
 نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت  های بررسی اثر شوک
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 اقتصادستجیی  الگتوی  یت   چتارچو   پولی و مخارج دولتت در  متغیرهای بر نفتی شوک اثر حاضر به بررسی مقاله

 معادلته  14 و( واردا  و تتاب  مختارج دولتت    و صتادرا   تتاب  ) رفتتاری  معادله جفت 3 دارای الگو این. پردازد می

 اثترا   و شده اعمال در دو سجاریوی مختلف( نفت قیمت افزایش) نفتی شوک ها، پس از برآورد معادله. است تعریفی

 نفتت  قیمتت  درصدی 50 افزایش)نفتی موقتی  شوک ی  اعمال اثر در. گرفته است قرار متغیرها، مورد بررسی بر آن

 و دوم هتای  ستال  در و افزایش، مبجا روند به نسبت شوک اعمال ابتدایی سال در نقدیجگی و پولی ، پایه(1384 سال در

 حركتت  مبجتا  رونتد  به نزدی  تقریباً دوره پایانی سال سه برای درنهایت شدند، مبجا روند از كمتر و یافته كاهش سوم

 آن اثتر  و شتود  متی  نقدیجگی و پولی پایه افزایش موجب نخست، سال در تجها موقتی، نفتی شوک ی  یعجی كردند؛ می

 شتود.  لت مثبت بوده و باعث افزایش مخارج دولت میتأثیر شوک نفتی بر مخارج دو .رود می بین از دوره سه از پس

 تتا  1384 ستال  از نفتت  قیمتت  درصتدی  50 ستاننه  افزایش)بلجدمد   نفتی شوک ی  اعمال اثر در دیگر، سوی از

معجتا   بته آن  ایتن  و یابتد  می افزایش مبجا روند به نسبت موردبررسی سالة6 دوره كل در نقدیجگی و پولی پایه ،(1389

 .مانتد  متی  آن بتاقی  اثرا  و است پولی متغیرهای بر دائمی اثرا  دارای نفت، قیمت لجدمد  افزایشب شوک كه است

 یابد. مخارج دولت نیز در كل دوره نسبت به روند مبجا افزایش می

 شوک نفتی، قیمت نفت، مخارج دولت، واردا ، صادرا ، متغیرهای پولی كلیدی: های هواژ

 JEL: Q31 ،Q33، H50، F41، E52بجدی  طبقه

 

 

 

 

 

 مقدمه

توجهی از مخارج دولت از درآمتدهای نفتتی    خیز كه در آنها نسبت قابل های كشورهای نفت ترین چالش یکی از عمده

عجتوان یکتی از    هتای نفتتی استت. ایتران نیتز بته       های اقتصادی است كه حاصل از بروز شتوک  شود، نوسان تأمین می

 این معضل روبرو بوده است. خیز متأسفانه همواره با ترین كشورهای نفت عمده

چجدان به درآمد نفتت وابستته نبتوده     1950  دههتا پیش از  جهان زیخ نفتكشورهای  نیتر یغجیکی از  عجوان بهایران 

امتا از   ؛است. عمده فعالیت اقتصادی ایران در بخش كشاورزی بود و درآمد نفتی در تولید ملی نقش چجدانی نداشتت 



سهم نفت با توجه بته درآمتد    جیتدر بهو افزایش ناگهانی قیمت نفت،  1973ک نفتی سال زمان با شو و هم 1950  دهه

ی كه بخش پیشتاز در اقتصاد كشتور را صتجعت نفتت بته ختود      ا گونه  به آن در تولید ملی افزایش یافت؛ الوصول سهل

  دهته ی كه تا پیش از و درنتییه اقتصاد شده لیتبدمحصولی  اختصاص داد و سبب شد اقتصاد كشور به اقتصادی ت 

قیمتت نفتت قترار گرفتت و از آن      ریتأثشد  تحت  به 1950  دهه، از رفتیپذ ینمچجدانی از قیمت نفت  ریتأث 1950

شد   ، اقتصاد ایران بهشود یمو در خارج از مرزهای ایران تعیین  الملل نیبپس با توجه به ایجکه قیمت نفت در سطح 

 .ردیگ یمة قیمت نفت قرار كججد نییتعسی و اقتصادی ی، سیاالملل نیبعوامل  ریتأثتحت 

پتولی، ستطح نقتدیجگی كشتور و مختارج دولتت        بختش  جملهازی مختلف اقتصاد ایران ها بخشی نفتی بر ها شوک

است. در این مقاله سعی شده است اثر شوک نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولتت در چتارچو  یت      رگذاریتأث

ی نستبت بته   اقتصادستجی در قالتب یت  الگتوی     هتا  شوکمطالعه قرار گیرد. مزیت تحلیل الگوی اقتصادسجیی مورد 

ی این قابلیتت را دارد كته در هجگتام اجترای یت  شتوک، اثتر        اقتصادسجیی این است كه الگوی ا معادله الگوهای ت 

هتد و مقتادیر آتتی    زمان متورد توجته قترار د    هم صور  بهبین كلیه متغیرهای اقتصادی را  ها واكجشو  ها كجشمتقابل 

 ی كجد.جیب شیپمتغیرهای هدف را 

 نظری . مبانی1

 . شوک نفتی چیست؟1-1

هتای بیرونتی    علتت  نیتتر  مهتم یکتی از   عجتوان  بهاغلب  نفت است كهتغییرا  ناگهانی در قیمت معجای  به شوک نفتی

یباً همگان این تعریتف ستاده را   . تقر(Engemann and Owyang and Wall, 2011)شود نوسان در تولید ملی درنظر گرفته می

گیتری   های انتدازه  روش بجابراینتعاریف گوناگون و  ،آن بر متغیرهای اقتصاد كالناثر در بحث سجیش  پذیرند، اما می

 .گیرد می سرچشمه مسئلهاز اختالف در نتایج نیز از این  یبخش كه در ظاهر شود می ارائهمتعددی 

 كشورقتصاد شوک نفتی بر ا ی اثرگذاری. چگونگ2-1

طوركلی و  انگیز اقتصاد سیاسی است. بهبر تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر كشورهای صادركججده نفت از مباحث بحث

هزیجه كردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتتار دولتت در    ةاین تأثیر را به نحو چگونگی توان در مورد ایران می ویژه به

 ارتباط داد.داخل كشور 

عجوان درآمتد بختش دولتتی محستو  و از      صادرا  نفت به حاصل از درآمد ،رهای صادركججده نفتدر كشو معمونً

های دولت به دو  هزیجه  د كه درآمدهای نفتی از طریق ردیفشو له سبب میئشود. این مس طریق خزانه وارد بودجه می

هتای جتاری دولتت بتر      ایش هزیجهتأثیر بسیار مجفی افز هامروز. صور  جاری و عمرانی به اقتصاد كشور تزریق شود

 ةمشاركت متردم در ادار  ةدهجد گذاری بخش خصوصی كه نشان مجفی آن بر سرمایه هایتأثیر ویژه ساختار اقتصادی، به

در نظر دارنتد.   این موضوع اتفاقمورد شده در این زمیجه در  مطالعا  انیامتمام و  شدهاقتصاد است، بر همگان آشکار 

ترین كارگزار اقتصتادی كشتور    عجوان بزرگ ل سیاسی آنها، دولت بهئدلیل ساختار و مسا ت بهكشورهای صادركججده نف

در بستیاری از  های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارا  سیاسی و اجتمتاعی از دولتت كته     در اغلب بخش

هتای   ان هزیجته ست  دولت نیز بته ای  های سرمایه شود كه اغلب تأثیرا  هزیجه فاقد مبجای اقتصادی است، سبب می موارد

 .كجتد  نمتی  پیتروی بجدی مدون خود  گذاری عمده دولتی از برنامه زمان سرمایه (.1383ن، اقبالی و همکارا) جاری باشد

رود و متدیریت   براساس آن توجیه اقتصادی صور  گرفته( فراتتر متی   كهشده ) بیجی گذاری از رقم پیش حیم سرمایه



(. 1391، پتور  عتو  ) ها ضعیف باشتد  گذاری سرمایه گونه ای این شود كه اثرا  توسعه دولتی غیركارآمد نیز سبب می

 حقیقتی دهجتده رونتق    های اقتصادی نبوده، افزایش آنهتا نشتان   عملکرد فعالیت بخش برایجدازآنیاكه درآمدهای نفتی 

تزریتق   شود. ها می افزایش قیمت موجب سرعت به جامعه بجابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به ؛اقتصاد نیست

یجتد  اازآنیاكه بختش عرضته كتل كته بر    و  گردد در كشوری نظیر ایران سبب افزایش تقاضای كل می نفتیی درآمدها

 ةنوبت  و تتورم نیتز بته    شدهتواند به تقاضای اییادشده پاسخ گوید، مجیر به افزایش تورم  نمی ،های داخلی است بخش

له با كاهش قیمت نفتت و  ئگذارد. این مس می اثرنیز بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی  خود عالوه

كشورهای صادركججده نفت ازجمله ایتران در   ةگیرد. تیرب درنتییه كاهش درآمدهای دولت شکل انفیاری به خود می

 .است موردای بسیار گرانبها در این  از انقال ، تیربه پیشبرنامه پجیم توسعه 

ت موجتب در پتیش گترفتن     از طریق درآمدهای نفتی ت های نفتی  شوک از سوی دیگر، با توجه به ساختار اقتصاد ایران،

ستازی   شوند، اما تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و ناتوانی بان  مركزی ایران در خجثی سیاست مالی انبساطی می

مالی متکی بته  عبارتی سیاست انبساطی  اثر این اقدام مالی، سبب افزایش پایه پولی و درنهایت رشد نقدیجگی شده و به

های نفتتی   شده از شوک شود. درنتییه بخشی از رشد مشاهده های پولی انبساطی مجتهی می درآمدهای نفتی، به سیاست

سیاست پولی و بخش دیگتر مربتوط بته سیاستت متالی استت )كمییتانی و مهماندوستتی،           در ایران مربوط به مقوله

هتای نفتتی    های مالی نقش مهمی در چگونگی اثرگذاری شوک های پولی نیز در كجار سیاست (. درنتییه سیاست1389

 (.1389كججد )متوسلی و ابراهیمی،  های درآمدهای ارزی بر اقتصاد ایران ایفا می و نوسان
 

 پیشیجه پژوهش. 2

 های خارجی پژوهش. 1-2

 عجتوان   آن را بته  انتتو  متی  كته « جهانی دوم ججگ از پس كالن اقتصاد نفت و»ای با عجوان  ( در مقاله1983) 1همیلتون

 آمریکتا  اقتصتاد  بررسی به آورد، شمار به درآمد حقیقی بر نفت قیمت افزایش اثر مورد در شده انیام پژوهش نخستین

 بترای  حقیقتی  ملتی  ناختال   تولیتد  رشد و نفت قیمت تغییرا  بین داری معجی آماری است. همیلتون رابطه پرداخته

 ایتن پتژوهش   نهتایی  است. نتییته  آورده دست به( 1973-1980) و( 1948-1972زمانی ) دوره دو در اقتصاد آمریکا

 باشد. می تولید سوی به نفت قیمت سمت از سویه ی  علیت رابطه وجود ی  دهجده نشان

 اگتر  كه كردند اعالم و دادند نشان را 3نفتحقیقی  قیمت غیرخطی تبدیل دیگر های شکل (1996) 2لتونیهم و هوكر

 شود: تعریف می صفر tدر زمان  +(roil)باشد  قبل های سال از كمتر t زمان در نفت قیمت

(1) 
[noilp𝑡

+= max[0, ((𝑟𝑜𝑖𝑙𝑝𝑡) − max(roi1lp𝑡−1 ),..., (roi1lp𝑡−4))]   

 حقیقی آمریکا مهم ارزیابی شده است. (GDP)در رشد  (+roilp)نفت  خال  اسمی قیمت افزایش پژوهش، این در

 روش از استتفاده  آنهتا بتا   پرداختجتد.  سجگاپور اقتصاد بر نفت قیمت های نوسان بررسی ( به2003) 4وونگ و ونگهوی

                                                                 
1. Hamilton, J. D. (1983) 

2. Hooker, M.A. & Hamilton. H (1996) 

3. Roil 

4. Youngho, Chang & Joon Fong Wong (2003) 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA


 متورد  و تتورم  داخلتی  ناختال   را بتر تولیتد   نفت قیمت های نوسان تأثیر تحری ، العمل عکس تاب  نیز و جمعی هم

 هتای  شتوک  امتا  نیستتجد،  معجتادار  متدل،  پارامترهای چهكه اگر دهد  می نشان آنها های بررسی قرار دادند. نتایج بررسی

 هتای  فعالیتت  فضتای  ثبتاتی  بتی  موجتب  و گردیتده  تعادل از متغیرهای یادشده باعث خروج نفت قیمت بر واردآمده

 .شده است سجگاپور اقتصادی

بررستی تتأثیر   بته  « های اقتصتادی و تتورم   های نفت، فعالیت قیمت»( در پژوهشی با عجوان 2005) 5كیونادو و گراسیا

دهتد   ( پرداختجد. نتایج مطالعه آنان نشان متی 1975-2002زمانی )   كشور آسیایی طی دوره 6های قیمت نفت بر  نوسان

سمت نرخ تتورم در كشتورهای ژاپتن، ستجگاپور و تایلجتد وجتود دارد.        علیت از سوی شوک قیمت نفت به  كه رابطه

ت رشد اقتصتادی در ژاپتن، كتره ججتوبی و تایلجتد بته اثبتا         سم علیت از سوی شوک قیمت نفت به  همچجین رابطه

رسد. در میموع نتایج نامتقارنی در مورد تغییرا  قیمت نفت و نرخ تتورم در كشتورهای متورد مطالعته در ایتن       می

 پژوهش مشاهده شده است.

اند. نتایج ایتن   اخته( به بررسی اثر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در كشورهای خاورمیانه پرد2005) 6برامجت و سیالن

های قیمت نفت بتر تولیتد در كشتورهای الیزایتر، ایتران، عتراق،        دار شوک پژوهش حاكی از وجود اثر مثبت و معجی

عربی است. اما در كشورهای بحرین، جیبوتی، مصر، لبجتان،    اردن، كویت، عمان، قطر، سوریه، تونس و امارا  متحده

 امده است.دست نی مغر  و یمن نتایج معجاداری به

 نفتت  هتای  قیمت بودن غیرخطی خطی و ویژگی برداری و اتورگرسیو مدل از استفاده با (2005) 7ریس و راگویجدین

 كججتده،  مصرف قیمت شاخ  حقیقی، مؤثر ارز داخلی، نرخ كالن )تولید ناخال  اقتصاد كلیدی متغیرهای بررسی به

بته كتاهش    مجیتر  نفتت  قیمتت  مثبتت  هتای  كته شتوک   انتد  داده و نشان پرداخته عرضه پول( و حقیقی دستمزد نرخ

 فیلیپین شده است. حقیقی (GDP) مد  طوننی

 های داخلی . پژوهش2-2

( به بررسی رابطه درآمدهای نفتی و متغیرهای تورم، حیتم پتول، تولیتد ناختال  داخلتی و مختارج       1374طبیبیان )

 .بر این متغیرها تأثیرگذار استدولتی پرداخته و نشان داده است كه در ایران درآمدهای نفتی 

هتای   های نفتی را بر متغیرهای كالن با استفاده از ی  الگوی اقتصاد كالن و داده ( آثار تکانه1378آبادی ) صمدی امین

دهجتد   شده نشان می  های انیام گذاری آمده از سیاست دست ( مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به1350-1371ساننه )

شتده، )هرچته    های ارزی اعمال نظر از نوع سیاست كه دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبرو است، صرفدر مواقعی 

هتای مهتم اقتصتادی مانجتد تولیتد       حساسیت مخارج عمرانی دولت نسبت به مخارج كل دولت بانتر باشد(، شاخ 

شتود و   ش درآمدهای نفتی مواجه میكه دولت با كاه اند و برعکس زمانی گذاری بهبود یافته ناخال  داخلی و سرمایه

های یادشتده   یابد، هرچه كشش مخارج عمرانی نسبت به مخارج كل كمتر باشد، شاخ  مخارج كل دولت كاهش می

 كججد. روند بهتری را طی می

 بتا  آن ارتبتاط  و اقتصتاد ایتران   در نفتتی  درآمتدهای  و نفتت  اهمیت و نقش بررسی به پژوهشی در (1380ارسالنی )

                                                                 
5. Cunado, J. & Perez de Gracia, F., (2005) 

6. Berument. H & N. B. Ceylan (2005) 

7. Raguindin, Cristina. E. & Robert. G. Reyes (2005) 



 كتاهش  و افتزایش  بتا  ملتی  ناختال   كه تولید است این دهجده نشان آمده دست به نتایج .است پرداخته كالن متغیرهای

 نفتت  قیمت های نوسان تاب  نیز دولت بودجه درآمدی ردیف و و درآمدهای ارزی گرفته قرار تأثیر تحت نفت قیمت

 و ارزی هتای  دریتافتی  كتل  آن تبت   بته  و نفتت  از ناشی ارزی درآمدهای نفت، قیمت بان رفتن با كه ی ا گونه به است؛

همچجین درآمد بودجه عمومی دولت افزایش یافته و با كاهش قیمت نفتت نیتز درآمتدهای عمتومی بودجته كتاهش       

 یابد. می

 براستاس  ایتران  در اقتصتاد  واقعتی  رشتد تولیتد   و نفت قیمت تغییرا  میان رابطه تقارن عدم فرضیه (،1381تمیزی )

 نفتت  قیمتت  دهد كته   الگو نشان می از برآورد حاصل نتایج دهد. می قرار بررسی مورد را (1982)داربی  میشل الگوی

 دهد. می اختصاص خود به های اقتصادی گیری نوسان بیشترین سهم را در شکل

 تتوزیعی،  هتای  وقفته  و یت  متدل خودرگرستیون بتا     (Feder)( با استفاده از تاب  تولید سجتی 1384اقبالی و همکاران )

 هتای  تعریتف  از استفاده با آنها دادند. مطالعه قرار مورد را ایران در اقتصادی رشد و نفت صادرا  ثباتی بی بین تباطار

 نخستت  الگتوی  سته  در آنهتا  .كججد می گزارش را نتایج متفاوتی خود، مدل در متغیر ی  عجوان به ثباتی بی از متفاوتی،

 ایتن  چهتارم  الگتوی  در دارد. مجفتی  تتأثیر  اقتصادی رشد نرخ بر فتن ثباتی صادرا  بی متغیر كه دهجد می نشان خود

 ثبتاتی  بتی  اثتر  پتجیم،  الگتوی  در و شتده  داده نشتان  كوچ  اما مثبت، اقتصادی، رشد بر ثباتی متغیر بی تأثیر مطالعه،

 است. شده برآورد مجفی اقتصادی، رشد بر صادرا  نفت

( 1350-1374دوره زمتانی )  طتی  ایتران  در ارز نترخ  بتر  نفت تقیم های نوسان ارزیابی ( به1384مونیی ) و رضایی

 بلجدمتد   در كته  دهجتد  می نشان (ARDL)های توزیعی  وقفه با خودرگرسیون ی  الگوی از استفاده با آنها .اند پرداخته

یابتد. آنهتا همچجتین نشتان      متی  افزایش درصد 5/6نرخ حقیقی ارز  نفت، قیمت حقیقی در افزایش درصد 10 ازای به

 كته  كججتد  متی  عجتوان  آنهتا  همچجتین  است؛ كشش بی نفت، قیمت به نسبت (RER)دهجد كه تغییرا  نرخ مبادله ارز  یم

 ندارد. معجایی ایران در اقتصاد بیماری هلجدی

پذیر به بررسی اقتصتاد ایتران در صتور      ( با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه1385اخالق و موسوی ) خوش

درصدی افزایش درآمدهای حاصتل از   50نفت پرداختجد. آنها نشان دادند كه با وقوع ی  شوک بروز شوک درآمدی 

عجتوان بختش    ویتژه كشتاورزی و صتجعت تضتعیف و بختش ستاختمان بته        مبادلته بته   هتای قابتل   فروش نفت، بخش

 شود. دیده میهای نفتی  مبادله تقویت شده و سرانیام عالئمی از بیماری هلجدی در ایران به هجگام شوک غیرقابل

ای به بررسی اثر افزایش قیمت نفت بر متغیرهتای تولیتد و نقتدیجگی     ( در مطالعه1386فام و ماستری فراهانی ) پاشایی

و  1380-1385انتد. دوره موردمطالعته در ایتن پتژوهش      در اقتصاد ایران از طریق یت  متدل اقتصادستجیی پرداختته    

برای تخمین ضرایب  3slsزمان بودن معادن ، مدل روش  وجه به همعالوه با ت صور  فصلی انتخا  شده است؛ به به

دهد كه هر دو متغیر تولید و نقتدیجگی از شتوک نفتتی     زای مدل انتخا  شده است. نتایج این پژوهش نشان می درون

ثیر شتد  تحتت تتأ    شد  تأثیرپذیر هستجد، به این صور  كه در مورد تولید، شوک نفتی، تولید و اجزای آن را بته  به

تترین جتز     كجد كته در اقتصتاد ایتران مهتم     شد  متأثر می دهد. در مورد نقدیجگی، شوک نفتی، نقدیجگی را به قرار می

های ختارجی بانت  مركتزی و     ترین جز  اثرپذیر، دارایی اثرپذیر از نقدیجگی، پایه پولی است. در مورد پایه پولی، مهم

 باشد. ها می اثرپذیر، نسبت اسکجاس و مسکوک به كل سپردهترین جز   در مورد ضریب فزایجده نقدیجگی، مهم
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 شده تجظیم كالن اقتصادسجیی الگوی . ساختار1-3

بلجدمد  اثر شتوک نفتتی    و مد  كوتاه آثار تجها نه كه است شده تجظیم ای گونه به رو پیش اقتصادسجیی الگوی ساختار

 متد   كوتاه های بیجی پیش ارائه و ساختار را برای تحلیل ای زمیجه بلکه كجد، ارائه ت رابر متغیرهای پولی و مخارج دول

 .آورد می فراهم متغیرها نیز مد  میان و

دیگتری   و كترده  معلتوم  را بلجدمتد   تعتادلی  روابتط  ی  دستته  دارد؛ هم با مرتبط معادله دسته دو الگوی ساختاری

 هتای  تحلیتل  امکتان  روابتط،  دسته دو دهد. این می نشان را بلجدمد  تعادل سمت به الگو متغیرهای مد  كوتاه پویایی

 كججد. می فراهم را بلجدمد  و مد  كوتاه

معرفتی   زیتر  اتحتادی  روابتط  در كه است داخلی ناخال  تولید عمده اجزای سازد، می را تقاضا طرف الگو، در آنچه

 اند: شده

(2) 
GDP=CO+I+G+X-M+INV+ERRORAD  

(3) 
X=XOG+XNO 

 ای كه در آن: گونه به

GDPتولید ناخال  داخلی؛ : 

COمصرف بخش خصوصی؛ : 

Iكل؛  گذاری : سرمایه 

Gمصرف بخش دولتی؛ : 

X:  صادرا ؛ 

Mواردا ؛ : 

XOGصادرا  نفت و گاز؛ : 

NO.صادرا  غیرنفتی : 

دهجتده مقتادیر    د كته نشتان  انت   ختم شتده  Jجز متغیرهایی كه به  اند، به شده لحاظ واقعی صور  به الگو در این متغیرها

 ترتیتب  این به و كججد می تغییر ها قیمت سطح عمومی با تراز هم متغیرها این اسمی مقادیر جاری متغیر هستجد و درنتییه

قرار دهتد.   تأثیر تحت الگو در را تولید سطح خودكار، صور  به تواند نمی اسمی تکانه ی  كه یافت اطمیجان توان می

 پرداخته شده است. صادرا  غیرنفتی، واردا  و مخارج دولت ب  رفتاریتوا شرح به ادامه در
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كشتورهای   معمتونً  خیز، اثر مستقیم تغییر قیمت نفت بر مخارج دولت است. یکی از مشکال  عمده كشورهای نفت

از ایتن درآمتدها را    وكججتد   متی درآمد بخش دولتتی محستو     عجوان به را درآمدهای صادرا  نفت ،صادركججده نفت

طور چشمگیری مخارج دولتت از قببلتل درآمتدهای     با افزایش قیمت جهانی نفت، به .كججد میطریق خزانه وارد بودجه 

شود كه این سیاست انبساطی به ایتن دلیتل كته مجتابعش تبتدیل       نفتی افزایش یافته و سبب سیاست مالی انبساطی می

خود سبب افزایش پایته پتولی و درنهایتت افتزایش نقتدیجگی در كشتور       دنرهای نفتی از طریق بان  مركزی است، 

 شود. می



خیتز، درآمتدهای نفتتی     ترین مجب  مخارج دولتی در كشورهای نفتت  نظر به ایجکه یکی از مجاب  اصلی و احتمانً اصلی

کتی دیگتر از   است، در این مقاله مخارج دولت، تابعی از درآمدهای نفت و گاز درنظر گرفته شده استت. همچجتین ی  

های مختلف اقتصادی است. در ایتن   مجاب  تأمین مخارج دولت كه البته باید مجب  اصلی باشد، مالیا  دریافتی از بخش

عجوان مجب  درآمدی و به طب  مخارج دولت درنظر گرفته شتده   بر درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز به مقاله عالوه

 است.

 صور  زیر برآورد شده است: ولت در بلجدمد  بهترتیب معادله مخارج د این به

(4) 
GL=GL (XOG+,TT+)  

 گیرد: صور  زیر شکل می مد  براساس معادله بان به معادله مخارج كوتاه

(5) 
∆GS=∆GS (∆XOG+, ∆TT+, ∆ERR, (GL-GS)-1 

GLمخارج دولت در بلجدمد ؛ : 

GSمد ؛ : مخارج دولت در كوتاه 

XOGدرآمد نفت؛ : 

TT مالیاتی دولت؛: درآمد 

ERRسایر درآمدهای دولت؛ : 

(GL-GS)-1. خطای عدم تعادل مخارج دولت در بلجدمد : 

 صادرا  غیرنفتی. 2-1-3

نفتتی بتا توجته بته      صتادرا   استت.  شتده  غیرنفتی تقسیم نفتی و صادرا  صادرا  دو قسمت به صادرا  الگو در

 امتا  استت؛  شتده  گرفته درنظر زا برون الگو، نفت در های جهانی شده توسط اوپ  و همچجین قیمت های تعیین سهمیه

 شتده  لحتاظ  الگو در مربوط تقاضای و تواب  عرضه توسط كه است زیربازارهایی از یکی غیرنفتی صادراتی بازارهای

 كججتد.  می مشخ  را غیرنفتی صادرا  مقدار و قیمت نسبی تقاضا، و عرضه های مجحجی بازار، تعادل شرایط است. در

 اقتصتاد  حیتم  زیترا  است، شده گرفته درنظر باكشش جهانی كامالً های قیمت سطح در غیرنفتی صادرا  ایبر تقاضا

 شود. می تلقی پذیر قیمت رابطه این در اقتصاد داخلی و بوده كوچ  جهانی بازار مقابل در داخلی

هتای   عامتل  كه درحالی دارند، قرار ملی اقتصاد از خارج در غیرنفتی صادرا  تقاضای طرف مؤثر بر های عامل معمونً

صتور  دنری و   گیرند. عرضه صادرا  غیرنفتی به می شکل كالن اقتصاد سطح در غیرنفتی، صادرا  عرضه بر مؤثر

 شکل تابعی از تولید ناخال  داخلی درنظر گرفته شده است. های ثابت در الگو مجظور شده و به به قیمت

های خارجی به داخلی و همچجین مدنظر قترار دادن تحتون  بتازار ارز،     مجظور مورد توجه قرار دادن نسبت قیمت به

درواق  شوک نفتی( در ایتران  ) نرخ ارز رسمی، حقیقی درنظر گرفته شده است. همچجین برای ایجکه اثر صادرا  نفتی

 در هبر صادرا  غیرنفتی دیده شود، متغیر صادرا  نفتت و گتاز دنری نیتز در الگتو گجیانتده شتده استت. درنتییت        

 نوشت: زیر صور  به را صادرا  غیرنفتی عرضه تاب  توان بلجدمد  می

(6) 
XNO$L = XNO$L (GDP+, ER+, XOG$R-) 

 شود: صور  زیر نوشته می مد  با توجه به رابطه بان به در كوتاه غیرنفتی صادرا  عرضه تاب 



(7) 
∆XNO$S = ∆XNO$S (∆GDP+, ∆EXER+, ∆XOG$R-, (XNO$S- XNO$L)-1)  

 ه در آن:ك

XNO$L  به میلیون دنر(؛): عرضه دنری صادرا  غیرنفتی در بلجدمد 

XNO$Sبه میلیون دنر(؛)مد   : عرضه دنری صادرا  غیرنفتی در كوتاه 

GDPتولید ناخال  داخلی؛: 

ERنرخ ارز رسمی واقعی؛ : 

XOG$Rصادرا  نفت و گاز دنری به قیمت ثابت؛ : 

((XNO$S- XNO$L)-1در بلجدمد . غیرنفتی صادرا  عادلت عدم : خطای 
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بتر   حتاكم  های قیمت در واردا  عرضه مجحجی جهانی، تیار  كل به نسبت كشور واردا  كوچ  حیم به توجه با

 مقتدار كانهتای   كججتده  تعیتین  واردا ، تقاضای مجحجی درنتییه و است شده گرفته درنظر باكشش كامالً جهانی، بازار

 شتده  گرفتته  درنظتر  درآمتد  از تابعی معمول، تقاضای تواب  همانجد الگو این در واردا  بود. تقاضای خواهد وارداتی

رود رابطته معکوستی بتا     است. نرخ ارز رسمی حقیقی نیز از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر واردا  است كه انتظار متی 

 ایتن الگتو   در كه است ارزی درآمدهای اردا ،و برای تقاضا كججده تعیین عوامل دیگر تقاضای واردا  داشته باشد. از

هتای   پرداختت  در متالی  قید ی  عجوان به و است شده استفاده ارزی درآمدهای جای به دنری صادرا  نفت و گاز از

 توان اثر شوک نفتی را بر واردا  مشاهده كرد(. همچجین از این طریق میكجد ) می متأثر را واردا  حیم المللی بین

 تصریح شده است: زیر صور  به بلجدمد  در واردا  برای تقاضا تاب  بترتی این به

(8) 
M$L = M$L (GDP+, ER, XOG$R+) 

 صور  زیر است: در ارتباط با تاب  واردا  بلجدمد  فوق به واردا  تقاضای تاب  مد  كوتاه شکل

(9) 
∆M$S = ∆M$S (∆GDP+, ∆ER, ∆XOG$R+, (M$S- M$L)-1) 

 كه در آن:

M$L بلجدمد  )به میلیون دنر(؛ در و خدما  كانها واردا  برای: تقاضا 

M$Sبه میلیون دنر(؛مد  ) كوتاه در و خدما  كانها واردا  برای : تقاضا 

XOG$R به میلیون دنر(؛واقعی ): صادرا  نفت و گاز 

GDP داخلی؛ : تولید ناخال 

ERنرخ ارز رسمی حقیقی؛ : 

(M$S- M$L)-1بلجدمد . در و خدما  كانها  واردا تعادل عدم : خطای 

 پول . عرضه4-1-3

 آید. دست می ضر  مجاب  پایه پولی در ضریب افزایش پول به صور  حاصل عرضه پول اسمی به

(10) 
M2J = MU*MBJ 



 است: مجاب  پایه پولی از اجزای زیر تشکیل شده 

(11) 
MBJ = GSLCBJN + BLCBJ + FACBJN + RACBJN 

 شرح زیر است: متغیرها به كه در روابط بان تعریف

M2Jهای جاری؛ : حیم نقدیجگی به قیمت 

MUضریب افزایش پایه پولی؛ : 

MBJهای جاری؛ : پایه پولی به قیمت 

GSLCBJNهای جاری؛ : خال  بدهی دولت به بان  مركزی به قیمت 

BLCBJ های جاری؛ ها به بان  مركزی به قیمت : بدهی بان 

FACBJNهای جاری؛ ی بان  مركزی به قیمتهای خارج : خال  دارایی 

RACBJNهای جاری؛ های بان  مركزی به قیمت : خال  سایر دارایی 

 زا درنظر گرفته شده است. صور  برون به (MU)پولی ضریب افزایش پایه 

های خارجی ستال   زا و با توجه به خال  دارایی صور  درون به (FACBJN)مركزی های خارجی بان   خال  دارایی

 آید: دست می از رابطه زیر بهگذشته 

(12) 
facbjn = FACBJN (-1) + bp$*e/1000 - dfacbjn 

 :كه

BP$ها به میلیون دنر؛ : تراز پرداخت 

Eنرخ ارز رسمی؛ : 

DFACBJNهای خارجی بان  مركزی. مانده خال  دارایی : باقی 

 صور  زیر است: به ها، تراز تیاری و صادرا  و واردا  نیز سایر روابط مربوط به تراز پرداخت

(13) 
BP$ = TB$ + RBP$ 

(14) 
tb$ = x$- m$ 

(15) 
x$ = xno$ + xog$ 

(16) 
xog$ = poil * qoil 

(17) 
xj = x$ * exi / 1000 

(18) 
mj = m$ * emi / 1000 

(19) 
m = mj / pm * 100 

(20) 
x = xj / px * 100 

TB$تراز تیاری به میلیون دنر؛ : 



RBP$ها؛ پرداختمانده تراز  : باقی 

X$صادرا  كل به میلیون دنر؛ : 

M$واردا  كل به میلیون دنر؛ : 

XNO$صادرا  غیرنفتی به میلیون دنر؛ : 

XOG$صادرا  نفت و گاز به میلیون دنر؛ : 

POILقیمت نفت به دنر؛ : 

QOILمقدار تولید نفت معادل میلیون بشکه؛ : 

JXصادرا  كل به قیمت جاری به میلیارد ریال؛ : 

EXIنرخ ارز ضمجی صادراتی؛ : 

MJواردا  كل به قیمت جاری به میلیارد ریال؛ : 

EMIنرخ ارز ضمجی وارداتی؛ : 

Mواردا  كل به قیمت ثابت به میلیارد ریال؛ : 

PMشاخ  قیمت ضمجی وارداتی؛ : 

Xصادرا  كل به قیمت ثابت به میلیارد ریال؛ : 

PX.شاخ  قیمت ضمجی صادراتی : 

 مد  الگو ضرایب بلجدمد  و كوتاه. روش برآورد 2-3

كجد كه پیش از برآورد ضرایب معادن  رفتاری الگو با استتفاده از آمارهتای    های نوین اقتصادسجیی اییا  می  روش

اتکایی  رو پس از آنکه میموعه مجسیم و قابل مورد آزمون قرار گیرند؛ ازاین 8سری زمانی، ابتدا متغیرها از نظر پایایی

مجظور تعیین پایایی یا ناپایایی متغیرهتا، بتا استتفاده     سال گردآوری شد، به 45زمانی متغیرهای الگو برای از آمار سری 

مرتبه جمعی هری  از متغیرهای الگو تعیین شد. پایایی یا ناپایایی ی  سری زمتانی   9یافته فولر تعمیم ت از آزمون دیکی

وش برآورد، دارای اهمیت زیادی است. در مرحله دوم، پتس  های اقتصادی و هم از نظر ر گذاری  هم از ججبه سیاست

شتده بترآورد شتده استت. ازآنیاكته       از اطمیجان یافتن از مرتبه جمعی متغیرها در هر معادله، ضرایب معادن  تصریح

دلیتل درنظتر    بته  (OLS)كه حیم نمونه آماری كوچ  است، استفاده از روش برآورد حداقل مربعا  معمولی  هجگامی

كترد )نوفرستتی،    مد  موجود بین متغیرها، برآورد بتدون تورشتی را ارائته نخواهتد       های پویای كوتاه ن واكجشنگرفت

 اند. تخمین زده شده (ARDL)های گسترده  (، معادن  الگو با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه92: 1378

عبتار    ده در مدل پایا از مرتبه صفر و ی  یا بهش كارگرفته كه متغیرهای به گویجد هجگامی ( می1997) 10پسران و شین

 استفاده شود. ARDLباشجد، برای دستیابی به نتایج سازگارتر بهتر است از روش  I(1)و  I(0)دیگر 

آورد كته شتامل ضترایب بلجدمتد ، ضترایب       دستت متی   مد  را به های كوتاه رابطه بلجدمد  و پویایی ARDLروش 

                                                                 
8. Stationarity  

9. Augmented Dicky Fuller Test  

 مراجعه شود به: ARDL. برای مطالعه بیشتر در رابطه با دلیل انتخا  روش 10
Pesaran, M & Shin, Y (1997), "An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis", the 

Symposium at the Centennial of Ragnar Frisch, The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, March 3-5, 1995 



دهتد كته    تجها رابطه چجد متغیر را به ما نشان می VARتعادل بلجدمد  است. ولی  سمت مد  و سرعت تعدیل به كوتاه

 ای هم بین آنها وجود نداشته باشد. امکان دارد طبق مبانی نظری، رابطه

بلجدمد  بین متغیرها )آزمون بجرجتی(   جمعی همآزمون وجود رابطه  ARDLپس از برآورد ضرایب معادن  به روش 

اند، لذا الگو شامل سه دسته معتادن  پویتای    برآورد شده ARDLتوجه به ایجکه معادن  به روش است. با  انیام شده 

 خواهد بود. (ECM)الگو، معادن  تعادلی بلجدمد  و الگوی تصحیح خطا 

 . برآورد روابط رفتاری4

ه ی  هستجد. روابط رفتتاری  یافته مشخ  شده است كه تمام متغیرها پایا از مرتب فولر تعمیم با استفاده از آزمون دیکی

است. با توجه به ایجکته   (ECM)مد   الگوی پویا، رابطه تعادلی بلجدمد  و معادله كوتاه  الگو هركدام شامل سه معادله

 شده، ی  وقفه است. های درنظرگرفته شده ساننه هستجد، لذا در برآورد تمام معادن ، تعداد وقفه های استفاده داده

بین متغیرهای الگتو آزمتون    جمعی هموی پویای معادن ، فرضیه صفر وجود ریشه واحد و یا عدم پس از برآورد الگ

تتر از یت  باشتد     شود. در این آزمون چجانچه میموع ضرایب متغیرهای باوقفه مربوط بته متغیتر وابستته كوچت      می

(∑ αi
p
𝑖=1 < تر از ی  بتودن ضتریب    لذا كوچ  سمت الگوی تعادلی بلجدمد  گرایش خواهد داشت. الگوی پویا به (1

شده توسط بجرجی، دوندو و  گیرد. كمیت آماره آزمون با مقادیر بحرانی ارائه باوقفه متغیر وابسته، مورد آزمون قرار می

 شود. مستر مقایسه می

 . مخارج دولت1-4

 . الگوی پویای مخارج دولت1-1-4

(21) 
G = -1447.86594761 + 0.0925816205897XOG + 13.8655449584TT + 0.900786942771G(-1) +   (-1.135)   (4.109)    

(2.63)   (28.85)  
11068.128764D53 - 5367.09472479D8689 

(4.35)    (-2.83)  
 R2=0.97    ,    D.W=2.3 

 آزمون بجرجی، دوندو و مستر:

(22) 

τ =  

1-900/0

0312/0
= 20/3-   

 90ه توسط بجرجی، دوندو و مستر ی  رابطه تعادلی بلجدمتد  در ستطح اطمیجتان    شد با توجه به كمیت بحرانی ارائه

 درصد بین متغیرهای الگوی مخارج دولت وجود دارد.

 . رابطه تعادلی بلجدمد  مخارج دولت2-1-4

(23) 
G = 16208.1 + 61.0573gORE +37.3924TT+ 32286.1D53 – 27490.8d86 – 29908.9d89  

 نظتر  از متغیرهتا  ضترایب  كته كلیته   استت  آن از حاكی مخارج دولت تاب  دهد كه برآورد ده نشان میآم دست به نتایج

نیستت،   كتاب   برآوردشتده  رگرسیون ایجکه از مجظور اطمیجان است. به انتظار طبق آنها عالمت و بوده دار معجی آماری

 براستاس  یافتته  تعمتیم  گرنیتر  و انگتل  روش بته  بلجدمتد   مخارج مصترفی در  تاب  متغیرهای بین جمعی هم آزمون

 شده است. ارائه زیر جدول در آمده دست به نتایج و شده انیام های پسماند، جمله



 مخارج دولتی جمعی هم(. نتایج آزمون 1جدول شماره )

 تاب  حالت متغیر نام

T , C 
 بحرانی كمیت آزمون آماره

5% 

 نتییه آزمون

EG 0/0 641/4- 947/1- EG~I(0) 

صور  قدر مطلتق از كمیتت بحرانتی بیشتتر استت.       آمده به دست به ADFشود، كمیت آماره  ه مشاهده میگونه ك همان

 تتوان  می درنتییه و شود رد می مخارج دولت تاب  خطای های جمله در واحد ریشه وجود بر مبجی صفر فرضیه بجابراین

 و مختارج دولتت   بتین  عتادلی بلجدمتد   ت رابطته  یت   است؛ لذا برقرار جمعی هم رابطه تاب  این متغیرهای بین گفت

 برقرار است. شده، تصریح الگو در كه ای گونه به ویژه درآمد نفتی آن به دهجده توضیح متغیرهای

 مد  مخارج دولت . رابطه پویای كوتاه3-1-4

مختارج   یافته مشخ  شد كه تفاضل مرتبه اول تمامی متغیرهای موجود در تتاب   فولر تعمیم با استفاده از آزمون دیکی

اثبا  رسید، زیرا  بین این متغیرها به استجاد آزمون انگل و گرنیر نیز به جمعی همحال وجود  دولتی پایا هستجد. درعین

 نزم شترایط  استت. بجتابراین   I(0)صفر  مرتبه از جمعی (EG)های خطای تاب  صادرا  غیرنفتی  مشخ  شد كه جمله

 باشجد، پایا آن در موجود متغیرهای تمام كه ای گونه به مخارج دولت تاب  به خطای مربوط تصحیح الگوی تجظیم برای

 شود: صور  زیر ارائه می مد  به برآورد تاب  كوتاه از آمده دست به است. نتایج فراهم

(24) 
D(G) = 49.7338646652 + 0.128244662846D(XOG) + 23.7361992918D(TT) + 8358.91604216D(D53)-   (0.1429)    

(2.83)   (2.09)   (5.03) 
8906.03095182D(D8689) - 3453.55971977D78- 0.101579920117ECM(-1)   (-4.00)   (-2.2)   (-7.70) 

R2=0.71    ,     D.W=2.2 

 آنهتا  عالمتت  و دار معجتی  آمتاری  نظتر  از برآوردشده ضرایب كلیه كه است آن از حاكی تاب ، برآورد از حاصل نتایج

 خطای باوقفه، بلجدمد  ضریب خطای به توجه با معجی است. همچجین جز عر  از مبدأ كه بی است، به رانتظا موافق

 است. بیانگر سرعت پایین تعدیل كه شود می تعدیل درصد 1/10اندازه  به دوره هر در تعادل عدم

 . صادرا  غیرنفتی2-4

 . الگوی پویای صادرا  غیرنفتی1-2-4

(25) 
XNO$R = -1228.10890+ 0.00963GDP+ 0.19583ER - 0.02290XOG$R+   (-3.58)   (5.08)   (2.73)  (-3.08)  

0.61547XNO$R(-1)+ 4316.07465D8889+ 1570.10386D8487 
 (6.92)   (7.15)   (3.77) 

R2 = 0.985, D.W = 2.040 

 آزمون بجرجی، دوندو و مستر:

(26) 

τ =  

1-61547/0

 08887/0  

= 326/4-    

 95شده توسط بجرجی، دوندو و مستر ی  رابطه تعادلی بلجدمتد  در ستطح اطمیجتان     ه به كمیت بحرانی ارائهبا توج

 درصد بین متغیرهای الگوی صادرا  غیرنفتی وجود دارد.

 . رابطه تعادلی بلجدمد  صادرا  غیرنفتی2-2-4



(27) 
xno$R = -3193.842002 + 0.02505gdp + 0.50928er - 0.05956xogR100 + 11224.46104d8889 + 4083.24023d8487 

 بتوده  دار معجی آماری نظر از متغیرها ضرایب كه كلیه است آن از حاكی غیرنفتی صادرا  تاب  برآورد از حاصل نتایج

 یت   غیرنفتتی  صتادرا   عرضته  برآوردشتده  رگرستیون  ایجکته  از مجظور اطمیجان است. به انتظار مطابق آنها عالمت و

 و انگتل  روش بته  بلجدمد  در غیرنفتی صادرا  عرضه تاب  متغیرهای بین جمعی هم آزمون نیست، ب كا رگرسیون

 شود. می ارائه زیر جدول در آمده دست به نتایج و است انیام شده های پسماند جمله براساس یافته تعمیم گرنیر

 صادرا  غیرنفتی جمعی هم(. نتایج آزمون 2جدول شماره )

 حالت متغیر نام

  تاب
T , C 

 بحرانی كمیت آزمون آماره

%5 

 نتییه آزمون

EXNO$S 0/0 674/2- 947/1- EXNO$S~I(0) 

استت؛   بحرانتی بیشتتر   كمیتت  از مطلتق  قدر صور  به آمده دست به ADFآماره  كمیت شود، می مشاهده كه گونه همان

 و شتود  رد متی  غیرنفتتی  را صتاد  عرضته  تتاب   خطای های جمله در واحد ریشه وجود بر مبجی صفر فرضیه بجابراین

 بتین  تعادلی بلجدمد  رابطه ی  است؛ بجابراین برقرار جمعی هم رابطه تاب ، این متغیرهای بین گفت توان می درنتییه

 برقرار است. شده، تصریح الگو در كه ای گونه به آن دهجده توضیح متغیرهای و غیرنفتی صادرا 

 فتیمد  صادرا  غیرن . رابطه پویای كوتاه3-2-4

صتادرا    یافته مشخ  شد كه تفاضل مرتبه اول تمام متغیرهای موجود در تتاب   فولر تعمیم با استفاده از آزمون دیکی

 رستید،  اثبتا   به نیز گرنیر و انگل آزمون به استجاد متغیرها این بین جمعی هم وجود حال هستجد. درعین پایا غیرنفتی

 استت؛ بجتابراین   I(0)صتفر   مرتبته  از جمعی (EXNO$S)غیرنفتی  صادرا  تاب  خطای های جمله كه شد مشخ  زیرا

 موجتود  متغیرهتای  تمام كه ای گونه به غیرنفتی صادرا  تاب  به خطای مربوط تصحیح الگوی تجظیم برای نزم شرایط

ارائته  صتور  زیتر    مد  صتادرا  غیرنفتتی بته    برآورد تاب  كوتاه از آمده دست به است. نتایج فراهم باشجد، پایا آن در

 شود: می

(28) 
D(XNO$R)= -74.25964+ 0.01063D(GDP)+ 0.15823D(ER)- 0.01230D(XOG$R)+ (-0.99)   (2.17)   (2.30)   (-1.13) 

4722.27022D(D8889)+ 2103.13679D(D8487)+ 1145.35778D73- 0.40869EXNO$S(-1) 
 (8.33)   (5.19)   (2.88)   (-7.26) 

R2 = 0.794,  D.W = 1.569 

XNO$Rعرضه دنری صادرا  غیرنفتی به قیمت ثابت )به میلیون دنر(؛: 

GDPتولید ناخال  داخلی؛ : 

ERنرخ ارز رسمی حقیقی؛ : 

XOG$Rصادرا  نفتی به قیمت ثابت )به میلیون دنر(؛ : 

 آنهتا  عالمتت  و دار معجتی  آمتاری  نظتر  از برآوردشده ضرایب كلیه كه است آن از حاكی تاب ، برآورد نتایج حاصل از

متد    دهجدة این است كه صتادرا  نفتتی در كوتتاه    معجی است و نشان جز صادرا  نفتی كه بی است، به انتظار مطابق

 دوره هتر  در تعادل عدم خطای باوقفه، بلجدمد  ضریب خطای به توجه با اثری بر صادرا  غیرنفتی ندارد. همچجین

 است. سرعت پایین تعدیل بیانگر كه شود می تعدیل درصد 8/40اندازه  به



 . واردا 3-4

 . الگوی پویای واردا 1-3-4

(29) 
M$R = 2614.64271+ 0.11759GDP- 0.79164ER+ 0.20937XOG$R+ 0.21876M$R(-1)- (2.01)   (3.41)   (-1.98)   (2.77)   

(1.81) 
0.10164GDP(-1) + 0.25070XOG$R(-1) + 5662.34156D7072 - 4404.60120D7880   (-2.75)  (2.91)   (2.99)   (-2.32) 

R2 = 0.960     ,     D.W = 1.861 

 آزمون مستر، دوندو و بجرجی:

(30) 

τ =  

1-21876/0

12090/0
=  461/6-  

 95شده توسط بجرجی، دوندو و مستر ی  رابطه تعادلی بلجدمتد  در ستطح اطمیجتان     با توجه به كمیت بحرانی ارائه

 الگوی واردا  وجود دارد.درصد بین متغیرهای 

 . رابطه تعادلی بلجدمد  واردا 2-3-4

(31) 
m$R = 3346.79837 + 0.02041gdp  - 1.01331er + 0.58891xog$R + 7247.91780d7072  - 5637.98335d7880 

 عالمتت،  نظتر  از و بتوده  دار معجی الگو مستقل متغیرهای تمام به مربوط مشاهده نتایج، حاكی از این است كه ضرایب

 نبتودن رگرستیون   كتاب   از استت  نزم بلجدمتد ،  واردا  تتاب   بیشتتر  تفستیر  و شرح از انتظار هستجد. پیش مطابق

 یافته تعمیم گرنیر ت روش انگل به واردا  تاب  متغیرهای بین جمعی هم به این مجظور آزمون یابیم؛ اطمیجان برآوردشده

 شده است. ارائه زیر جدول در بان نآزمو از آمده دست به نتایج شود. انیام می

 واردا  جمعی هم(. نتایج آزمون 3جدول شماره )

 تاب  حالت متغیر نام

T , C 

 بحرانی كمیت آزمون آماره

%5 

 نتییه آزمون

EM$r 0,0 351/6 947/1- EM$S~I(0) 

تر از كمیت بحرانتی بتوده و    یدهد، آماره آزمون مربوط به پسماند تاب  واردا ، مجف گونه كه جدول بان نشان می همان

تتوان   شتود و متی   های خطای رابطه تعادلی بلجدمتد  واردا  رد متی   بر وجود ریشه واحد در جمله فرضیه صفر مبجی

جم  هستجد؛ درنتییه ی  رابطه تعادلی بلجدمد  بین واردا  كل و  چجین استجباط كرد كه متغیرهای تاب  واردا ، هم

 ای كه در الگو تصریح شده، برقرار است. گونه دهجده آن به متغیرهای توضیح

 مد  واردا  . رابطه پویای كوتاه3-3-4

 گرفت، تأیید قرار مورد گرنیر و انگل آزمون استجاد به بلجدمد  واردا  تاب  متغیرهای بین جمعی هم وجود ازآنیاكه

 تعتادلی  رابطته  مربتوط بته   هتای متغیر اول مرتبته  ، تفاضل(ECM)خطا  تصحیح الگوی دادن شکل برای توان می اكجون

را  آن ضترایب  و داد قترار  یت  رگرستیون   در است، I(0)كه  (EM$S)تعادل  خطای متغیر كجار در را واردا  بلجدمد 

 صور  زیر است: به كل مد  واردا  كوتاه تاب  برآورد از آمده دست به كرد. نتایج برآورد

(32) 
D(M$R) = -129.75365+ 0.08803D(GDP)- 0.59228D(ER)+ 0.23347D(XOG$R)+  

(-0.27)  (2.61)   (-1.32)   (3.51) 



0.23333D(M$R(-1))+ 6051.62312D(D7072)- 3428.28151D(D7880)+ 2812.64911D5962   (2.29)    (3.41)   (-1.87)   

(2.20) 
- 0.84921EM$S(-1) 

(-7.14) 
R2 = 0.753, D.W = 2.000 

M$Rبه قیمت ثابت )به میلیون دنر(؛ و خدما  نهاكا واردا  برای : تقاضا 

XOG$R.)صادرا  نفت و گاز به قیمت ثابت )به میلیون دنر : 

جز نرخ ارز حقیقتی كته    باشجد، به می دار معجی آماری نظر از برآوردشده ضرایب تمامی شود، می مالحظه كه گونه همان

 به مربوط های تمام عالمت و بوده برخوردار بانیی گیدهجد توضیح قدر  از دار است. الگو درصد معجی 80در سطح 

( -849/0برابتر )  نیتز  تصتحیح خطتا   جمله به مربوط هستجد. ضریب انتظار مطابق نظری، ججبه از برآوردشده ضرایب

 بان است. تعدیل، سرعت باشد و می دوره هر در كل واردا  تعادل عدم خطای درصدی 85تعدیل  بیانگر و است

 شده سازی پویای الگوی اقتصادسجیی تجظیم بیه. انیام ش4-4

 استت. همته   الگتو  زای درون واقعتی متغیرهتای   مقتادیر  كردن دنبال برای الگو قدر  آزمون سازی، شبیه این از هدف

 متغیرهتای  زمانی سری آمار واقعی مقادیر از این مجظور پویا هستجد. به نوع از مطالعه این در شده انیام های سازی شبیه

 شتروع  ستال  بترای  تجها زا درون متغیرهای كمیت اما شده است، استفاده بررسی مورد محدوده طول در الگو زای برون

برای یت  دوره   ، یعجی1389سال  تا الگو زای درون متغیرهای و شده است داده الگو به ،1343یعجی سال  سازی، شبیه

 اند. شده سازی شبیه ساله، 46

 پویتای  ستازی  شبیه از حاصل است. نتایج اتحادی و تعریفی رابطه 13رفتاری و  همعادل جفت 3شامل  تجظیمی الگوی

 است. بخش رضایت 1389تا  1343های  سال محدوده در الگو

 بته  انتد. نگتاهی   زیر آورده شتده  در بحث مورد متغیرهای واقعی مقادیر و شده سازی شبیه مقادیر به مربوط نمودارهای

 دنبتال  را واقعتی  مقتادیر  نزدیکتی  شتکل  بته  توسط الگو شده سازی شبیه مقادیر تجها نه كه است آن نمودارها بیانگر این

 كته  رستد  متی  نظر به رو نمایجد؛ ازاین می بیجی پیش نحو مجاسبی به نیز را متغیرها حركت روند عطف نقاط بلکه كججد، می

 باشد. برخوردار مجاسبی ساختاری ثبا  از الگو

 بررسی مورد متغیرهای واقعی مقادیر و شده سازی شبیه مقادیر به مربوط ودارهای(. نم1میموعه نمودارهای شماره )
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 متورد  در محتدوده  را متغیرهتا  حركتت  رونتد  خوبی به الگو شدة سازی شبیه متغیرهای شود، می مشاهده كه ونهگ همان

 كججد. می دنبال برآورد

 سازی الگو . ارزیابی اثر شوک نفتی به كم  شبیه5-4

 بته  را الگتو  تبارو اع آمد دست به بررسی مورد دوره كل در الگو پویای سازی شبیه از كه خوبی بسیار نتایج به توجه با

رسانید، این امکان وجود دارد كه اثر شوک نفتی را بر متغیرها مورد بررسی قترار دهتیم كته بترای مشتاهده اثتر        تأیید

سازی پویای الگو  آمده از شبیه دست گذاری داده شده است و سپس نتایج به شوک نفتی، تغییری در متغیر ابزار سیاست

دستت آمتده استت     گتذاری بته   پویایی كته بتدون تغییتر در متغیتر ابتزار سیاستت      سازی  در محدوده موردنظر با شبیه

تتوان   شتده مبجتا را متی    ستازی  شده از مقادیر شبیه سازی سازی مبجا( مقایسه شده است. انحراف نسبی مقادیر شبیه )شبیه

ستاختار واقعتی   دهجتدة   شتده نشتان   بیانگر اثر اعمال شوک مورد نظر دانست. با توجه به این فر  كه الگوی تتدوین 

شده روشن خواهد ساخت كه چگونه اقتصاد ایران بته شتوک نفتتی واكتجش      های انیام  سازی اقتصاد ایران است، شبیه

 قترار  تحلیتل  و تیزیته  و بررستی  متورد  اثر شوک نفتی را الگو كم  به كه است رسیده آن وقت دهد. اكجون نشان می

 دهیم.

( 1384درصدی قیمت نفت در سال  50گزیجه شوک نفتی موقتی )افزایش برای بررسی اثر شوک نفتی بر متغیرها، دو 

ایتم.   یابد( را مدنظر قترار داده  درصد افزایش می 50قیمت نفت ساننه  1389تا  1384و شوک نفتی بلجدمد  )از سال 

 پردازیم. ها و بررسی آثار آنها می در زیر به طراحی گزیجه

 1384مت نفت در سال درصدی قی 50. گزیجه نخست: افزایش 1-5-4

درصد افزایش یابد و سپس اثر این تغییر بتر   50قیمت نفت  1384گزیجه نخست چجان طراحی شده است كه در سال 

شود. چگونگی واكجش متغیرهای مخارج دولت، صادرا  غیرنفتتی، واردا ، صتادرا  كتل،     متغیرهای پولی دیده می

خارجی بان  مركزی، پایه پولی و نقدیجگی نسبت به افزایش قیمتت  های  ها، خال  دارایی تراز تیاری، تراز پرداخت

های زیر نشان داده شده است. سازوكار این تغییر در الگوی ما به این صور  است كته   در جدول 1384نفت در سال 



، گونه كه مشخ  استت  یابد؛ همان افزایش می 1384نفت و گاز در سال دنری ابتدا با افزایش قیمت نفت، صادرا  

یابتد، واردا  نیتز    هتای بعتدی افتزایش متی     شد  تحت تأثیر درآمد نفت و گاز است، برای سال مخارج دولت كه به

به بعد به روند پایه  1387افزایش یافته و از سال  1386دلیل وابستگی به ارز حاصل از صادرا  نفت و گاز تا سال  به

شتود(، صتادرا     دوره موجتب افتزایش واردا  متی    شود )یعجی شوک نفتی برای سته ستال ابتتدای    خود نزدی  می

دلیل افزایش صادرا  نفتی و عدم توجه كافی بته صتادرا  غیرنفتتی( و از     كاهش یافته )به 1387غیرنفتی نیز تا سال 

شتود كته تتراز      واردا  موجتب متی   و صادرا  در تغییرا  شود. این به بعد به روند پایه خود نزدی  می 1388سال 

كمتتر از حالتت پایته شتده، و بترای       1386و  1385هتای   شد  افزایش یافته، در طول سال به 1384تیاری در سال 

ها نیز دقیقتاً مشتابه تتراز     شود. روند و تغییرا  تراز پرداخت های پایانی دوره دوباره به روند مبجای خود نزدی   سال

سازی اثتر ایتن اقتدام متالی      ایران در خجثیتیاری است. تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و ناتوانی بان  مركزی 

نسبت به روند مبجتا افتزایش یابتد، ستپس      1384های خارجی بان  مركزی در سال  شود كه خال  دارایی  موجب می

برای دو سال كاهش یافته و درنهایت كمی بانتر از روند مبجا قرار گیرد. تغییرا  پایته پتولی و نقتدیجگی نیتز مشتابه      

های خارجی بان  مركزی است. چیزی كه در مورد شوک نفتی موقتی واضح است، این است  اییتغییرا  خال  دار

شود و در سال دوم و سوم، نقتدیجگی و پایته    كه شوک نفتی در سال نخست موجب افزایش پایه پولی و نقدیجگی می

جی شوک نفتتی متوقتی تتا سته     گردد؛ یع سمت روند مبجا برمی پولی را كاهش داده و در سه سال پایانی دوره دوباره به

 رود. سال بر متغیرهای پولی اثرگذار است و پس از این مد  اثر آن از بین می

)ارقتام دنری بته میلیتون دنر و ریتالی بته       1384(. واكجش متغیرها به افزایش قیمت نفت در ستال  4جدول شماره )

 میلیارد ریال(
Obs G_0 G_1 M$_0 M$_1 XNO$_0 XNO$_1 X$_0 X$_1 

1384 53502/6 56364 42891/2 50939/66 10750/85 1063/25 64570/85 91363/25 

1385 57128 58935 50652/6 58317/52 12359/08 11745/67 77024/08 76410/67 

1386 52214/5 53838 61902 63989/35 13572/27 13165/66 98077/27 97670/66 

1387 51432/6 52892 71847/5 71216/36 15170/33 14943/71 101789/3 101562/7 

1388 51902/5 53213 63996/7 63343/03 18034/48 17944/05 87859/48 87769/05 

1389 50784/1 51962 67883/6 67708/79 22708/46 22672/29 108760/5 108724/3 
obs M2J_0 M2J_1 BP$_0 BP$_1 FACBJN_0 FACBJN_1 MBJ_0 MBJ_1 

1384 941205/5 1744226 15110 33853/6 262400/6 431526/8 225375 394501/2 

1385 1291305 941753/1 115552 3274/14 372744/6 196625/3 281525/3 205405 

1386 1504795 1373714 12002 9508/32 408437/8 385281/5 335306/6 312150/3 

1387 1862619 1853947 7080/9 7485/35 551671/5 555544 528413/7 532286/2 

1388 2469175 2480053 -4341/2 -3778 684333/8 689921/1 632817/9 638405/2 

1389 3066255 3070769 -236/13 -97/5 642805/7 644233/7 713720/3 715148/3 

یرهتا  شده این متغ سازی شده مبجا و مقادیر شبیه سازی های شبیه ترین متغیرهای الگو با توجه به كمیت روند حركت مهم

ساله ارائه شده است. ایتن نمودارهتا تصتویر نستبتاً       پس از اعمال شوک نفتی در نمودارهای زیر برای ی  دوره شش



هتای زیتر ارقتام     دهجد )در نمتودار  را نمایش می 1384درصد در سال  50واضحی از اثر افزایش قیمت نفت به میزان 

 دنری به میلیون دنر و ریالی به میلیارد ریال است(.

تترین متغیرهتای الگتو پتس از اعمتال شتوک نفتتی در یت  دوره          (. روند حركت مهم2میموعه نمودارهای شماره )

 ساله  شش
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 یابد زایش میدرصد اف 50قیمت نفت ساننه  1389تا  1384. گزیجه دوم: از سال 2-5-4



درصتد افتزایش یابتد.     50قیمتت نفتت ستاننه     1389تتا   1384ای طراحی شده است كته از ستال    گونه گزیجه دوم به

هتا، ختال     چگونگی واكجش متغیرهای صتادرا  غیرنفتتی، واردا ، صتادرا  كتل، تتراز تیتاری، تتراز پرداختت        

در  1389تتا   1384افتزایش قیمتت نفتت از ستال     های خارجی بان  مركزی، پایه پولی و نقدیجگی، نسبت بته   دارایی

صور  است كه ابتدا با افتزایش قیمتت نفتت،     این های زیر نشان داده شده است. سازوكار این تغییر در الگو به جدول

دلیل وابستتگی شتدید واردا  بته درآمتدهای ارزی، واردا  تتا ستال        یابد، به صادرا  دنری نفت و گاز افزایش می

گیرد. صادرا  غیرنفتی نیز تتا   افزایشی و پس از آن با روندی كاهشی بانتر از واردا  مبجا قرار می با ی  روند 1387

دلیل افزایش صتادرا  نفتت و    دهد )به تر از روند مبجا به حركت خود ادامه می پایان دوره با ی  روند افزایشی، پایین

ش بیشتر صادرا  كل نسبت بته افتزایش واردا ، تتراز    گاز و عدم توجه كافی به صادرا  غیرنفتی(. درنتییه با افزای

هتا   كاهشی تا پایان دوره بیشتر از روند مبجا است. روند و تغییرا  تراز پرداختت  ت تیاری با ی  روند نوسانی افزایشی

نیز تقریباً مشابه تراز تیاری است. با افزایش درآمدهای ارزی و تبتدیل آن بته ریتال توستط بانت  مركتزی، ختال         

یابد. تغییرا  پایته پتولی و نقتدیجگی نیتز تقریبتاً       های خارجی بان  مركزی نیز نسبت به روند مبجا افزایش می اییدار

های خارجی بان  مركزی است. مخارج دولت نیز تحت تأثیر افزایش مداوم درآمدهای  مشابه تغییرا  خال  دارایی

دهجده وابستگی شدید مخارج دولتت بته درآمتدهای     انیابد كه این امر نش حاصل از صادرا  نفت و گاز، افزایش می

هتای متورد    نفتی است. چیزی كه در مورد شوک نفتی بلجدمد  واضح است، این است كه شوک نفتی در تمتام ستال  

شود؛ یعجی شوک نفتی بلجدمد  بترخالف شتوک    بررسی موجب افزایش پایه پولی و نقدیجگی نسبت به روند مبجا می

 ماند. های متمادی باقی می ا  بلجدمدتی بر متغیرهای پولی است و اثر آن تا سالنفتی موقتی دارای اثر

)ارقام دنری به میلیون دنر و ریتالی   1389تا  1384(. واكجش متغیرها به افزایش قیمت نفت از سال 5جدول شماره )

 به میلیارد ریال(
obs G_0 G_2 M$_0 M$_2 XNO$_0 XNO$_2 X$_0 X$_2 

1384 54673/16 75173/75 42995/6 48147/05 10763/48 10407/41 64583/48 91137/41 

1385 59014/57 79741/47 50793/06 67395/24 12388/91 11351/74 77053/91 108349/2 

1386 59290/17 75555/84 62502/3 85205/69 13677/76 11861/07 98182/76 138618/6 

1387 62407/63 81551/96 72703/33 99322/89 15390/09 12791/2 102009/1 142719/7 

1388 64245/81 83616/62 64603/64 87238/66 18315/19 15764/31 88140/19 120501/8 

1389 62007/88 75948/07 68156/4 91155/09 23049/18 20222/26 109101/2 149300/3 
obs TB$_0 TB$_2 BP$_0 BP$_2 FACBJN_0 FACBJN_2 MBJ_0 MBJ_2 

1384 21587/88 42990/36 15017/88 36420/36 261572/1 454686/7 224546/5 417661/1 

1385 26260/84 40954 11441/84 26135 371727/3 506830/9 280507 415610/6 

1386 35680/46 53412/87 11507/46 29239/87 403834/6 568489 330712/4 495357/8 

1387 29305/76 43396/8 6444/759 20535/8 545581/4 680489 522323/6 657231/2 

1388 23536/56 33263/15 -4667/44 5059/148 681097/6 777585/4 629581/7 726069/5 

1389 40944/78 58145/17 -168/219 17032/17 643505/3 820676 714419/9 891590/6 

شده این متغیرهتا   سازی شده مبجا و مقادیر شبیه سازی های شبیه ترین متغیرهای الگو با توجه به كمیت روند حركت مهم



ساله ارائه شده است. ایتن نمودارهتا تصتویر نستبتاً      پس از اعمال شوک نفتی در نمودارهای زیر برای ی  دوره شش

هتای زیتر    دهجد )در نمودار را نمایش می 1389تا  1384درصد از سال  50واضحی از اثر افزایش قیمت نفت به میزان 

 ری به میلیون دنر و ریالی به میلیارد ریال است(.ارقام دن

 1389تا  1384درصد از سال  50(. اثر افزایش قیمت نفت به میزان 3نمودارهای شماره )  میموعه
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 گیری نتییه

(، 1384درصتدی قیمتت نفتت در ستال      50د، در اثر اعمال ی  شوک نفتی موقتی )افزایش گونه كه مشاهده ش همان

های دوم و سوم كاهش  پایه پولی و نقدیجگی در سال ابتدایی اعمال شوک نسبت به روند مبجا افزایش یافتجد و در سال

كردنتد؛     به روند مبجتا حركتت متی   یافته و كمتر از روند مبجا شدند و درنهایت برای سه سال پایانی دوره تقریباً نزدی



شود و اثتر آن پتس از سته     یعجی ی  شوک نفتی موقتی تجها در سال نخست، موجب افزایش پایه پولی و نقدیجگی می

درصد قیمتت نفتت از    50رود. از سوی دیگر در اثر اعمال ی  شوک نفتی بلجدمد  )افزایش ساننه  دوره از بین می

یابجد و  سالة مورد بررسی نسبت به روند مبجا افزایش می و نقدیجگی در كل دوره شش (، پایه پولی1389تا  1384سال 

این به آن معجا است كه شوک بلجدمد  افزایش قیمت نفت، دارای اثرا  بلجدمد  بر متغیرهای پولی است و تا پایان 

دولت به درآمتدهای حاصتل    دلیل وابستگی شدید مخارج ماند. همچجین به دوره، اثرا  شوک نفتی بلجدمد  باقی می

یابد كه میزان افزایش در هجگام اعمتال شتوک    از صادرا  نفت و گاز، در هر دو سجاریو مخارج دولت نیز افزایش می

 نفتی بلجدمد  بیش از شوک نفتی موقتی است.

وقتی در های نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت این است كه شتوک نفتتی مت    گیری كلی در مورد اثر شوک نتییه

رود و حركتت متغیرهتای    سال ابتدایی، اثر مثبتی بر متغیرهای پولی دارد و پس از سه دوره، اثرا  شوک از بتین متی  

ها دارای اثر مثبتی بر متغیرهتای پتولی    شود. حال آنکه شوک نفتی بلجدمد  در تمام سال پولی به روند مبجا نزدی  می

شود، ولی اثر شوک نفتی بتر مختارج دولتت در هتر دو      روند مبجا میاست و باعث افزایش متغیرهای پولی نسبت به 

 یابد. سجاریو دائمی است و مخارج دولت در كل دوره افزایش می
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