد شود تمام متغیرهاي موجود درمدل 
 دهند.کننده، واردات و نرخ ارز نسبت به شوك وارده واکنش نشان می

هاي قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و سی اثر شوك) به بررEbrahimi, 2012راهیمی (مطالعه اب
بـر رشـد اقتصـادي بـا اسـتفاده از الگـوي خـود بازگشـت بـرداري در           هـا آننا اطمینانی حاصـل از  

جداگانه براي چهـار کشـور صـادرکننده نفـت      طوربهکشورهاي منتخب نفتی پرداخته است. مدل 
تخمین زده شده است. بر اسـاس   2007 -1980تان و ونزوئال براي دوره زمانی الجزایر، ایران، عربس

نتایج مطالعه بین قیمت نفت، نـرخ ارز و تولیـد در کشـورها رابطـه بلندمـدت وجـود دارد. در ایـن        
کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشـد  

 تولید منفی است.
هـاي قیمـت نفـت و رشـد     تکانـه  بررسـی  ) بـه Jahadi & Elmi, 2012طالعه جهادي و علمی (م

هـاي قیمـت   است. براي این منظور ابتدا تکانـه اقتصادي در کشورهاي منتخب عضو اوپک پرداخته
قیمت نفت بر متغیرهاي مـورد   پرسکات محاسبه و سپس اثر تکانه -نفت  از روش صافی هودریک

ز الگوي خود بازگشت برداري برآورد شده است. نتایج حاصل از مطالعـه نشـان داد   نظر با استفاده ا
کمتـرین  انـدونزي و اکـوادور    کـه درحالیترین وابستگی را به نفت دارند، که امارات و ایران بیش

هـاي نفتـی   دهد که کاهش وابستگی اقتصـادي از تکانـه  اندونزي نشان می وابستگی را دارند. تجربه
  .ستینپذیر هاي صحیح امکانذ سیاستجز با اتخا

  
  مبانی نظري . 3

 دولت سیاسی، مسائل و اقتصادي ساختار دلیل به ایران همچون نفت صادرکننده کشورهاي در
 فعـال  حضور خدماتی و تولیدي هايبخش اغلب در کشور اقتصادي کارگزار نیتربزرگ عنوانبه
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 ایـن  عمرانـی  و جـاري  هـاي بودجـه  طریـق  از تـی نف درآمدهاي کنندهدریافت عنوانبه دولت. دارد
 فضـایی  چنـین  در رسـد مـی  نظـر  بـه  اما. کندمی هدایت اقتصادي مختلف هايبخش به را درآمدها
 اغلب که شودمی سبب است؛ اقتصادي مبناي فاقد عموماً که دولت از اجتماعی و سیاسی انتظارات

 بخواهـد  دولت اگر حتی که معنی بدین. دباش جاري مخارج همانند نیز دولت عمرانی مخارج تأثیر
 گـذاري سـرمایه  صـرف  عمرانـی  بودجه هدایت طریق از را نفت قیمت از ناشی درآمدهاي افزایش

 تبعیـت  خـود  مـدون  بنـدي زمـان  برنامـه  از دولتی عمده گذاريسرمایه انتظارات، این دلیل به نماید
 صـورت  اقتصـادي  توجـه  آن اسـاس  بـر  و( شـده ینـ یبشیپـ  رقم از گذاريسرمایه حجم کند ونمی

 قبیـل  ایـن  ايتوسـعه  آثـار  کـه  شودمی سبب نیز کارآمد غیر دولتی مدیریت رود.می فراتر) گرفته
 درآمـدهاي  ازآنجاکـه . )Avazpoor, 2013 ;Farzanegan, 2011باشـد (  ضعیف هاگذاريسرمایه

 رونـق  دهنـده نشـان  هـا آن نبـوده اسـت؛ افـزایش    اقتصادي هايبخش فعالیت عملکرد ماحصل نفتی
 منجـر  هامتیق افزایش به سرعتبه جامعه به آن تزریق و درآمدها این بنابراین نیست. اقتصاد واقعی

 بایـد  کـه چنـان آن نفـت  قیمـت  افـزایش  تکانـه  محـل  از شـده  ایجـاد  درآمدهاي افزایش و شودمی
 قیمـت  دیگـر کـاهش   طـرف  از اما. گیرد قرار کشورها از دسته این اقتصاد براي محرکی تواندنمی
مواجـه   ارزي درآمـدهاي  کـاهش  با را نفتی هايدولت و افکندمی سایه المللیبین بازارهاي بر نفت
 ارزي درآمدهاي تحقق عدم دلیل به و شده چالش دچار شدتبه کشورها گونهاین اقتصاد کند.می

 قـرار  ابهـام  از ايلـه ها نیـز در  آن در شـده  بینـی پـیش  اهـداف  بـه  بودجه دستیابی در شده بینیپیش
 مختلف زوایاي در تعادل عدم بروز براي آغازین نقطه به آمده خود پیش بودجه کسري و گیردمی

 .)Shariati & et.al, 2013شود (می تبدیل کشورها این اقتصاد
  

  وابستگی بودجه به نفت .1-3
بـا وجـود آن کـه     اي اثرگذار در اقتصاد ایران در تمام یک قرن گذشته بوده اسـت. نفت مقوله

هاي اقتصادي به آن از اواسط دهه روند افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران و وابستگی شدید بخش
اي بود کـه عوایـد   خورشیدي شروع شد. روند فزاینده وابستگی اقتصاد ایران به نفت به گونه 1340

قبـل از   هـاي السـ حاصل از فروش نفت به عامل کلیدي رشد یا رکود اقتصادي تبدیل گردید. در 
درصد بودجه دولـت وابسـته بـه درآمـدهاي نفتـی بـوده        61متوسط  طوربه) 1356 -1344انقالب (

درصـد بودجـه وابسـته بـه      54متوسـط   طـور بـه ) 1367 -1357انقالب و جنگ ( هايسالاست. در 
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 56گین میان طوربه) 1372 -1368درآمدهاي نفتی بوده است. به همین ترتیب در برنامه اول توسعه (
 -1374درصد عملکرد بودجه دولت وابسته به درآمدهاي نفتی بوده اسـت. در برنامـه دوم توسـعه (   

درصد عملکرد بودجه دولـت از محـل درآمـد نفـت تـأمین شـده اسـت.         57متوسط  طوربه) 1378
درصـد   71یعنـی   1374بیشترین مقدار وابستگی بودجه به درآمد نفت در این برنامه مربوط به سـال  

  ده است.بو
دسـتبایی بـه    منظـور به) دولت مکلف شد منابع درآمد خود 1383 -1379در برنامه سوم توسعه (

هاي ساالنه تجهیز کند. اما نه تنها از سهم درآمدهاي نفتی در هدف اقتصاد بدون نفت را در بودجه
امـه عملکـرد   اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه روند روبه رشدي را نیز تجربه کرده است. در ایـن برن 

درصد وابسته به درآمدهاي نفتی بوده است. بر اساس قـانون برنامـه    59متوسط  طوربهبودجه دولت 
رسـید.  درصـد مـی   44سوم سهم فروش نفت از کل منابع درآمدي دولت بایـد در سـال پایـانی بـه     

ملکـرد  درصد بوده است. بیشترین و کمترین وابستگی ع 59این رقم در آن سال معادل  کهدرحالی
درصد  57و  62است؛ که این نسبت معادل    1381و  1379 هايسالبودجه در این برنامه مربوط به 

  بوده است.
هـاي سـنواتی بـه    )، کـاهش وابسـتگی بودجـه   1388 -1384همچنین در برنامه چهـارم توسـعه (  

قـرار   درآمدهاي حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی نیز همچـون برنامـه پیشـین مـورد توجـه     
ــد    ــانون در بن ــن ق ــتن ای ــت. در م ــاده "گرف ــف؛ م ــارات    "2ال ــهم اعتب ــا س ــد ت ــف ش ــت مکل دول

اي افزایش دهـد کـه تـا    اي(مخارج جاري) تأمین شده از محل درآمدهاي غیرنفتی را به گونههزینه
درآمـدهاي مالیـاتی و سـایر     کامـل از طریـق   طـور بـه اي دولت پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه

آغـازین ایـن    هـاي سـال هاي ساالنه دولت در طـی  دهاي غیر نفتی تأمین شود. عملکرد بودجهدرآم
وابسـتگی   1385و  1384 هـاي سـال برنامه، هماهنگی قابل توجهی بـا ایـن قـانون نـدارد. در بودجـه      

درصد است؛ که نشان از انحراف واضـح ایـن    44و  48بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
درصد وابسته به درآمـد نفتـی    38متوسط  طوربهر این برنامه عملکرد بودجه دولت موضوع دارد. د

مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عملکـرد   88تا سال  84بوده است. البته الزم به ذکر است که از سال 
 نفت جزء درآمدهاي مالیاتی لحاظ شده و همین موضوع منجر به کاهش سهم درآمدهاي نفتی در

به خوبی نشـان   )1(روند وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی در نمودار  ره شده است.بودجه این دو
  داده شده است.
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 اي دولتترکیب درآمدهاي بودجه - 1 نمودار

  منبع: محاسبات تحقیق
  
 روند مخارج کل دولت. 2-3

و از عوامـل مـؤثر در    هـاي سیاسـت مـالی اسـت    ترین شاخصمیزان مخارج دولت یکی از مهم
شود. اهمیت مخارج در اقتصاد ایران از آنجاست کـه ایـن   تعیین عملکرد اقتصاد ایران محسوب می

مخارج در ترکیب تقاضاي کل اقتصاد از سهم قابل توجهی برخوردارند. عالوه بـر ایـن، وابسـتگی    
یق مالیات، بلکه از مخارج دولت نه از طر ةبودجه دولت به درآمدهاي نفتی باال است و بخش عمد

اي شود. این وابستگی قابل توجـه بودجـه دولـت بـه درآمـده     محل درآمدهاي نفتی تأمین مالی می
شـود. ایـن موضـوع بـا توجـه بـه سـهم بـاالي         دولت و مخارج آن می ثباتی بودجهنفتی منجر به بی

ن رشـد اقتصـادي   ثباتی تقاضاي کل اقتصاد و به تبـع آ مخارج دولت در اقتصاد ایران موجب به بی
همراه با افزایش درآمد نفـت، از یـک رونـد     1354تا سال  1344خواهد شد. مخارج دولت از سال 

هـزار میلیـارد ریـال     845هزار میلیارد ریال، بیش از  760صعودي شدید برخوردار بوده و از حدود 
انقـالب و پـس از    شود. با وقوعافزایش یافته است و تا پیش از انقالب در همین محدوده تثبیت می

آن شروع جنگ، مخارج دولت یک روند نزولی داشته است. با پایان جنگ، مخارج دولت از سال 
بـا کـاهش مواجـه شـده      هـا سالکند، اگر چه بعضی کلی، روند صعودي را تجربه می طوربه 1368

 دهد.)، روند رشد حقیقی مخارج دولت را به خوبی نشان می2است. نمودار (
درصد افزایش یافتـه اسـت. در سـال     30تا  15با رشدي بین  1353تا سال  1344ال مخارج از س

دولت نیز با یـک   ۀبه  دنبال تشکیل سازمان اوپک و افزایش ناگهانی درآمدهاي نفتی، بودج 1353
سابقه بوده اسـت.  اخیر بی ا تجربه کرده که در طول پنج دههدرصدي ر 86جهش ناگهانی، افزایش 

) میانگین نرخ رشد مخارج واقعی دولـت برابـر   1356تا  1344وره پیش از انقالب (در مجموع در د
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درصد بوده است. با وقـوع انقـالب و پـس از آن شـروع جنـگ، رشـد مخـارج واقعـی دولـت           16
) میـانگین نـرخ رشـد    1367تـا   1357کاهش یافته و عموماً منفی بوده است. در ایـن دوره (  شدتبه

صد بوده است. با پایان یـافتن جنـگ، رشـد مخـارج واقعـی دولـت نیـز        در -11مخارج واقعی برابر 
درصدي را نیز تجربه کرده است. پس از آن بـراي   46، افزایش 1372افزایش یافته و حتی در سال 

، نـرخ  1380درصد در نوسان بوده و از سال  8تا  -8چند سالی نرخ رشد مخارج واقعی دولت، بین 
 است.رشد مخارج دولت افزایش یافته 

  

 
  نرخ رشد مخارج واقعی دولت - 2 نمودار

 منبع: محاسبات تحقیق

 
نیز بسـیار انـدك و حتـی منفـی بـوده اسـت. در        1388تا  1385نرخ رشد مخارج دولت از سال 

درصـد بـوده اسـت. در     8مجموع در دوره پس از جنگ، میانگین نرخ رشـد مخـارج واقعـی برابـر     
تـرین ویژگـی مخـارج دولـت، یعنـی      ی نرخ رشد مخارج واقعـی دولـت بیـانگر مهـم    مجموع بررس

ثبـاتی شـدید در اعمـال    بـی  دهنـده مخارج دولت اسـت؛ کـه نشـان    نوسانات بسیار باالي نرخ رشد 
هاي مالی از سوي دولـت اسـت. البتـه اگـر بـه نوسـانات درآمـدهاي نفتـی کشـور نگـاهی           سیاست

هاي مالی دولت تحت تأثیر شدید نوسانات درآمدهاي سان سیاستشود که نوبیندازیم، مشاهده می
هـاي  نفتی کشور بوده است. مشاهده روند تغییرات نمودار رشد مخارج کل دولت تأییدي بر یافتـه 

کـه بـه شـوك اول نفتـی معـروف اسـت، موجـب          52فوق است. جنگ اعراب و اسرائیل در سال 
دولـت شـده اسـت. علـت شـوك دوم نفتـی وقـوع        افزایش قیمت نفت و به دنبال آن رشد مخارج 

انقالب اسالمی ایران و جنگ ایران و عراق بوده است، که به موجب آن مخارج دولـت بـه همـراه    
موجـب   65هـا در سـال   افزایش قیمت نفت رشد پیدا کرده است. شکست اوپک در کنترل قیمـت 

ولت نیـز رونـد نزولـی را    ها شد، که با کاهش قیمت نفت در این سال، مخارج دوقوع جنگ قیمت
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، شاهد کاهش قیمـت نفـت و    77طی کرده است. همچنین با وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 
به دنبال آن کاهش مخارج دولت هستیم. سپس در این اواخر نیز بحران مالی جهانی ابتـدا موجـب   

از ایـن   کاهش یافت، کـه مخـارج دولـت نیـز     شدتبهافزایش قیمت نفت شد و سپس قیمت نفت 
  روند پیروي کرده است.

 15و   20متوسط به ترتیب به میزان  طوربه، 1353تا سال  1344مخارج جاري و عمرانی از سال 
، بـه  دنبـال تشـکیل سـازمان اوپـک و افـزایش ناگهـانی        1353درصد افزایش یافته است. در سـال  

  103و  78ترتیـب افـزایش   درآمدهاي نفتی، مخارج جاري و عمرانی نیز با یک جهش ناگهانی، به 
سابقه بوده است. روند رشد مخارج جـاري و  اخیر بی ا تجربه کرده که در طول پنج دههدرصدي ر

 ) کامالً مشخص است.3عمرانی حقیقی دولت در نمودار (
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 دولتنرخ رشد مخارج جاري و عمرانی واقعی  - 3 نمودار
  منبع: محاسبات تحقیق

  
) میانگین نرخ رشد مخـارج جـاري واقعـی    1356تا  1344در مجموع در دوره پیش از انقالب (

درصد بوده است. با وقـوع   20درصد و نرخ رشد مخارج عمرانی واقعی دولت برابر  19دولت برابر 
کاهش یافته  شدتبهانقالب و پس از آن شروع جنگ، رشد مخارج جاري و عمرانی واقعی دولت 

) میانگین نـرخ رشـد مخـارج جـاري واقعـی      1367تا  1357و عموماً منفی بوده است. در این دوره (
بوده است. بـا پایـان یـافتن جنـگ،      -18درصد و میانگین نرخ رشد مخارج عمرانی واقعی  -9برابر 

خـارج جـاري   ، م1372رشد مخارج جاري و عمرانی واقعی دولت نیز افزایش یافته و حتی در سال 
درصدي را نیز تجربه کرده است. در مجموع در  70درصدي و مخارج عمرانی افزایش  36افزایش 

درصد  9و   7دوره پس از جنگ، میانگین نرخ رشد مخارج جاري و عمرانی واقعی به ترتیب برابر 
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) 1372 -1368بوده است. میانگین نرخ رشد مخارج جاري و عمرانی دولت در برنامـه اول توسـعه (  
 -16درصد بوده است. کـه در سـال آغـازین ایـن برنامـه مخـارج جـاري رشـد          27و  10به ترتیب 

درصدي را تجربه کرده است، در سال پایـانی ایـن برنامـه نـرخ      -3درصدي و مخارج عمرانی رشد 
درصـد بـوده اسـت. نـرخ رشـد مخـارج جـاري و         70و  36رشد مخارج جاري و عمرانی به ترتیب 

  بوده است.  -5و  -4) برابر 1378 -1374ر اولین سال برنامه دوم توسعه (عمرانی دولت د
درصـدي را تجربـه    -2و  3میـانگین نـرخ رشـد     طـور بـه مخارج جاري و عمرانی در این برنامـه  

درصـد برابـر    17و  7کردند. در سال پایانی این برنامه نرخ رشد مخارج جاري و عمرانی به ترتیـب  
) میانگین نرخ رشد مخـارج جـاري و عمرانـی برابـر     1379-1383توسعه ( بوده است. در برنامه سوم

) 1388 -1384درصد بوده است. مخارج جاري و عمرانی دولت در برنامه چهـارم توسـعه (   8و  11
درصد را تجربه کرده است. بیشترین میزان رشد مخارج جاري و  7و  5متوسط، رشدي برابر  طوربه

رنامه سـوم و اول توسـعه بـوده اسـت. در مجمـوع بررسـی نـرخ رشـد         عمرانی  به ترتیب مربوط به ب
ترین ویژگی مخارج دولت، یعنی نوسـانات بسـیار   مخارج جاري و عمرانی واقعی دولت بیانگر مهم

ثبـاتی شـدید در اعمـال    بـی  ةدهنـد باالي نرخ رشد مخارج جاري و  عمرانی دولت است کـه نشـان  
طور که مشخص است، روند تغییرات مخارج جـاري   هاي مالی از سوي دولت است. همانسیاست

  کند.و عمرانی مطابق با مخارج کل از روند تغییرات قیمت نفت پیروي می
 
  روند مخارج سرانه دولت. 3-3

 یالر یلیونم 116متوسط  طوربه) مخارج سرانه دولت 1356 -1344( قبل از انقالب هايسالدر 
 یـال ر یلیـون م 300بـه   1356بـوده و در سـال    یالر یلیونم 30رقم ینا 1344بوده است. که در سال 

 یـال ر یلـون م 99متوسـط   طـور بـه ) 1367 -1357( انقالب و جنـگ  هايسالاست. در  یافته یشافزا
 طـور بـه ) توسـعه مخـارج سـرانه دولـت     1372 -1368در برنامـه اول (  یبترت ین. به همستا یدهرس

) مخـارج سـرانه   1378 -1374برنامه دوم توسـعه ( است. در  یافتهکاهش  یالر یلیونم 52متوسط به 
)، مطالب فوق بـه خـوبی   4نمودار ( است. یدهرس یالر یلیونم 79متوسط  طوربهبرنامه  یندولت در ا

  دهد.نشان می
میلیـون ریـال بـوده اسـت؛      78) توسعه مخارج سرانه دولت 1383 -1379در ابتداي برنامه سوم (

میلیون ریال افزایش یافته است. مخارج سـرانه دولـت در    121ه به در انتهاي این برنامه مخارج سران
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 -1384میلیون ریال بـوده اسـت. همچنـین در برنامـه چهـارم توسـعه (       102متوسط  طوربهاین برنامه 
میلیون ریال بوده است. که ایـن رقـم    161میانگین  طوربه)، سرانه مخارج دولت در این دوره 1388

میلیون ریال کـاهش   147میلیون ریال بوده و در سال پایانی برنامه به  162 در سال اول برنامه چهارم
  یافته است.
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 مخارج سرانه واقعی دولت - 4 نمودار
 منبع: محاسبات تحقیق

 
میلیون  74متوسط  طوربه) مخارج جاري سرانه دولت 1356 -1344قبل از انقالب ( هايسالدر 

میلیـون ریـال افـزایش     137بـه   1356میلیون ریال بوده و در سال  18این رقم  1344در سال  وریال 
 طوربه) 1367 -1357انقالب و جنگ ( هايسالیافته است. همچنین مخارج جاري سرانه دولت در 

) مخـارج  1372 -1368میلون ریال رسیده است. به همین ترتیب در برنامـه اول توسـعه (   72متوسط 
 -1374میلیـون ریـال بـوده اسـت. در برنامـه دوم توسـعه (       37متوسط بـه   طوربهجاري سرانه دولت 

  میلیون ریال رسیده است.  55متوسط  طوربه) مخارج جاري سرانه دولت در این برنامه 1378
ل بـوده  میلیـون ریـا   77) مخارج جاري سرانه دولت 1383 -1379در ابتداي برنامه سوم توسعه (

میلیون ریال بوده و در سال پایانی این برنامه مخارج جاري  61است. در سال ابتدائی برنامه این رقم 
 102متوسـط   طـور بهمیلیون ریال افزایش یافته است. مخارج سرانه دولت در این برنامه  92سرانه به 

انه مخـارج جـاري   ) سـر 1388 -1384میلیون ریال بوده اسـت. همچنـین در برنامـه چهـارم توسـعه (     
میلیون ریال بوده اسـت. کـه ایـن رقـم در سـال اول برنامـه        119میانگین  طوربهدولت در این دوره 

میلیون ریال کاهش یافته است. کـه در   110میلیون ریال بوده و در سال پایانی برنامه به  119چهارم 
 ) به خوبی نشان داده شده است.5نمودار (
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 مخارج جاري و عمرانی سرانه واقعی دولت - 5 نمودار

 منبع: محاسبات تحقیق

 
 42متوسـط   طـور بـه ) سـرانه مخـارج عمرانـی دولـت     1356 -1344قبل از انقالب ( هايسالدر 

 92 بـه  1356میلیـون ریـال بـوده و در سـال      11این رقـم   1344میلیون ریال بوده است. که در سال 
 26متوسـط   طـور بـه ) 1367 -1357انقـالب و جنـگ (   هايسالمیلیون ریال افزایش یافته است. در 

) سرانه مخارج عمرانی 1372 -1368میلون ریال رسیده است. به همین ترتیب در برنامه اول توسعه (
سـرانه   )1378 -1374میلیون ریال رسیده است. در برنامه دوم توسعه ( 7/15متوسط به  طوربهدولت 

  میلیون ریال رسیده است.  4/23متوسط  طوربهمخارج جاري دولت در این برنامه 
میلیون ریـال بـوده    16) سرانه مخارج عمرانی دولت 1383 -1379در ابتداي برنامه سوم توسعه (

میلیـون ریـال افـزایش یافتـه اسـت. سـرانه        28است و در انتهاي این برنامه سرانه مخارج عمرانی بـه  
میلیون ریال بـوده اسـت. همچنـین در برنامـه      25متوسط  طوربهعمرانی دولت در این برنامه  مخارج

میلیـون ریـال    42میـانگین   طـور بـه ) سرانه مخارج دولت در این دوره 1388 -1384چهارم توسعه (
 36 میلیون ریال بوده و در سال پایانی برنامه به 42بوده است. که این رقم در سال اول برنامه چهارم 

  میلیون ریال کاهش یافته است.
  

 آثار نامتقارن قیمت نفت بر اقتصاد. 3-4

و  کـرد یمـ نفـت را تجربـه    يهـا یمـت ق یشافـزا  عمومـاً  ی، اقتصـاد جهـان  1980تا اواسـط دهـه   
 يمختلف اقتصـاد  یرهاينفت و متغ یمتق یانرابطه م یینتب يمتقارن برا ياز الگوها یزاقتصاددانان ن

 یکسـان متقـارن و   یرهامتغ یننفت بر ا یمتق یشالگوها اثر کاهش و افزا یندر ا. کردندیماستفاده 
 یرهـاي نفـت و متغ  یمـت ق یـان نفت، رابطه م یمتق ید، با کاهش شد1986. اما در سال شدیم رضف
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روابـط   يالگوساز يمتقارن برا یحاتشد و استفاده از تصر یفتضع یصنعت يدر کشورها يصادتاق
مـذکور نتوانسـت    هـاي سـال نفـت در   یمـت کاهش ق یقت،گرفت. در حق قرار یدمذکور مورد ترد

اسـاس   یـن کنـد. بـر ا   ینـی ب یشپـ  یمتقـارن بـه درسـت    يرا بر اساس الگوهـا  يرشد اقتصاد یشافزا
  نامتقارن پشنهاد شد. یحاتتصر

 يامتقـارن بـرا  ن تعریـف  یـک  ،نفـت  یمـت در نظر گرفتن آثار نامتقـارن ق  ي) برا1989( 1مورك
 ییرات. او تغشودیم ئلقا یزنفت تما یمتق یمثبت و منف ییراتتغ ینو ب کندیم ادیشنهنفت پ یمتق
  :کندمی یفگونه تعر یننفت را ا یمتق

 

 
 

  
بر اساس این تعریف در صورتی کـه   است. tنفت در سال  یمتق یتملگار toilp  یفتعر یندر ا

رات مثبت و در غیر ایـن صـورت   تغیی عنوانبهتغییرات قیمت نفت نسبت به سال گذشته مثبت باشد 
کـالن   یرهايمتغ هاينشان داد که در پاسخ یکاآمر ياو برا تغییرات منفی لحاظ شده است. عنوانبه

 یمـت مثبـت ق  ییـرات کـه تغ  يبطـور  ،عدم تقارن وجود دارد هایمتو کاهش ق یشبه افزا ياقتصاد
اثـر   یچنفـت هـ   یمنفـ  ییراتتغ هکدرحالی ؛دارد GDPدر  ییراتبا تغ داريیو معن یمنف ۀنفت رابط

  .دهدینمرا نشان  يدار یمعن
 یشـنهاد نفـت پ  یمـت نامتقـارن ق  یحتصـر  يرا بـرا  یگـري د ) روشHamilton, 1996( همیلتـون 

 یمـت ق یـر اخ هايکاهش به ینفت پاسخ یمتق هايیشافزا یشتراست که ب یدهعق ینا ر. او بکندیم
کننـد،   یـري نفـت را انـدازه گ   یمتق یشافزا واهندخیکند که اگر محققان میم یاننفت است. او ب
 یوقتـ  تعریـف  یـن شود. بر طبـق ا  یسهسال گذشته مقا هايیمتنفت با ق يت جاریمبهتر است که ق

________________________________________________________________ 

1- Mork 
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نفت در سال گذشته باالتر  یمتق یشتریندوره از ب یننفت در ا یمتکه ق یابدیم یشنفت افزا یمتق
فـت از  ن یکنـون  یمـت ق یافتـه اسـت کـه،   ش نفـت کـاه   یمـت ق شـود گفته می ین زمانیباشد. همچن

 :شودیمحاسبه م یرز صورتبه ییراتتغ ینتر باشد. ا یینسال گذشته پا رد قیمت نفت نیترنییپا

 
  

در  ینداشته است و همچنـ  ينامتقارن بر رشد اقتصاد آثارنفت  یمتکه ق یدرس یجهنت ینبه ا وي
 یشنشـان داد کـه افـزا    ي. ویسـت ز صـفر ن متفاوت ا ياثر از نظر آمار یننفت ا یمتمورد کاهش ق

تـورم در   یعامـل اصـل   ینو اشتغال داشـته و همچنـ   یدبر تول ی، اثر منف1973نفت بعد از سال  یمتق
را  ياقتصـاد  هـاي یـت نفـت و فعال  یمتق یرخطیغ ۀرابط يمطالعه و به عالوه، .است یجهان ارتتج

ـ  نفـت اثـر م   یمـت ق یشکـه افـزا   يطوربه ؛قرار داد تأییدمورد   يهـا یـت بـر فعال  يدار یثبـت و معن
کـه   یمتـی ق یشافـزا  ین،بر آن ندارد. همچن يدار ینفت اثر معن یمتکاهش ق یول ؛داشته ياقتصاد
کـاهش   ةدور یکبعد از  یمتق یشنسبت به افزا گیرد،ینفت انجام م یمتثبات ق ةدور یکبعد از 

 دارد. ياقتصاد هايیتبر فعال يتربزرگنفت، اثر  یمتق
 

  ئه الگو و معرفی متغیرهاارا. 4
 اســت مــدل متغیرهــاي مجموعــه تعیــین بـرداري،  خودبازگشــت ســازيمــدل در مرحلــه اولـین 

 تحقیـق  ایـن  از هـدف . دهـد  نشـان  درسـتی  بـه  را رسیده اقتصاد اثبات به اقتصادي روابط ايگونهبه
ن منظـور بـا   لـذا بـراي ایـ    .است بررسی آثار نامتقارن قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران

   ، مخـارج جـاري   ، مخـارج کـل  OILPتوجه به ادبیات تحقیق متغیرهاي قیمت نفـت  
LRCUREX  مخــارج عمرانــی ، LRCONEX مخــارج ســرانه کــل ،LPERGOVEX مخــارج ،
و انحـراف نـرخ ارز واقعـی      LPERCOEX، مخـارج عمرانـی سـرانه    LPERCUEX جاري سـرانه  
LRERMIS  رشـد (مـورك) و    اسـت. در ایـن مطالعـه، بـا اسـتفاده از تصـریح       در نظر گرفته شـده

تصریح خالص قیمت نفت(همیلتون)، تغییرات مثبت قیمت نفت از تغییرات منفی جدا شده و سپس 
شود. این مطالعه با اسـتفاده  به بررسی آثار نامتقارن قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت پرداخته می

ابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطاي پیش بینی حاصل از الگوي خودبازگشت برداري و تو
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  ها پرداخته است.از آن به تجزیه و تحلیل داده
بلندمـدت   ها و الگوهاي متفاوتی براي محاسبه انحراف نـرخ ارز واقعـی از مسـیر تعـادلی    روش

انحراف از شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد براي محاسبه  2BMPوجود دارد. روش 
دیگـر از محققـین مقـدار نـرخ ارز      ) و بسیاريEdwards, 1989( عقیده ادواردزکند. به استفاده می

باشد. در روش شکاف بـازار آزاد نیـز بـا    تعادلی بین نرخ ارز رسمی واقعی و نرخ ارز بازار آزاد می
ازار آزاد روش شـکاف بـ   بایـد. مزیـت  افزایش شکاف بین این دو نرخ، میزان انحراف افزایش مـی 

هاي دیگر سادگی محاسبه آن است. به همین دلیل بسیاري از محققین ایـن روش را  نسبت به روش
اي دیگر معتقدند که روش شکاف بازار آزاد انحراف نرخ دهند. اما عدهها ترجیح میبر سایر روش

ر حـال  در کشـورهاي د  خصـوص بـه دهد.  بـه همـین دلیـل    ارز واقعی را کمتر از واقعیت نشان می
کلـی بـه نظـر     طـور بـه توسعه، شکاف بازار آزاد معیار مناسبی براي محاسبه انحرف نرخ ارز نیست. 

  .)Ghura. et al, 1993باشد (اکثر اقتصاددانان معیار شکاف بازار آزاد بیانگر سه عامل مهم می
  میزان انحراف نرخ ارز واقعی  .1
  میزان دخالت دولت در بازار ارز .2
  بندي واردات کنترل ارزي و سهمیه .3

  شود:زیر محاسبه می صورتبهدر این روش انحراف نرخ ارز 
  1

it

it

E
B

RERMIS
 

  نرخ ارز واقعی بازار آزاد 
  نرخ ارز واقعی بازار رسمی 

ج کـل دولـت، مخـارج سـرانه، مخـارج      هاي مربوط به مخاربه دلیل محدودیت اطالعات، داده
جاري و عمرانی دولت، مخارج جاري و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی از بانـک مرکـزي   

هاي مربوط به متوسط قیمت جهانی نفـت از بانـک   گرفته شده و داده 1390 – 1344 هايسالبراي 
  گردآوري شده است. IMF(3المللی پول (اطالعاتی صندوق بین

________________________________________________________________ 

2- Black Market Premium  

3- International Monetary Fund 
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  واحد ریشه آزمون .4-1

فـولر   -یکـی آزمـون د  ،زمـانی  هاييسر 4یدرجه جمع یینمتداول آزمون تع هاياز روش یکی
 کمیـت  با یافتهفولر تعمیم -یکیآزمون، آماره مرتبط به آزمون د ین) است. در اADF( یافتهتعمیم
ـ  یسـه مقا  ینـون کجدول مک یبحران لـق آمـاره   از قـدر مط  یمحاسـبات   t . اگـر قـدر مطلـق   شـود یم
کـه داللـت بـر پایـا بـودن       شودیواحد رد م یشهبر وجود ر صفر یهباشد، فرض تربزرگ کینونمک

 یزمـان  هـاي يپایایی سـر  یدناپایا خواهد بود و با یزمان يصورت سر ینا یراست. در غ یزمان يسر
 ییک،آکا ارهايیاز مع توانیم ینهتعداد وقفه به یینتع براي شود.  بررسی هاآنگیري تفاضل بعد از

 یـار بـر اسـاس مع   ینـه به ۀمطالعـه طـول وقفـ    یـن استفاده نمود. در ا یینکو -و حنان  یزینب -شوارتز 
با توجه بـه کوچـک بـودن حجـم نمونـه، در       یارمع ین) انتخاب شده است. اSBC( یزینب -شوارتز 

 داده شـود. از دسـت   يکمتـر  يتعداد درجـات آزاد  درنهایتتا  کندیم جوییصرفه هاتعداد وقفه
 طـور بهیافته براي تمامی متغیرهاي مدل انجام شد و نتایج آن فولر تعمیم -آزمون ریشه واحد دیکی

 ) آورده شده است.1خالصه در جدول (
هاي زمـانی ابتـدا پایـایی متغیرهـا بررسـی شـده       به دلیل پیروي از روش  متعارف در بحث سري

، فـرض صـفر مبنـی بـر اینکـه      %95سـطح اطمینـان    دردهد کـه  است.  نتایج آزمون پایایی نشان می
در سطح ناپایا هستند. اما تکرار شود، بنابراین همه متغیرها متغیرها داراي ریشه واحد هستند، رد نمی

گیري، پایـا  دهد که این متغیرها پس از یک بار تفاضلها نشان میاین آزمون در مورد تفاضل داده
 I)1یـا (  1شود. لذا متغیرها، جمعی از مرتبـه  رد می %5طح اهمیت در س هاآنبوده و فرضیه ناپایایی 

برانگیـز   هـاي چـالش  هاي مختلفی در مـورد زمینـه  هستند. هم چنین الزم به ذکر است که، دیدگاه
تأمـل لـزوم   هـاي قابـل  یکی از ایـن عرصـه    نحوه برآورد الگوي خودبازگشت برداري وجود دارد.

بـراي تفسـیر بـرآورد ضـرایب مـدل خودبازگشـت بـرداري در         وجود پایایی متغیرهاي مدل است.
هاي گوناگون الزم است کـه تمـامی متغیرهـاي مـدل، پایـا باشـند. بـا ایـن وجـود بسـیاري از           وقفه

کنند، به مسئله مانایی متغیرها و خودبازگشت برداري مطالعه میهاي پژوهشگرانی که در مورد مدل
  ).Farzanegan, 2011اند (میان این متغیرها پرداخته گرایی بلندمدتارزیابی وجود رابطه هم

________________________________________________________________ 

4- Integration  
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 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق -1جدول 

 آماره دیکی متغیر
فولر-  

عرض از  مقادیر بحرانی مک کینون
أمبد %1  نتیجه روند   5%  10%  

طح
 س

 - 0812/2  - 5811/3  - 9266/2  - 6014/2  C  - ایناپا  

  1809/2 -  - 5811/3  - 9266/2  - 6014/2  C T اناپای  

  - 0699/2  - 5811/3  - 9266/2  - 6014/2  C  - اناپای  

  - 9463/1  - 5811/3  - 5811/3  - 6014/2  C  - اناپای  

 - 9363/1  - 9363/1  - 9266/2  - 6014/2  C - اناپای  

 - 9504/1  - 5811/3  - 9266/2  - 6014/2  C  - اناپای  

 - 8602/1  - 5811/3  - 9266/2  - 6014/2  C - اناپای  

  - 004/1  - 6225/2  - 949/1  - 6118/1  C - اناپای  

  - 2201/2  - 6009/3  - 935/2  - 6058/2  C - اناپای  

  - 2409/1  - 6225/2  - 949/1  - 6118/1 اناپای - -   

  - 656/2  - 5924/3  - 9314/2  - 6039/2  C - اناپای  

ول 
به ا

مرت
ضل 

تفا
 

 - 1076/2  - 6198/2  - 9486/1  - 612/1  پایا -  -  

 - 9901/1  - 6198/2  - 9486/1  - 612/1  پایا -  -  

 - 6038/2  - 6198/2  - 9486/1  - 612/1  پایا -  -  

 - 2516/6  - 5847/3  - 9281/2  - 9281/2  C - پایا 

 - 5987/2  - 6198/2  - 9486/1  - 6120/1  پایا -  -  

 - 022/2  - 6198/2  - 9486/1  - 6120/1  پایا -  -  

 - 1343/2  - 6198/2  - 9486/1  - 6120/1  پایا -  -  

 - 7255/10  - 6185/2  - 9484/1  6121/1 -  پایا -  - 

 - 3628/12  - 5885/3  - 9297/2  6039/2 -  C  - پایا 

 - 9306/10  - 6185/2  - 9484/1  - 6121/1  پایا -  -  

 - 2355/13  - 5885/3  - 9297/2  - 6039/2  C  - پایا 
  منبع: محاسبات تحقیق

  
عتقدند که به هنگام ارزیابی توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس برخی از این پژوهشگران م

الگوي خودبازگشت برداري نیازي به پایایی متغیرهاي مدل وجود ندارد و با اسـتفاده از متغیرهـاي   
زمـانی میـان   توان روابـط بلندمـدت، پویـا و بـین    مدل در سطح در الگوي خودبازگشت برداري می
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گیري متغیرهایی که پایا محاسبه نمود. این در حالی است که با تفاضل متغیرهاي مدل را تفکیک و
شـده اسـت، ایـن اطالعـات از دسـت       تأیید هاآنگرایی بلندمدت میان هستند ولی وجود رابطه هم

هاي جایگزین ایـن اطالعـات ارزشـمند را مجـدد اسـتخراج نمـود       توان با روشخواهد رفت و نمی
) 0, 198sims; 1994, Hamilton;  , 1992Doan ;  , 1997Naka & Tufte;   , 1987Engle& 

Yoo; , 1995Clements & Hendry ;  , 1996Hoffman & Rasche;  
Farzanegan&Gunther, 2009 .( 

ــه  ــارکوارت ( ب ــان و م ــالوه فرزانگ ــتفاده از  Farzanegan & Markwardt, 2009ع ــا اس ) ب
 مـدل  مدت الگوي تصحیح خطـاي بـرداري  که عملکرد کوتاه اندداده کارلو نشانسازي مونتشبیه

بلندمدت هستند، کمتـر از  گرایی ولی هم خودبازگشت برداري، در حالتی که متغیرهاي مدل نامانا
با توجه به این که متغیرهاي تحقیق همگی ناپایا از نوع  دبازگشت برداري نامقید است.هاي خومدل

)1(I  آزمون شـود. بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون        هاآنهستند، بایستی وجود همگرایی بلندمدت میان
شـود؛  یعنی نبود حداقل یک رابطه بلندمدت در هر سه الگو رد مـی   0Hهمگرایی بلندمدت، فرضیه 

دار آماره آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه در هر سه حالت از مقادیر بحرانی ارئـه شـده در   زیرا مق
   وجود دارد. بلندمدتاست. بنابر این در هر سه الگو حداقل یک رابطه  تربزرگدرصد  95سطح 
  

  وقفه بهینه مدل خودبازگشت برداري. 4-2
 فصـلی  هايداده براي  شوارتز اطالعات ارمعی)  Kilian, 2005 &Ivanov(  کیلیان و ایوانف براساس

 صـورت بـه  پـژوهش  ایـن  هـاي داده آنجایی از. است اطالعاتی معیار نیترقیدق ،120 از کمتر نمونه حجم با
 بـرداري  خودبازگشـت بـرداري   مـدل  بهینه وقفه تعیین براي معیار این از است، مورد 120 از کمتر و سالیانه

 مـدل  وقفه بنابراین. رسدمی خود مقدار حداقل به اول وقفه در شواتز العاتاط معیار مقدار. شودمی استفاده
 . بود خواهد یک با برابر حاضر پژوهش برداري خودرگرسیون

 
  بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و مخارج دولت . 4-3

-10اول پیوست (در جد هاآننتایج مربوط به برآورد ضرایب مدل خودبازگشت برداري و معنی داري 
هاي تک هاي خود بازگشت برداري نسبت به الگوداري ضرایب در الگو) آمده است. از آنجایی که معنی1

اي از اهمیت کمتري برخوردار است، براي تجزیه و تحلیـل نتـایج از ابزارهـاي واکـنش بـه ضـربه و       معادله
  شود.تجزیه واریانس استفاده می
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ش به ضربه جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و مخارج دولت بر توابع واکن. 1- 4-3
  اساس تعریف مورك

) 6( نمـودار  در نفـت  قیمـت  افـزایش  شوك معیار انحراف یک وقوع به نسبت متغیرها واکنش
 بـر  نفـت  قیمت افزایش در تغییر معیار انحراف یک اثر شود،می مشاهده که گونههمان. است آمده

 اول دوره در کـه  ايگونهبه است، متفاوت نفت قیمت کاهش در تغییر به نسبت دولت کل مخارج
 به و یافته کاهش دوم دوره در آن مقدار اول دوره از بعد و بوده ریال میلیارد 1004/0 اثر این مقدار

 سـمت  هب و یافته کاهش آن اثر مقدار دوره این از بعد ترتیب همین به. رسدمی ریال میلیارد 091/0
همچنین یک تغییر در افزایش قیمت نفت باعث افزایش مخارج سرانه دولت  .کندمی پیدا میل صفر

میلیارد ریال بوده و در دوره بعدي مقـدار   10/0اي که در همان دوره مقدار این اثر گونهشود، بهمی
ره مقـدار اثـر آن   رسد. به همـین ترتیـب بعـد از ایـن دو    میلیارد ریال می 09/0آن کاهش یافته و به 

  کندکاهش یافته و به سمت صفر میل پیدا می
گونه که مشخص است یک تغییر در افزایش قیمت نفت باعث افزایش مخـارج جـاري و   همان

اي که اثر تغییر در افزایش قیمـت نفـت بـر مخـارج جـاري دولـت       شود، به گونهعمرانی دولت می
 087/0اي کـه ایـن اثـر در همـان دوره     گونـه بهنسبت به تغییر در کاهش قیمت نفت متفاوت است، 

دهـد. در  میلیارد ریال مخارج عمرانـی دولـت را افـزایش مـی     088/0میلیارد ریال مخارج جاري و 
میلیارد ریال کاهش  073/0میلیارد ریال و  075/0دوره اول این اثر براي مخارج جاري و عمرانی به 

  کند.ت زمان کاهش یافته و به  سمت صفر میل میکند. به همین ترتیب این اثر با گذشپیدا می
همچنین یک تغییر در افزایش قیمت نفت باعث کاهش مخارج جاري و عمرانی سـرانه دولـت   

 099/0میلیـارد ریـال مخـارج جـاري سـرانه و       094/0اي که این اثر در همان دوره گونهشود، بهمی
دهـد. در دوره اول ایـن اثـر بـراي مخـارج      میلیارد ریال مخارج عمرانی سرانه دولت را افزایش مـی 

کنـد؛ بـه همـین    میلیارد ریال کـاهش پیـدا مـی    08/0میلیارد ریال و  08/0جاري و عمرانی سرانه به 
 کند.ترتیب این اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل می

 کاهش شوك معیار انحراف یک وقوع به نسبت متغیرها گونه که مشخص است، واکنشهمان
 کل مخارج کاهش باعث نفت قیمت کاهش در تغییر یک. است آمده) 7(نمودار  در تنف قیمت
 دوره همان در که بطوري. است کاهنده آن از بعد و فزاینده ابتدا در کاهش این که شودمی دولت

 یعنی خود مقدار حداکثر به اول دوره در  در اثر این. دهدمی کاهش را مخارج ریال میلیارد 05/0
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 .کندمی پیدا میل صفر سمت به و یافته کاهش اثر دوم، دوره از بعد  و رسدمی ریال اردمیلی 07/0
همچنین اثر تغییر در کاهش قیمت نفت بر مخارج سرانه دولت نسبت به تغییر در افزایش قیمت 

شود که نفت متفاوت است. یک تغییر در کاهش قیمت نفت باعث کاهش مخارج سرانه دولت می
میلیارد  058/0بتدا فزاینده و بعد از آن کاهنده است. بطوري که در همان دوره این کاهش در ا

دهد. این اثر در  در دوره اول به حداکثر مقدار خود یعنی ریال مخارج سرانه دولت را کاهش می
  کند.رسد، بعد از این دوره اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل پیدا میمیلیارد ریال می 079/0

  

  
                  ج) مخارج کل                         ف) مخارج عمرانی                         ب) مخارج جاريال

      
  ج) مخارج سرانه کل                    ب) مخارج سرانه جاري                  الف) مخارج سرانه عمرانی    

ش تعمیم یافته مخارج جاري و عمرانی به وقوع یک انحراف معیار شوك در افزایش قیمت نفت بر واکن - 6 نمودار
 اساس تعریف مورك

  منبع: محاسبات تحقیق
  

طور که مشخص است، یک تغییر در کاهش قیمت نفت باعث کاهش مخارج جاري و همان
ده است، بطوري که در شود که این کاهش در ابتدا فزاینده و بعد از آن کاهنعمرانی دولت می

میلیارد ریال مخارج عمرانی را کاهش  08/0  میلیارد ریال مخارج جاري و 053/0همان دوره 
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میلیارد  11/0و  074/0دهد. این کاهش در دوره اول براي مخارج جاري و عمرانی را به ترتیب می
کند. همچنین اثر یدا میریال است، که بعد از دوره اول، این اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل پ

تغییر در کاهش قیمت نفت بر مخارج جاري سرانه دولت نسبت به تغییر در کاهش قیمت نفت 
متفاوت است. یک تغییر در کاهش قیمت نفت باعث کاهش مخارج جاري و عمرانی سرانه دولت 

  شود که این کاهش در ابتدا فزاینده و بعد از آن کاهنده است. می

  

  
الف) مخارج عمرانی                      ب) مخارج جاري                                                    ج) مخارج کل                 

   
 ج) مخارج سرانه کل                      ب) مخارج سرانه جاري           الف) مخارج سرانه عمرانی                          

واکنش تعمیم یافته مخارج جاري و عمرانی به وقوع یک انحراف معیار شوك در افزایش قیمت نفت بر  - 7 نمودار
 اساس تعریف مورك

  منبع: محاسبات تحقیق
  

میلیارد ریال  084/0میلیارد ریال مخارج جاري سرانه و  058/0بطوري که این اثر در همان دوره 
رسد و دهد. در دوره اول این اثر به حداکثر مقدار خود میرا کاهش می مخارج عمرانی سرانه

میلیارد ریال کاهش  11/0میلیارد ریال و  083/0مخارج جاري و عمرانی سرانه را به ترتیب 
  کند.دهد.  بعد از دوره اول، اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل پیدا میمی
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ی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفـت و  .  توابع واکنش به ضربه جهت بررس4-3-2
  مخارج دولت بر اساس تعریف همیلتون

طور که مشخص است، واکنش متغیرها نسبت به وقوع یک انحراف معیار شوك افـزایش  همان
) نشان داده شده است. یک تغییر در افزایش خالص قیمت نفت به 8خالص قیمت نفت در نمودار (

اي کـه در همـان دوره   گونـه شود، بـه عث افزایش مخارج کل دولت میمیزان یک انحراف معیار با
میلیـارد   043/0میلیارد ریال بوده و در دوره اول مقدار آن کاهش یافتـه و بـه    067/0مقدار این اثر 

رسد. به همین ترتیب بعد از این دوره مقدار اثر آن کاهش یافته و به سمت صفر میل پیـدا  ریال می
-تغییر در افزایش خالص قیمت نفت باعث افزایش مخارج سرانه دولت مـی  همچنین یک کند.می

میلیارد ریال بـوده و در دوره اول مقـدار کـاهش     074/0اي که این اثر در همان دوره گونهشود، به
هاي بعدي اثر آن کاهش یافتـه  رسد؛ به همین ترتیب بعد در دورهمیلیارد ریال می 056/0یافته و به 

  کند. میل پیدا میو به سمت صفر 
همان گونه که مشخص است، یک تغییر در افزایش خالص قیمت نفت باعث افـزایش مخـارج   

میلیـارد ریـال مخـارج     057/0اي که این اثر در همان دوره گونهشود. بهجاري و عمرانی دولت می
اثـر بـراي    دهد. در دوره اول ایـن میلیارد ریال مخارج عمرانی دولت را افزایش می 064/0جاري و 

کند. به همین میلیارد ریال کاهش پیدا می 037/0میلیارد ریال و  032/0مخارج جاري و عمرانی به 
  کند ترتیب این اثر کاهش یافته و به صفر میل می

                 
    ج) مخارج کل                  الف) مخارج  عمرانی              ب) مخارج جاري          

           
             ج) مخارج سرانه کل                         مخارج عمرانی سرانه             ب) مخارج جاري سرانهالف) 

واکنش تعمیم یافته مخارج جاري و عمرانی به وقوع یک انحراف معیار شوك در افزایش قیمت نفت بر  -8 نمودار 
  توناساس تعریف همیل

  منبع: محاسبات تحقیق
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همچنین یک تغییر در افزایش خالص قیمت نفت باعث افزایش مخارج جاري و عمرانی سـرانه  
میلیـارد ریـال مخـارج جـاري سـرانه و       066/0اي که این اثر در همـان دوره  گونهشود، بهدولت می

ه اول ایـن اثـر بـراي    دهـد. در دور میلیارد ریال مخارج عمرانی سرانه دولت را افزایش مـی   081/0
کند. به همین میلیارد ریال کاهش پیدا می 059/0میلیارد ریال و   043/0مخارج جاري و عمرانی به 

  کند.ترتیب این اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل می
واکنش متغیرها نسبت به وقوع یک انحراف معیار شوك کاهش خالص قیمت نفت در نمودار  

ت. اثر تغییر در کاهش خالص قیمت نفت بر مخـارج کـل دولـت نسـبت بـه      ) نشان داده شده اس9(
تغییر در افزایش خالص قیمت نفت متفاوت است. اثر تغییر در کاهش خـالص قیمـت نفـت باعـث     

شود، که این کـاهش در ابتـدا فزاینـده و بعـد از آن کاهنـده اسـت.       کاهش مخارج کل دولت می
دهد. این اثر در  در دوره اول ریال مخارج را کاهش می میلیارد 059/0ي که در همان دوره طوربه

رسد. اما این اثر با گذشت زمان کاهش یافته و میلیارد ریال می 089/0به حداکثر مقدار خود یعنی 
کند. همچنین اثر تغییر در کاهش خالص قیمت نفـت بـر مخـارج سـرانه     به سمت صفر میل پیدا می

ص قیمت نفت متفاوت است. یـک تغییـر در کـاهش خـالص     دولت نسبت به تغییر در افزایش خال
شود، که این کاهش در ابتدا فزاینده و بعـد از آن  قیمت نفت باعث کاهش مخارج سرانه دولت می

دهد. این اثر میلیارد ریال مخارج سرانه را کاهش می 05/0کاهنده است، بطوري که در همان دوره 
 09/0سد. در دوره دوم این اثر به حداکثر مقدار خود یعنـی  رمیلیارد ریال می 08/0اول به  در دوره

 کنـد. هاي بعدي این اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل پیدا مـی رسد و در دورهمیلیارد ریال می

همان گونه که مشخص است، اثر تغییر در کاهش خـالص قیمـت نفـت بـر مخـارج جـاري دولـت        
فـاوت اسـت، بطـوري کـه ایـن اثـر در همـان دوره        نسبت به تغییر در افزایش خالص قیمت نفت مت

دهـد. در دوره اول ایـن   درصد مخارج عمرانی را کاهش می 091/0درصد مخارج جاري و  064/0
میلیـارد ریـال و    091/0رسد و مخارج جاري و عمرانی را بـه ترتیـب   اثر به حداکثر مقدار خود می

ر کاهش یافته و به سمت صـفر میـل پیـدا    دهد. با گذشت زمان این اثمیلیارد ریال کاهش می 14/0
  کند. می

همچنین یک تغییر در کاهش خالص قیمت نفت بر مخارج جاري سرانه دولت نسبت بـه تغییـر   
در افزایش خالص قیمت نفت متفاوت است. یک تغییر در کاهش خالص قیمت نفت باعث کاهش 

ا فزاینده و بعد از آن کاهنـده  شود، که این کاهش در ابتدمخارج جاري و عمرانی سرانه دولت می
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میلیارد ریـال مخـارج    077/0میلیارد ریال مخارج جاري و  058/0است، بطوري که در همان دوره 
دهد. این اثر در دوره اول به حداکثر مقدار اثر خود بر مخارج عمرانـی  عمرانی سرانه را کاهش می

میلیـارد   12/0میلیـارد ریـال و    075/0رسد و مخارج جاري و عمرانی سـرانه را بـه ترتیـب    میسرانه 
  کند. دهد. با گذشت زمان این اثر کاهش یافته و به سمت صفر میل پیدا میریال کاهش می

 

  
 ج) مخارج کل                   الف) مخارج  عمرانی               ب) مخارج جاري                       

   
 ج) مخارج  کلب) مخارج جاري سرانه                          انهالف) مخارج  عمرانی سر        

واکنش تعمیم یافته مخارج جاري و عمرانی به وقوع یک انحراف معیار شوك در کاهش قیمت نفت بر  - 9 نمودار
  اساس تعریف همیلتون

 منبع: محاسبات تحقیق
  

ی مخارج دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت بینتجزیه واریانس خطاي پیش . 3- 4-3
  نفت بر مخارج دولت

تجزیه واریانس خطاي پیش بینی مربوط به مخارج کل، جاري و  ولاجدطور که نتایج در همان
، مخارج جاري و عمرانی سرانه بر اساس تعاریف مـورك و  عمرانی دولت و همچنین مخارج سرانه

ها مخـارج کـل و سـرانه دولـت بیشـترین سـهم را در توضـیح        . در همه دورهدهدهمیلتون نشان می
بینی خود دارد. اما با گذشت زمان، سهم کاهش قیمـت نفـت و نیـز افـزایش      واریانس خطاي پیش

صـفر سـهم    ةیابـد. البتـه در دور  قیمت در توضیح واریانس خطاي مخارج کل دولت افـزایش مـی  
بینی بیش از کاهش قیمت نفت است. ولـی بـا   خطاي پیش  افزایش قیمت نفت در توضیح واریانس
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گذشت زمان، سهم انحراف نرخ ارز واقعی، کاهش قیمت نفـت و نیـز افـزایش قیمـت در توضـیح      
  یابد. واریانس خطاي مخارج کل دولت افزایش می

  
مخارج کل  تجزیه واریانس مخارج کل دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و - 2جدول  

 دولت بر اساس تعریف مورك

     
0  1368/0  082/0  781/0  00/0  
1  0973/0  1512/0  736/0  0149/0  
2  0812/0  1841/0  6932/0  0413/0  
3  0692/0  2079/0  6519/0  0708/0  
4  0604/0  2249/0  615/0  0994/0  
5  0538/0  2375/0  5832/0  1253/0  
6  0487/0  2468/0  5564/0  1479/0  
7  0447/0  2583/0  5340/0  1673/0  
8  0416/0  2591/0  5154/0  1837/0  
9  0392/0  2632/0  5/0  1975/0  

10  0373/0  2663/0  4872/0  2091/0  
  منبع: محاسبات تحقیق

 
تجزیه واریانس مخارج کل دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و مخارج کل دولت  -3جدول 

  میلتونبر اساس تعریف ه

     
0  2983/0  0230/0  6786/0  00/0  
1  2730/0  0499/0  6607/0  0162/0  
2  2427/0  0590/0  6512/0  0469/0  
3  2154/0  0658/0  6369/0  0817/0  
4  1927/0  0705/0  6209/0  1158/0  
5  1742/0  0737/0  6049/0  1469/0  
6  1594/0  0761/0  5901/0  1742/0  
7  1476/0  0778/0  5767/0  1978/0  
8  1381/0  0790/0  0565/0  2177/0  
9  1305/0  0799/0  5548/0  2346/0  

10  1244/0  0806/0  5462/0  2487/0  
  منبع: محاسبات تحقیق 
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تجزیه واریانس مخارج جاري دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب مخارج  -4جدول 
  دولت بر اساس تعریف مورك

      
0  3041/0  0304/0  6654/0  00/0  00/0  
1  2477/0  0672/0  6279/0  0197/0  0373/0  
2  2091/0  0676/0  6189/0  0261/0  0781/0  
3  183/0  0699/0  6108/0  0254/0  1107/0  
4  1644/0  0718/0  6038/0  0226/0  1372/0  
5  1502/0  0737/0  5971/0  0196/0  1591/0  
6  1391/0  0754/0  5906/0  0171/0  1776/0  
7  1302/0  0768/0  5844/0  0151/0  1932/0  
8  1228/0  0781/0  5786/0  0138/0  2065/0  
9  1167/0  0792/0  5731/0  0129/0  2179/0  

10  1116/0  0801/0  568/0  0124/0  2277/0  
 منبع: محاسبات تحقیق

 
 

ت قیمت نفت و ترکیب مخارج تجزیه واریانس مخارج عمرانی دولت جهت بررسی رابطه نامقارن بین نوسانا - 5جدول  
 دولت بر اساس تعریف مورك

      
0  1178/0  0473/0  374/0  4608/0  00/0  
1  1171/0  1042/0  4185/0  2995/0  0605/0  
2  1023/0  1026/0  4448/0  2249/0  1252/0  
3  0908/0  1018/0  4551/0  1826/0  1695/0  
4  0827/0  1006/0  4597/0  1567/0  2001/0  
5  0768/0  0999/0  4614/0  1397/0  2220/0  
6  0723/0  0994/0  4618/0  128/0  2383/0  
7  0687/0  0991/0  4613/0  1197/0  251/0  
8  0659/0  0988/0  4605/0  1136/0  2609/0  
9  0637/0  0987/0  4594/0  1092/0  2689/0  

10  0618/0  0985/0  4582/0  1058/0  2754/0  
  منبع: محاسبات تحقیق 

 
دهـد کـه   اریانس خطاي پیش بینی مربوط به مخارج جاري دولت را نشان مـی همچنین تجزیه و
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توان گفـت کـه در   صفر مخارج عمرانی تأثیري بر تجزیه واریانس خارج جاري ندارد. می ةدر دور
بیشـترین سـهم را در توضـیح واریـانس خطـاي       هاآن ۀها مخارج جاري و عمرانی و سرانهمه دوره

  بینی خود دارد. پیش
 

تجزیه واریانس مخارج جاري دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب مخارج  - 6ل جدو 
 دولت بر اساس تعریف همیلتون

      
0  1353/0  1303/0  7343/0  00/0  00/0  
1  0823/0  2046/0  6539/0  0207/0  0383/0  
2  0632/0  2221/0  6153/0  0251/0  0741/0  
3  0518/0  2358/0  5852/0  0239/0  1029/0  
4  0447/0  2462/0  5616/0  02109/0  1262/0  
5  0397/0  2546/0  54201/0  01823/0  1454/0  
6  03608/0  2613/0  5252/0  0158/0  1614/0  
7  0332/0  2668/0  5108/0  01408/0  1749/0  
8  03109/0  2713/0  4984/0  0128/0  1863/0  
9  0293/0  2749/0  4875/0  01201/0  1961/0  

10  0279/0  2279/0  4781/0  0115/0  2044/0  
  منبع: محاسبات تحقیق 

 

تجزیه واریانس مخارج عمرانی دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب  -7جدول 
  مخارج کل دولت بر اساس تعریف همیلتون

      
0  0644/0  1086/0  3541/0  4727/0  00/0  
1  0496/0  2338/0  3612/0  2948/0  0604/0  
2  0408/0  2587/0  3642/0  2196/0  1165/0  
3  0344/0  2726/0  3602/0  1773/0  1552/0  
4  0303/0  2803/0  2555/0  1518/0  1818/0  
5  0275/0  2855/0  3508/0  1352/0  2007/0  
6  0254/0  2892/0  3465/0  1239/0  2147/0  
7  0239/0  2919/0  3425/0  1159/0  2255/0  
8  0227/0  2939/0  33902/0  1101/0  234/0  
9  0218/0  2955/0  3358/0  1059/0  2408/0  

10  0211/0  2967/0  333/0  10274/0  2462/0  
  منبع: محاسبات تحقیق
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شـود کـه   مشـاهد مـی   هـا آن ۀبا مقایسه تجزیه واریانس مخارج جاري و عمرانی دولـت و سـران  
  .شودضیح داده میمخارج عمرانی بیشتر توسط مخارج جاري دولت تو

  

تجزیه واریانس مخارج سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و مخارج سرانه  -8جدول 
 دولت بر اساس تعریف مورك

 

    

0 3259/0 0271/0 6469/0 00/0 

1 2996/0 058/0 6065/0 0357/0 

2 2522/0 067/0 5853/0 0953/0 

3 2121/0 073/0 5596/0 1551/0 

4 1816/0 0763/0 5345/0 2075/0 

5 1592/0 0781/0 5121/0 2504/0 

6 1428/0 0791/0 4933/0 2847/0 

7 1309/0 0795/0 4779/0 3116/0 

8 1221/0 0797/0 4654/0 3116/0 

9 1157/0 0798/0 4555/0 3489/0 

10 1109/0 0798/0 4476/0 3615/0 

  منبع: محاسبات تحقیق 
  

تجزیه واریانس مخارج سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب مخارج  -9جدول 
 سرانه دولت بر اساس تعریف همیلتون

 

    

0 1747/0 07204/0 7532/0 00/0 

1 1391/0 1405/0 6876/0 0326/0 

2 114/0 1786/0 3227/0 0845/0 

3 0943/0 2049/0 5644/0 1362/0 

4 0801/0 2224/0 5162/0 1811/0 

5 0699/0 2342/0 4779/0 2178/0 

6 0626/0  2422/0  44802/0 2471/0 

7 0573/0 2476/0 4248/0 2702/0 

8 0534/0 2514/0 4069/0 2881/0 

9 0506/0 2540/0 3932/0 3021/0 

10 0485/0 2558/0 3826/0 3129/0 
  منبع: محاسبات تحقیق 
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تجزیه واریانس مخارج جاري سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب  -10جدول 
 مخارج سرانه دولت بر اساس تعریف مورك

 

     

0 3347/0 03407/0 6312/0 00/0 00/0 

1 2796/0 0745/0 583/0 0127/0 0496/0 

2 229/0 0748/0 5656/0 0186/0 1117/0 

3 1935/0 0756/0 5489/0 0189/0 1628/0 

4 1688/0 07609/0 5349/0 0169/0 2032/0 

5 15095/0 0766/0 522/0 0145/0 2349/0 

6 1375/0 0772/0 5122/0 0128/0 2601/0 

7 1273/0 0777/0 5028/0 0117/0 2803/0 

8 1193/0 0782/0 4944/0 0114/0 2966/0 

9 1129/0 0785/0 4869/0 0117/0 3097/0 

10 1079/0 0788/0 4803/0 01245/0 3203/0 

  منبع: محاسبات تحقیق
 

تجزیه واریانس مخارج عمرانی سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب  -11جدول 
 مخارج سرانه دولت بر اساس تعریف مورك

 

     

0 14106/0 0441/0 3183/0 4964/0 00/0 

1 1401/0 0996/0 3497/0 3534/0 05701/0 

2 1195/0 1014/0 3688/0 2774/0 1328/0 

3 10258/0 1011/0 3727/0 2312/0 1923/0 

4 09047/0 0995/0 3713/0 2031/0 2354/0 

5 0819/0 0981/0 3679/0 1857/0 2662/0 

6 0757/0 09708/0 3639/0 1747/0 2884/0 

7 0712/0 09624/0 3598/0 16802/0 30469/0 

8 0678/0 0955/0 3559/0 1639/0 3166/0 

9 0653/0 09505/0 3523/0 1617/0 3255/0 

10 06352/0 09462/0 3492/0 16062/0 33204/0 
  منبع: محاسبات تحقیق
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تجزیه واریانس مخارج جاري سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب  -12جدول 
  خارج سرانه دولت بر اساس تعریف همیلتونم

 

 

    

0 1611/0 0842/0 7546/0 00/0 00/0 

1 1136/0 1280/0 6992/0 0083/0 0507/0 

2 0871/0 1538/0 6391/0 0115/0 108/0 

3 0708/0 1725/0 5896/0 0111/0 1557/0 

4 0603/0 1866/0 5506/0 0096/0 1927/0 

5 0532/0 1975/0 5196/0 0081/0 2214/0 

6 0481/0 2061/0 4946/0 0072/0 2438/0 

7 0444/0 2129/0 4741/0 007/0 2614/0 

8 0416/0 2182/0 4573/0 0074/0 2752/0 

9 0395/0 2225/0 4434/0 0082/0 2862/0 

10 0378/0 2258/0 432/0 0093/0 2948/0 
  منبع: محاسبات تحقیق

 
عمرانی سرانه دولت جهت بررسی رابطه نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و ترکیب  تجزیه واریانس مخارج -13جدول 

 مخارج سرانه دولت بر اساس تعریف همیلتون

 

     

0 093/0 0619/0 4099/0 4351/0 00/0 

1 082/0 1549/0 3961/0 313/0 0538/0 

2 0684/0 1895/0 0376/0 2456/0 1202/0 

3 0578/0 21005/0 3543/0 2051/0 1726/0 

4 0507/0 2222/0 3359/0 1807/0 2103/0 

5 0458/0 2302/0 32106/0 1656/0 2372/0 

6 0424/0 2356/0 3091/0 1563/0 2564/0 

7 04/0 2393/0 2996/0 1506/0 2703/0 

8 0383/0 242/0 292/0 1472/0 2803/0 

9 03705/0 2438/0 28601/0 1453/0  2876/0 

10 0361/0 2451/0 2812/0 1445/0 2929/0 
  منبع: محاسبات تحقیق
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معموالً در دوره ابتدایی سهم افزایش قیمت نفت  بیشترین سهم را نسبت بـه کـاهش و انحـرف    
نرخ اواقعی ارز در توضیح وارایانس خطاي پیش بینی مخارج دارد و با گذشت زمان انحراف نـرخ  

کاهش قیمت نفت  در توضیح واریـانس خطـاي    ارز واقعی داري بیشترین سهم نسبت به افزایش و
پیش بینی مخارج است. الزم به ذکر است کـه افـزایش و کـاهش قیمـت نفـت سـهم نامتقـارن در        

  توضیح تجزیه واریانس خطاي پیش بینی مخارج دولت دارد.
  

  نتیجه گیري  -5

بررسـی آثــار نوســانات قیمــت نفــت بــر مخــارج دولــت بــه لحــاظ کاربردهــاي سیاســتی بــراي  
توانـد در دسـتیابی بـه    ریزان اقتصادي بسـیار حـائز اهمیـت اسـت؛ زیـرا مـی      و برنامه گذارانیاستس

هاي مـالی در گـرو   کارایی سیاستراهکاري براي افزایش کارایی سیاست مالی مفید واقع شود. 
-پذیري و تأثیرها و مخارج دولتی و نیز انعطافهاي مالی یعنی درآمدتناسب و ترکیب ابزار

بر اهداف اقتصادي اسـت. در اقتصـاد ایـران، عـواملی ماننـد وابسـتگی بودجـه         هاآن گذاري
هـاي  ناکارآمدي سیاسـت  باعثمخارج دولت،  ناپذیريانعطافدولت به درآمدهاي نفتی و 

هاي صادرکننده نفت، مربوط به افـزایش  هاي اقتصادي کشورثباتیمالی شده است. بیشتر بی
هاي رونق درآمدهاي نفتی است، این در حـالی اسـت کـه    همخارج دولت در دور ازحدبیش

نفـت، مخـارج دولـت قـادر بـه کـاهش نبـوده و آثـار          پس از فروکش کردن افرایش قیمـت 
چنانچه نوسانات قیمت نفـت آثـار نامتقـارن بـر مخـارج      گذارد.مطلوبی را بر اقتصاد بر جاي مینا

درآمدهاي نفتی تأمین  وسیلهبهمخارج دولت اي از دولت داشته باشد. با توجه به اینکه بخش عمده
، تـورم  بودجـه  کسريشود، این امر منجر به ایجاد و تشدید آثار نامناسب اقتصادي از قبیل مالی می

ضربه ناشی از آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفـت بـر مخـارج دولـت      کهدرصورتیگردد. و...... می
اهد توانست آثار مثبتی بر اقتصاد بـه دنبـال داشـته    ي دولت خوکنترل و مهار شود، ثبات در بودجه

دهد که اثر تغییر در افزایش قیمت نفت اثر بیشتري را نسبت به تغییر باشد. نتایج این مطالعه نشان می
در کاهش قیمت نفت بر مخارج کل دولت در ایران دارد. اما کاهش قیمت نفت نسبت به افـزایش  

ج کل دولت دارد. همچنین اثر تغییر در افـزایش قیمـت نفـت    قیمت نفت، آثار پایدارتري بر مخار
نسبت به اثر تغییر در کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتري بر مخارج جاري و عمرانی دولت دارد. اما اثر 
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تغییر کاهش قیمت نفت نسبت به  اثر تغییر افزایش قیمت نفت، آثار پایدارتري بر مخارج جاري و 
کنـد. الزم بـه ذکـر    هاي دولت از نتایج فوق پیروي مـی انه مخارجعمرانی دولت دارد. همچنین سر

با تغییـر در افـزایش و کـاهش قیمـت نفـت بـوده        جهتهماست که رفتار مخارج دولت، همسو و 
 تأییـد است. با توجه به نتایج مطالعه، نامتقارن بودن آثـار نوسـانات قیمـت نفـت بـر مخـارج دولـت        

  شود. می
  

  سیاستی يهاشنهادیپ. 6
و بعضـاً شـدید    بینـی پیشغیرقابلبا توجه به نوسانات  ویژهبهرورت مدیریت درآمدهاي نفتی ض

. با افزایش قیمـت نفـت، درآمـدهاي حجـیم و بـادآورده وارد اقتصـاد       نفت آشکار است قیمت در
هاي منفی قیمت نفت موجب کاهش شدید درآمـدهاي ارزي  شود و از سوي دیگر، بروز تکانهمی
 هـایی سیاسـت  دنبـال  بـه  حقیقـت  در نفـت  نوسـانات قیمـت   سازيعقیم سیاست راياج شود. درمی

 متعـددي  ابعاد هاسیاست این. خنثی کنیم اقتصاد هايبخش سایر بر تأثیر این نوسانات را که هستیم
  . دارد

 انتقـال  از بتواننـد  تـا  باشند برخوردار مناسبی مالی انضباط از باید هامالی: دولت انضباطرعایت 
. نماینـد  جلـوگیري  افزایش مخارج دولت به افزایش درآمدهاي ناشی از افزایش قیمت نفت  عسری
 یمکشـور تصـم   گـذاران سیاسـت طلبـد. بایـد   می را مخارج فشار برابر در دولت مقاومت مسئله این
 در زمـان افـزایش قیمـت نفـت     هـا بودجـه  ینا رویهیب یشرا مهار و از افزا که حجم بودجه یرندبگ

ـ  يهـا که قرار است در بودجـه  یعمران يهاتمام طرحهمچنین  کنند. یريجلوگ درج شـود   یعمران
 یـق از طر یشترب یعمران يهاداشته باشد. اکنون متأسفانه طرح يو اقتصاد یفن یهمطابق با قانون، توج

 ی،الزم فنـ  یهـات هـم توج  هـا آناز  یو برخـ  شـوند یوارد بودجـه مـ   ياو منطقـه  یمحل يهارقابت
  را ندارند. محیطیزیست یا و قتصاديا

گـردد  کاهش وابستگی بودجه به نفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی موجب می 
که با نوسانات شدید قیمت نفت، مدیریت کالن مالی و اقتصادي کشور دچار اختالل نشود. یکـی  

 نظر . بهي بودجه استیافتن منابع مطمئن غیر از نفت براهاي کاهش وابستگی بودجه به نفت، از راه
رآمدهاي مالیاتی براي تـأمین بودجـه عمـومی وجـود نـدارد.      د از تريمطمئن منبع هیچ که رسدمی

تواند می ،رونق داشته باشد وکارشکسبمنابع مالیاتی هم فقط از طریق یک اقتصاد رو به رشد که 
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 حاصل شود.
در کنار صندوق حساب ذخیـره   هکنندتثبیتهاي صندوقاستفاده از  :کنندهتثبیتهاي صندوق

محکـم کـه فقـط بـا قـانون وضـع شـده شـفاف و         زدن قفل  اارز (در خصوص صندوق ذخیره ارز ب
. ایـن نهـاد بـراي کـاهش     گردد)می تأکیدهمراه با نظارت دقیق امکان دسترسی دارد،  گیرانهسخت

حمایـت از   ورتصـ بـه توانـد  شود. هدف اصلی ایـن نهـاد مـی   اثرات نوسانات قیمت نفت ایجاد می
هاي مـالی در زمـان کـاهش قیمـت نفـت و یـا ایجـاد شـفافیت بیشـتر در چگـونگی خـرج            سیاست

متنوعی  هايصندوق به را درآمدهاي دولت باشد. که مازاد درآمدهاي ناشی از افزایش قیمت نفت
  نمایند.  هدایت کنندهتثبیتهاي صندوق ازجمله
 

References 

[1] Aliyu, S. (2009). Impact of Oil Price  Sock and Exchangr Rate Volatility on 
Economic Growth in Nigeria: an Empirical Investigation. Research Journal of 
International Studies, 11, 4-15. 

[2] Auty, R. (1990). Resource-based industrialisation: sowing the oil in eight 
developing countries. New York: Oxford University Press. 

[3] Avazpoor, F. (2013). Analyzing the impact of fluctuations in oil prices on the 
real exchange rate in selected countries of OPEC MA Thesis of Islamic Azad 
University. (In Persian) 

[4] Baldwin, R. (1966). Economic Growth and Structure, Selected Essays. By 
Simon Kuznets. The Journal of Economic History, Cambridge University 
Press, vol. 26(01), pages 125-127, March. 

[5] Basher,  S.  A.  &  P.  Sadorsky  (2006),  "Oil  Price  Risk  and  Emerging  
Stock  Markets", Global Finance Journal, Vol. 17, PP. 224–251. 

[6] Clements, M.P. & Hendry, D.F. (1995). Forecasting in cointegrated systems. 
Journal of Applied Econometrics 10, 127–146. 

[7] Dehn, J. (2001) . The effects on growth of commodity price uncertainty and 
shocks World Bank. Development Research 468 group, Policy research 
Working paper, vol. 2455. 

[8] Devlin, J. & Lewin, M. (2004). Managing Oil Booms and Busts in 
Developing Countries. Draft Chapter for : Managing 470 Volatility and crises, 
A Practitioner’s Guide. 

[9] Ebrahimi, M. The impact of oil price shocks and exchange rate fluctuations 
and uncertainty of the economic growth of oil. IRANIAN JOURNAL OF 
TRADE STUDIES (IJTS), 59, 83-106. (In Persian) 

[10] Edwards, s. (1989). Real exchange rate: devaluation and adjustment. London, 
The MIT press. 



  57  ...دولت  بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج

[11] Eizadi, h & Eizadi, M. (2009). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on 
the Value Added of Industrial Sector by Use of Purching Power Parity. Vol 
13, Page 65-95. (In Persian) 

[12] Enders, W. (2007). Applied Econometric Time Series, Translatied by Mahdi 
Sadeghi and Saeed Shaval Pour, vol. 2, University of Imam Sadeq (PBUH), 
Tehran. (In Persian) 

[13] Engle, R.F. & Yoo, B.S. (1987). Forecasting and testing in co-integrated 
systems. Journal of Econometrics, 35, 143–159. 

[14] Farzanegan,  M. R. (2011). Oil Revenue Shocks and Government Spending 
Behavior in Iran. Energy Economics 33, 1055-1069 . 

[15] Farzanegan, M. R. & Gunther, M. (2009). The effects of oil price shocks on 
the Iranian economy, Energy Economics 31, 134-151. 

[16] Gelb, A.H. (1986). Adjustment to windfall gains. In Neary, J.P. and Van 
Wijnbergen, S. (Eds). Natural Resources and the Macroeconomy, Basil 
Blackwell, Oxford. 

[17] Ghura, D. & Grennes, T.j. (1993). The Real exchange rate and 
macroeconomic performance in sub-sahra Africa. Journal of Development 
Economics, 42: 155-174. 

[18] Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press, New 
Jersey. 

[19] Hirschman, A.O. (1958). The strategy of economic development. New Haven 
CT: Yale University Press. 

[20] Hoffman, D.L. & Rasche, R.H. (1996). Assessing forecast performance in a 
cointegrated system. Journal of Applied Econometrics 11, 495–517. 

[21] Jahadi, m & Mila Elmi, Z. (2012) Oil Price Shocks and Economic Growth 
Evidence from OPEC. Quarterly Journal of Economic Growth and 
Development Research. Vol 1, Page 40-11. (In Persian) 

[22] Jin, G. (2008). The Impact of Oil Price Shock and Exchange rate Volatility 
Economic Growth: A Comparative Analysis for Russia, Japan and China. 
Resarch Journal of Intrnational Studies, 8, 98-111. 

[23] Naka, A. & Tufte, D. (1997). Examining impulse response functions in 
cointegrated systems. Applied Economics 29, 1593–1603.  

[24] Prebisch, R. (1950). The economic development of Latin America and its 
principal problems”, United Nations, Lake Success, N.Y.                                          

[25] Presbisch, R. (1964). Toward a new trade policy for development, In 
Proceedings of the United Conference on Trade and Development, New York, 
Vols I-VIII, United Nations, New York. 

[26] Sahebhonar, M. (2013)The Economic Analysis of the Oil Revenues Increase 
Impact on Income Distribution with a BVAR Approach: Case Study of Iran, 
MA Thesis of Islamic Studies and Economics, University of Imam Sadeq 
(PBUH). (In Persian) 

[27] Samadi, S & Yahyaabadi & A. Moalemi, N (2010). Analyzing the impact of 
oil price shocks on macroeconomic variables in Iran .Quarterly Journal of 



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   58

Economic Research and Policies. Vol 17, 5-26. (In Persian)  
[28] Sandrine Lardic, S. & Mignon, V. (2008). Oil prices and economic activity: 

An asymmetric cointegration approach. Energy Economics 30, 847-855. 
[29] Seers, D. (1964). The mechanism of an open petroleum economy. Social and 

Economic Studies, 13. 
[30] Shariati, A & Moradi, M & zeratkish, Y. (2013). Evaluation of long-term 

relationships fluctuations in stock indices and oil prices on economic growth 
in the countries of the D 8, National Electronics Conference outlook of the 
national economy of I ran with a view to supporting GNP. . (In Persian) 

[31] Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica 48, 1–48. 
Doan, T.A. (1992). Rats User's Manual Version 4. Estima, Evanston. 

[32] Singer, H.W. (1950). The distribution of trade between investing and 
borrowing countries. American Economic Review, 40, May 

[33] Sturm, M. & Gurtner, F. & Alegre, J. (2009) Fiscal Policy Challenges in  Oil-
Exporting Countries, European Central Bank, Occasional  Paper Series, NO 
104, pp1-62. 

 
 

  


