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 هاي نفتي بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ايرانتبيين و تحليل اثرات شوك

 1اصغر اسماعيل نيا علي
 2آزاده پازوكي

 3محمدرضا پازوكي

 4مجتبي كريمي
 15/6/1391پذيرش:        11/4/1391دريافت: 

 چكيده
اين مطالعه با هدف  .ي اخير، هزينه زيادي براي دولت در اقتصاد ايران در برداشته استها در سالشوك هاي نفتي، 

اجتماعي، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر،  نيتأمي مخارج مختلف (نظامي، ها يبند دستهاختصاص درآمدهاي نفت در 
ي مختلف ها ميتحرطريق  از رياخي الملل ني. فشارهايباقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است ، دربهداشت و درمان)

محدود انرژي ايران و  در صنعتي گذار هيسرماامكانات  محدود كردني ايران به منظور ا هستهبه برنامه  با توجهاقتصادي 
ي ها يبند دستهاصلي اين است كه تا چه حد شوك درآمدهاي نفتي، بر  سؤالصادرات نفت ايران، ايجاد شده است.  دنكر

مخارج نظامي دولت ايران هستند و يا  ريتأثتحت  ها شوكقرار داده است و آيا  ريتأثمخارج مختلف دولت ايران را تحت 
اجتماعي هستند.  ، تأمينو درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر امور اجتماعي دولت، بهداشت ريتأثتحت  ها آناينكه 

استفاده شده است. نتايج  1390-1344هاي  سالي ها دادهو  VARمهم، از مدل اقتصادسنجي  سؤالبراي پاسخ به اين 
ديگر  .ي مهمي به شوك درآمدهاي نفتيدارندو آماراجتماعي دولت پاسخ مثبت  نيتأمنشان مي دهدكه مخارج نظامي و 
. همچنين حساسيت باالي مخارج نظامي دهند ينمي نفتي نشان ها شوكي به توجه قابلمخارج اجتماعي دولت ايران پاسخ 

محدود  باهدفها ميتحرمستقيم هستند. ،. پيامدهاي نتايج اين سياستدهد يمي منفي غيرمنتظره نشان ها شوكايران را، به 
بر مخارج نظامي ايران اثر  تواند يمنتيجه درآمد حاصل از صادرات نفت  كردن ظرفيت صادرات نفتي دولت ايران و در

 نداشته باشد. ريتأثداشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ 

 ي نظاميها نهيهز، VARمخارج دولت،  ،:درآمدهاي نفتيواژگان كليدي

                                                            
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيي اقتصاد و حسابداري  . استاديار دانشكده1
 Email:aeketabi@gmail.com )نويسنده مسئول( 

 Email:azad8420007@gmail.com ي اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد تهران مركزي . كارشناس ارشد اقتصاد انرژي دانشكده2

 واحد علوم و تحقيقات تهرانهاي اقتصادي دانشگاه آزاد  ريزي و تحليل سيستم . كارشناس ارشد برنامه3
Email:mrpjapan@yahoo.com 

 ي اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد تهران مركزي هاي اقتصادي دانشكده ريزي و تحليل سيستم . كارشناس ارشد برنامه4
 Email:tabakarimi@gmail.com 
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 مقدمه
زيان بار  پيامدهاي 1970ناگهاني قيمت نفت) در دهه  افزايشنفتي (وقوع شوك اول و دوم 

بسيار مهمي بر متغيرهاي اقتصادي كشورها و به خصوص كشورهاي صادركننده نفت به 
با افزايش قيمت نفت موضوع ارتباط قيمت نفت و  مجدداًي توان گفت امروزه وموجود آورد 

از كشورها و سياست گذاران اقتصادي قرار تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد توجه بسياري 
منبع درآمدي دولت در اقتصاد ايران  نيتر مهمگرفته است. با توجه به اين موضوع كه هنوز 

درصد درآمدهاي دولت در اقتصاد ايران از طريق صادرات نفت  60نفت است و در حدود 
مالي  نيتأمصلي گردد، پس نقش درآمدهاي نفتي هنوز به عنوان منبع او گاز حاصل مي

ي اخير با افزايش قيمت نفت، دولت در ايران با ها سالمخارج دولت اثرگذار و مهم است در 
ي مالي و پولي متفاوت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به اقتصاد تزريق ها استيساتخاذ 

 يجهان و همچنين اهميت راهبرديانه، موقعيت خاص ايران در حوزه انرژي در خاورمنموده. 
منابع هيدروكربوري در اقتصاد جهاني وبا توجه به اينكه مخارج دولت در اقتصاد ايران در 
بودجه ساالنه به وسيله درآمدهاي نفتي در رژيم گذشته و دردوران بعد از پيروزي انقالب 

نقش نفت در اقتصاد كشور از سال  مالي شده است ينمختلف تأم يها اسالمي در دولت
ي پس از آن ها دههي دولت در ها بودجهايان شد سهم بخش نفت در ، به تدريج نم1320

افزايش قيمت  به دنبال، 1350افزايش يافت و در پي بروز اولين شوك نفتي در اوايل دهه 
گذاري  يهسرمانفت و سرازير شدن درآمدهاي آن به كشور، اين سهم به شدت افزايش و 

بخش دولتي نيز در توليد كاالها و خدمات عمومي و خصوصي، وابستگي شديدي به 
درآمدهاي نفتي پيدا كرد. همچنين صنايع كشور نيز با تكيه بر درآمدهاي نفتي شكل گرفت. 

ين گرديد. اين تأمي صنايع كشور از محل اين درآمدها ا واسطهتكنولوژي توليد، مواد اوليه و 
گرديد كه اقتصاد كشور طي سال هاي اخير و با توجه به تحريم هاي نفتي اعمال اتفاق باعث 

شده بر اقتصاد ايران كه بر اساس درآمدهاي بخش نفت شكل گرفته بود و همان طور كه 
ي از صادرات كشور به صادرات ا عمدهدهد كه سهم  يمساختار تجارت خارجي كشور نشان 

ترين درصد صادرات كاال را صادرات نفت تشكيل  يشبي كه ا گونهنفت اختصاص دارد به 
داده است. وابستگي ساختار تجارت به نفت از نوع وابستگي شديد است به طوري كه 

 ساختار اقتصاد كشور را به شدت به نوسانات قيمت نفت حساس نموده است.
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 هاي نفتي بر رفتار اجزاي هدف اساسي در اين مقاله تجزيه، تحليل و بررسي نقش شوك
كليدي  اين است  سؤالاست  1390تا  1344ي ها سالمخارج دولت در اقتصاد ايران طي 

ي مخارج مختلف دولت را تحت ها يبند دستهكه تا چه ميزان شوك درآمدهاي نفتي، بر 
مخارج نظامي دولت ايران هستند و يا اينكه  ريتأثتحت  ها شوكقرار داده است و آيا  ريتأث
جتماعي دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر امور ا ريتأثتحت  ها آن
هاي  اجتماعي هستند در بخش اول مروري بر ادبيات تحقيق و تأثيرگذاري شوك تأمينو 

نفتي (افزايش و كاهش درآمدهاي نفتي) بر اجزاي مخارج دولت در اقتصاد ايران به چه 
زاي مخارج دولت اثرگذار است؟ هاي نفتي بر اج صورت و به چه ميزان است و آيا شوك

بدين منظور در بخش دوم مروريبرمطالعاتصورتگرفته در ايران و ساير كشورهاپرداخته 
و با استفاده از  شده مطرحخواهد شد و سپس در بخش سوم با استفاده از مباني نظري 

طراحي شده  VARيون برداري خود رگرسهاي زماني، مدل هاي اقتصادسنجي سريروش
مي گردد پس از تخمين و با استفاده از ابزارهاي مناسب به تجزيه  برآورداين موضوع براي 

 گردد. و تحليل نتايج حاصل شده خواهيم پرداخت و در پايان نتايج و پيشنهادت ارائه مي

 . مروري بر ادبيات تحقيق1

 شوك نفتي 1-1

 آن در بازار نفتبدنبال هر عاملي كه موجب بروز اختالل در عرضه و يا تقاضاي نفت و 
مدت كوتاهبوده و در  ينيب شيپ  رقابليغبه ويژه اينكه عوامل مذكور  شود،ايجاد 

ها در  شود. ايناختالل بر بازار نفت قلمداد مي  اي غيرقابلتعديل باشد، به عنوان شوك يا تكانه
اگر اين  اكنون. شود بيشتر موارد به تغيير (كاهش يا افزايش) در قيمت نفت منتهي مي

كه اقتصاد  اثربگذارنداي  ها به طور گسترده بر وضعيت اقتصادي كشورها به گونه اختالل
 دراقتصادشوك به بحراني  در اين صورت اثردچار نابساماني گسترده شود،  ها آنداخلي 

و تقاضاي  طرفعرضهكنندگي قيمت در دو  ها به دليل عامل تعيين شود. اين شوك مبدل مي
كه بحران  است داشته يانرژكنندگان  ، آثاري بر رفتار توليدكنندگان و مصرفبازار انرژي

است. در اين  جادكردهيا ها آنمدت و گاهي بلندمدت را براي  ، ميانمدت كوتاهشديد 
مشكل را پس از  نيا اند توانستهثبات و قوي دارند،  شرايط، برخي كشورها كه اقتصاد با
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، اين گرانيد يهمكارگذشت زمان رفع كنند، البته كشورهاي ديگري نيز هستند كه با 
 سر پشت كنندگان و توليدكنندگان است، ها را در بازار انرژي كه تقابل عرضه بحران
  اند. گذاشته

 شوك اول نفتي. 1-1-1
 هيعلميالدي به وقوع پيوست، از تحريم نفتي اعراب  1973شوك اول نفتي كه در سال 

، موجب ايجاد يك شوك در انديشه و تفكر حال نيدرعاسراييل و حاميانش ناشي شد، 
كشورهاي صنعتي شد و آنان را به اين باور رساند كه مقوله نفت و  مسئوالنمديران و 

ي است كه بايد تحت نظم و برنامه و كنترل قرار گيرد. به دنبال راهبردي ا مقولهانرژي 
ي نفت به شدت ها متيقكمبود عرضه را به دنبال داشت  اصلهبالفاولين شوك نفتي كه 

ي بازار توانست در اين سال مستقالً مقداري نفت ها يدگرگونافزايش يافت. ايران با توجه به 
 اخذشدهدالر در هر بشكه به فروش برساند. سازمان اوپك با تصميمات  17به بهاي بيش از 

براي نخستين بار موفق شد قيمت  1973 در كنفرانس متشكل از كشورهاي عضو در سال
دالر در هر بشكه برساند.  5,119درصد افزايش به  70نفت خام را تعيين كند و قيمت را با 

دالر در هر  11,65نفت خام به  شده اعالمدر همين سال در جريان كنفرانس تهران قيمت 
مرحله قيمت  نفت طي چند صادركنندهكشورهاي  1973بشكه افزايش يافت. پس از سال 

نفت خام را افزايش دادند، اين اقدامات با توافق كليه اعضا انجام گرفت. در پايان سال 
درصد  10به ميزان  1977يازده كشور عضو اوپك تصميم گرفتند كه از ژانويه  1976

ي دو عضو اوپك يعني عربستان سعودي و امارات ريگ ميتصمقيمت را افزايش دهند. در اين 
درصد افزايش قيمت موافقت كردند. بدين ترتيب قيمت نفت خام  5تنها با متحده عربي 

دالر براي هر بشكه و در عربستان و امارات متحده عربي  12,7كشور عضو اوپك  11در
دالر براي هر بشكه اعالم شد. اما بعد از مدتي بين دو گروه توافق حاصل  12,09
 توجه قابلدر زمينه قيمت و افزايش  1973يكسان گرديد. پس از تحوالت سال  ها متيشدوق

ي خبري كشورهاي صنعتي، تبليغات وسيعي را عليه كشورهاي ها رسانه 1974آن از ژانويه 
و ايجاد نابساماني در  تيمسئولعدم شناخت  هارابه آننفت آغاز نمودند و  دكنندهيتول

ا كشورهاي اقتصاد جهان محكوم كردند. در اين هنگام كشورهاي صنعتي جهت مقابله ب
ي الملل نيب، تصميم به ايجاد آژانس ها متيقيي در مصرف انرژي و تثبيت جو صرفهاوپك، 
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و بر اساس تصميم شوراي سازمان همكاري  1974گرفتند. اين آژانس در سال  1IEAانرژي
شكل گرفت و به اين ترتيب اولين تحركات براي شكست  OECDاقتصادي و توسعه 

 ي انرژي شكل گرفت.الملل نيباعضاي اوپك با ايجاد آژانس 

 شوك دوم نفتي.  1-1-2
ميالدي به وجود آمد و با  1978شوك دوم نفتي كه با وقوع انقالب اسالمي ايران در سال 

يسات تأسبا آسيب ديدن  هاي متقابل آمريكا شدت يافت. يمتحراشغال سفارت آمريكا و 
يلي توسط رژيم عراق تداوم يافت كه منجر به كاهش تحمنفتي ايران در اثر بروز جنگ 

ميانگين توليد در اين سال شد. جمهوري اسالمي ايران، سياست كاهش توليد نفت را كه در 
ليد هزار بشكه در روز) تو 700طي چند ماه قبل از پيروزي انقالب فقط به حد نياز داخلي (

ي انقالب اسالمي ايران و قطع نفت خام صادراتي ايران به ريگ اوجمي شد؛ ادامه داد. با 
يي كه در اثر آن در وضعيت عرضه و تقاضاي بازارهاي انرژي جهان ها يدگرگونخارج و 

پديد آمد كشورهاي عضو اوپك براي دومين بار موفق به افزايش سريع قيمت نفت خام 
يعني بعد از پيروزي انقالب  1979مارس  العاده فوقنفرانس در ك كه يطورشدند. به 

بنا  1979دالر براي هر بشكه و در پايان ژوئن  45/14اسالمي ايران، قيمت نفت خام به 
با توجه به نوع مرغوبيت نفت خام  باره كي كنفرانس وزيران كشورهاي عضو يريگ ميبرتصم

 1979دالر در هر بشكه افزايش يافت. بنابراين قيمت نفت خام كه در ژانويه  5/23به 
دالر تعيين شده بود ظرف كمتر از يك سال پس از پيروزي انقالب اسالمي  34/13ي ا بشكه

 يش يافت. دالر براي هر بشكه افزا 26و در حدود  دو برابربه  1980ايران تا ژانويه 

 شوك سوم نفتي (سياست سهم بازار و سقوط قيمت نفت).  1-1-3
اقدام ديگري براي كاهش  1985بعد از گذشت مدتي نزديك به دو سال مجدداً در سال 

كننده نفت شكل گرفت، اين بار نيز زمينه اين  ها توسط كشورهاي صنعتي مصرف قيمت
در سطح  1974تا سال  1964رژي از سال اقدامات از قبل كامالً مهيا شده بود. مصرف ان

درصد كاهش  12مصرف آن  1984تا  1974درصد افزايش داشت ولي از  4المللي  بين

                                                            
1. International Energy Agency. 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 1391فصلنامه علوم اقتصادي، سال ششم، شماره بيستم، پاييز                                                    98

به  1985يافت. عربستان قائل به يك تفسير اساسي در سياست نفتي خود در اواخر سال 
ين منظور كسب مجدد بازار شد. عالوه بر رهاسازي نقش توليدكننده شناور، فروش نفت ا

 1985درسه ماهه  سوم سال Net – Back1كشور بر اساس روش جديدي به نام نت بك 
هاي مختلف جهان غرب در رابطه با مصرف  زمينه كامالً مساعدي براي اجراي سياست

هاي ناشي از نوسان  كارگيري سيستم نت بك تمام زيان انرژي و نفت فراهم ساخت. به
ها  ضمنًا بهترين بيان براي از دست دادن كنترل قيمت ها را متوجه توليدكننده كرده و قيمت

كند. از سوي ديگر اين كشور عالوه  است و محدوديتي بر روند روبه كاهش قيمت ايجاد نمي
 5توليد ميليون بشكه در روز ( 3بر افزايش سطح فروش نفت به روش مزبور به ميزان 

در اقصي نقاط جهان را به فروش سازي خود  ) قسمت اعظمي از ذخيرهميليون بشكه در روز
هزار بشكه نفت  101) روزانه 76رسانيد همچنين يك ماه پيش از اجالس مذكور (اجالس 

هاي راهبردي توسط امريكا برداشت گرديد. بدين ترتيب امكانات تنزيل هر چه  از ذخيره
سطح توليد اين وضع ادامه داشت. افزايش  1986ها فراهم آمده و تا اوايل سال  بيشتر قيمت

اي نداشت لكن از ابتداي سال  ابتدا به دليل باال بودن سطح تقاضا در زمستان اثر بالفاصله
اي بازار نفت  هاي تك محموله بازار جهاني را وارد سومين بحران نفتي ساخت. قيمت 1986

تنزيل  1986دالر درآوريل  13الي  10به  1985دالر در هر بشكه در نوامبر  31تا  27از 
 10الي  8ها حتي به حدود  فت، و در پي بهبود موقتي در ماه مه قيمت برخي از نفت خاميا

بازي دائما  هاي نفت تحت تأثير عوامل بورس دالر در ژوئيه رسيد. در اين دوره قيمت
 ناپايدار بود.

 1986تا دسامبر  1985. قـيمت نفت از سپتامبر 1جدول 
 

 

 OPECمنبع: 

 نفت هاي موقتي در توليد ها شروع شد كه يكي از علل آن وقفه افزايش قيمت 1989سال در

                                                            
نفت خام با توجه به بازيافت فرآورده هاي نفت مورنظر در هر روش نت بك عبارتست از محاسبه قيمت . 1

 بشكه و سود پااليشي مورد انتظار آن.

 86دسامبر  86سپتامبر  86ژوئيه  86مارس  86ژانويه  85سپتامبر سال
 15 13 8 12 23,5 25 قيمت
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مناطق غير اوپك به دنبال بروز سانحه در سكوهاي نفتي درياي شمال و نشت نفت در 
براي نفت بود. به اين ترتيب در اوايل تابستان  آالسكا و همچنين باالرفتن سطح تقاضا

دالر رسيد. اين در حالي بود كه در توليد اوپك افزايش محسوسي  18اي  ها به بشكه قيمت
و وست  68/18اي  قيمت نفت خام برنت به بشكه 1989ايجاد شد. در ماه مه سال 

 دالر رسيد. 37/20اينترمديت به 
 1989تا مه  1987قيمت نفت برنت و وست اينترمديت از ژانويه  .2جدول

 

 نوع نفت/ تاريخ
ژانويه
87 

نوامبر
87 

 88مه 
ژوئيه
88 

نوامبر
88 

دسام
 88بر 

ژانويه 
89 

مارس 
89 

 مه 89

 5/16 4/17 5/17 برنت
91/
14 

97/
12 

33/
15 

11/
17 

20 
68/
18 

 9/17 وست اينترمديت
87/
17 

6/17 5/15 
09/
14 

16/
42 

01/
18 

15/
21 

37/
20 

 

 OPECمنبع: 

 1مازاد درآمدهاي نفتي و تئوري بيماري هلندي 1-2
و با مطالعه آثار كشف گاز طبيعي در هلند  1960گرچه اين اصطالح براي اولين بار در سال 

اي اين كشور مطرح شد. اما اهميت اين مسئله هنگامي آشكار  به ويژه روي صنايع كارخانه
عنوان بيماري بر محور تجربه هلند صورت گرفته باشد، يعني كشوري كه شود كه اطالق  مي

سال تجربه استعمارگري داشته و طي اين دوران همواره يا يك قدرت درجه  500بالغ بر 
در هر  هاي درجه دوم جهاني محسوب مي شده و اول جهاني بوده يا حداكثر در زمره قدرت

يافته قرار داشته است.  ه لحاظ نهادي توسعهحال همواره در زمره كشورهاي پيشرفته و ب
يافتگي نهادهاي آن با   براي كشوري مانند ايران كه نه بنيه توليدي هلند را دارد و نه توسعه

گيري  وضعيت هلند قابل مقايسه است، اين مسئله به اندازه اي اهميت يافته كه نظام تصميم
هاي تبليغي و آموزشي خود  ظرفيتو تخصيص منابع ملي نسبت به آن بصيرت يافته و از 

براي از بين بردن عارضه كوته نگري در سطح ملي استفاده نمايد. به اين ترتيب، در سطح 
كند  شود عواملي ظهور مي توسعه به دنبال تحوالتي كه در سطح كالن اقتصاد ملي ظاهر مي

                                                            
1. Dutch Disease. 
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دار روبرو  معني هاي بسيار چشمگير و كه پيشبرد توسعه ملي را در چنين شرايطي با دشواري
گسترش و تعميق همه  اي همچون كننده سازد و در ادبيات موضوع با عناوين مهم و تعيين مي

هاي مولد اقتصاد ملي و تبديل  انواع نابرابري، گسترش و تعميق فساد مالي، تضعيف بخش
 اي و سوداگرانه به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملي مورد توجه هاي واسطه فعاليت

هايي مانند اتالف منابع، از دست دادن بازارهاي  اند. در مقياس خرد نيز پديده قرارگرفته
ترين پيامدهاي اين شرايط در نظر گرفته  صادراتي و تغيير الگوي مصرف به مثابه مهم

توان درك كرد كه چرا در هنگام تبيين نظري اين پديده  شود. در اينجا به وضوح مي مي
دي در شرايطي كه كار و تالش و نوآوري منشأ اين شكوفايي نيست از يعني شكوفايي درآم

گونه كه مالحظه شد اين بيماري همه سطوح اقتصادي  شود. همان استفاده مي» بيماري«لفظ 
و همه بازيگران كليدي اقتصاد را خواه در مقياس دولت و خواه در مقياس بازيگران 

ارض بلندمدت آن نيز به شرحي كه ذكر شد دهد و آثار و عو سطحخرد تحت تأثير قرار مي
هاي بسيار جدي  چشم اندازهاي توسعه ملي و توان رقابت اقتصاد ملي را در معرض چالش

 دهد. قرار مي

 . پيشينه تحقيق2
گرفته پيرامون بررسي اثرات درآمدهاي نفتي بر مخارج  مروري بر ادبيات تحقيقات انجام

هاي  اي برخوردار شده است. در اين زمينه، پژوهش هاي اخير از اهميت ويژه دولت طي سال
متعدديدر رابطه با تأثير و ارتباط درآمدهاي نفتي دولت بر متغيرهاي كالن اقتصادي، در 

ها نيز از  ودر اكثر آن يافته، در حال توسعه و ايران انجام شده است؛ كشورهاي در توسعه
 ده است.هاي فصلي و روش خودرگرسيون برداري استفاده ش داده

آن بر متغيرهاي اقتصاد كالن  ري) نوسانات قيمت نفت و تأث2001( 1آوادي -التوني و ال 
نوسانات  ريبه منظور بررسي تأث. قراردادندمورد مطالعه VARبا استفاده از مدل را  كويت

و  VARبرداري  ونيقيمت نفت بر هفت متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن، يك مدل اتو رگرس
-1984فصلي براي دوره  يها دادهو از  تخمين زده شد VECMمدل تصحيح خطاي برداري

نسبت  VECMلحاظ تئوري و تجربي،  نتايج بررسي نشان داد كه به. گرديداستفاده  1998

                                                            
1.Eltony and Al-Awadi 
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نزديك تر به واقعيت  VECMنتايج مربوط به مدل  ي دارد. بطوريكهبرتر VARبه روش 
كه درجه بااليي از رابطه متقابل بين متغيرهاي عمده  هدد يمدل برآورد شده نشان م است.

نتايج تجربي عليت اجرايي از قيمت نفت و  با نوسانات قيمت نفت وجود دارد.اقتصاد كالن 
جاري و پس از آن به ساير متغيرها نسبت  يها نهيدرآمدهاي نفتي را، توسعه دولت و هز

 . دهند يم

 نفت هاي يمتق شوك به توجه آيا به بررسي اينكه يا مقاله در) 2003( 1گارسيا وكونادو 
 كالن اقتصاد و نفت قيمت رابطه اروپايي، كشورهاي براي شواهدي به توجه با دارد؟ وجود

 براي صنعتي توليداتشاخص  و تورم بر نفت قيمت يرتأث تحليل و تجزيه از استفاده با را
 و تجزيه 1999-1960 دورهبراي  فصلي يها داده از استفاده با اروپايي كشورهاي ازبسياري 
آزمون  متغيرها ميان در ساختاري معافيت براي را انباشتگي ابتدا، در. كنند يم تحليل

 يها داده مختلف هاي يلتبد از يرخطيغ روابط بودن يرپذ امكان منظور به سپس. كنند يم
 تورم بر دائمي اثرات نفت قيمت كه دهند يم نشان اصلي نتايج. كنند يم استفاده نفت قيمت

 ابلق يها تفاوت اين، بر عالوه. دارند توليدات رشد نرخ برنامتقارن  اثرات اما و مدت كوتاه و
 شود. يم يافت شوك اين بهدهنده  كشورهاي پاسخ ميان در يتوجه

 در GDP و دولت مخارج ماليات، نفت، بين روابط) 2003( 2گوآجاردووپاگان -تيجرينا
 مدل تخمين از حاصل نتايج. نمودند تحليل و تجزيه 1998-1981 دوره را طي مكزيك
VARدرآمد دولت، مخارج ماليات، فصلي سري در واريانس تجزيه و پاسخ ضربه ، توابع 
 درآمدهاي و نفت درآمد بين جايگزيني اثر كه دهد يم نشان ملي ناخالص توليد و نفت

. باشند ينم نفت درآمد در موقتي جذب كاهش به قادر مالياتي درآمدهاي كه است مالياتي
 كوتاه افزايش اما شود، منجر دولت مخارج افزايش به است ممكن مالياتي درآمد افزايش
 بودجه كسري كاهش براي سياسي فشار به منجر زياد احتمال به دولت، مخارج در مدت

 كوتاه در GDP نهايت، در. شوند ينم نفتي درآمدهاي يا و ماليات افزايش طريق از انتظاري
 تثبيت نتيجه، در و است نگرفته قرار دولت مخارج در موقتي افزايش توسط مدت

                                                            
1. Cunado and de Gracia 
2. Tijerina-Guajardoand Pagán 
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 قابل ميزان به دولت حجم كاهش منظور به اخير يها سال درشده  اتخاذ هاي يريگ اندازه
 اند. داشته بر در را GDP رشد تضعيف يتوجه

 و متحدهياالت ا در سهام بازارهاي و نفت قيمت يها شوكبه مطالعه ) 2008( 1ورتيپارك 
 واقعي سهام بر بازده داري يمعن آماري تاثير نفت قيمت پرداختند. شوك اروپايي كشور 13

-1986:1 اروپايي كشور 13 بيش از و متحده ياالتا در ماهه با وقفه يكيا  و همزمان بطور
 قيمت افزايشداري  يمعنمثبت و  پاسخ نفت، صادركننده عنوان به در نروژ. دارد 2005:12
 براي نه اما اروپايي، كشورهاي از بسياري براي .تاييد شد واقعي سهامبازده  نفت بر

 كاهش سهام را واقعي بازده يتوجه قابل ميزان به نفت قيمت نوسانات افزايش متحده، ياالتا
 برخي و متحده ياالتا سهام در واقعي بازده بر نفت قيمت يها شوك نوسان سهم. داده است
 قابل افزايش با نفت واقعي قيمت در افزايش. است بهره نرخ از بيشتر ديگر كشورهاي

 عرض در اروپايي كشور 13 از كشور هشت و امريكا در مدت كوتاه بهره نرخ در يتوجه
 است. همراه ماه دو يا يك
 كل در نفتي درآمدهاي يريگ اندازه نيز در مطالعه خود به اهميت) 2008( 2لوياوبلنكو-ريس
 مهمي بخش نفت، صادرات از حاصل درآمدهاي جايي كه . از آناند پرداخته مكزيك درآمد

 سال از ماهانه يها داده از استفاده با را تشكيل مي دهد، مكزيكدولت  درآمدهاي بودجه از
 قيمت نوسانات چگونگي تعيين براي مختلف شخصه سهم بررسي به 2005 تا 1990

 .پرداختند مكزيك دولت در مالي هاي ياستس بر و نهايتا دولت درآمد بر نفت المللي ينب
 از مالياتي يدرآمدها و نفت به مربوط درآمدهاي بين معكوس رابطه كه دهد يم نشان نتايج
 است. ضروري مالي هاي ياستس اصالح. دارد وجود غيرنفتي منابع

 آمريكا اقتصاد در نفتي يها شوك انتقال در پولي بررسي سياست ) به2008( 3بچميير
 ،اند داشته سهام بازده روي بر منفي اثر نفتي يها شوك 1986 سال از پرداخت است.

 غيرخطي تبديل يا نفت قيمت در تغيير درصدي با نفتي شوك آيا اينكه ازنظر  صرف
 به سهام قيمت واكنش ميان يا رابطه كه دهد يم نشان. است شده تعريف ها يسر

 اقتصاد بر اثراتش نفتي يها . شوكندارد وجود پولي سياست يها شوك و نفتي يها شوك
                                                            

1. Park and Ratti 
2. Reyes-Loya andBlanco 
3. Bachmeier 
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به  پولي هاي ياستس گيردكه يم نتيجه يتاً. نهااست پولي هاي ياستس بر خود اثر از فراتر
 .نيستند موثر طور سيستماتيك

در  .اند پرداخته ايران براقتصاد نفت يها شوك به بررسي اثر) 2009( 1وماركواردفرزانگان 
 ايران در كالن اقتصاد عمده يرهايمتغ و نفت قيمت يها شوك بين رابطه پويايياين مطالعه 

      نتايج مطالعه نشان . قرار گرفته است تحليل و مورد تجزيه VAR روش از استفاده با
 نفت) به قيمت منفي و مثبت يها شوكنفت ( قيمت يها شوك نامتقارن مي دهد كه اثرات

رشد  بين معناداري مثبت و رابطهها  . آندارد همراه به را تورم افزايش يتوجه قابل طور
 نوسانات اي يهحاش يرتأث در اين مطالعه. كردند پيدا صنعتي توليدات رشد و نفت قيمت
 طريق هلندي از بيماري قابل مشاهده است و همچنين دولت واقعي مخارج بر نفت قيمت
 توجه است. قابل  موثر ارز نرخ

 ، هدفاند كردهتونس بررسي  اقتصاد را در نفت قيمت يها ) شوك2009( 2وهمكارانجبير 
 نقش تحليل و تجزيه از طريق كالن اقتصاد نفت با متغيرهاي قيمت بررسي ارتباط ها آن

 Q1993 – 3Q2007 1 دوره درها  داده تحليل و تجزيه براي VARبوده كه از مدل  يارانه
 هيچ كه دهد يم نشان يرخطيغ و خطي مدل از استفاده با حاصل نتايج. است شده استفاده
 نفت قيمت شوك. ندارد وجود اقتصادي هاي يتفعال در نفت قيمت شوك از مستقيم تاثير
 شوك اثر در كه كانالي ينتر مهمگذارد و يم اثر يرمستقيمغ طور به اقتصادي هاي يتفعال بر

 .است دولت مخارج، شود يم منتقل
بلندمدت  رشد مدل ايران با استفاده از اقتصاد و نفت بررسي صادرات ) به2009( 3اصفهاني
بيماري  مرتبط با استاندارد ادبيات با تضاد در روش . اينپرداخت نفتي درآمدهاي تحت
 تمركز موقت منابع كشف مدت كوتاه پيامدهاي برعمدتاً  كهاست  منابعنفرين  و هلندي
 است شده داده نشان كابداگالس، توليد تابع فرض با و خاص منظم و شرايط تحت. دارند
 برابر سهم هر سرمايه ضريب با معادلهبلندمدت  خروجي درشده  وارد نفت صادرات كه

 طي ايران اقتصاد روي بر جديد فصلي يها داده مجموعه از استفاده بابلندمدت  تئوري .است
 واقعي، توليد در خطا تصحيح مشخصات. است شده بررسي  1979Q1- 2006Q4دوره

                                                            
1. Farzanegan andMarkwardt 
2. Jbir and Zouari-Ghorbel 
3. Esfahani et al 
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 نشان رابلندمدت  رابطه توليد، دو و نفت صادرات ارز،واقعي  نرخ تورم، پول، واقعي ترازهاي
 بهرهنرخ  براي پراكسي يك عنوان به تورم با پول واقعي استاندارد تقاضاي دهند معادله يم

 يرتأث طريق از نفت صادرات بابلندمدت  در واقعي خروجي. است شده در نظر گرفته  بازار
 همچنين. است گرفته شكل فنĤوري انتقال اصلي كانال عنوان به سرمايه انباشت در خود
 هاي يناكارآمد از ثابت كه GDP و تورم ميانتوجه بلندمدت  قابل منفي ارتباط نتايج

 .دهند يم نشان را است مطرح اقتصادي
در  ها آنكالن و تفاوت  اقتصاد نفتي يها شوك اثرات به بررسي) 2010( 1گالي وبلنچارد 

 از يا مجموعه در را كالن اقتصاد عملكرد .اند پرداخته 1970 به نسبت 2000 يها سالي ط
 در تمركز با گذشته دهه در و 1970 نفت قيمت يها شوك از پس صنعتي اقتصادهاي

 و تورم خفيف اثرات براي مختلف هاي يه. فرضكنند يم مشخص متفاوت يها قسمت
 نفت از كمتري سهم: كنند يم بررسي را نفت قيمت در اخير افزايش از اقتصادي هاي يتفعال
 همه كه گيرند يم نتيجه. پولي هاي ياستس در و بهبود يرترپذ انعطاف كار بازار توليد، در

 كنند. يم ايفا را مهمي نقش فروض
 تحت گذاري يهسرما هاي يهنظر نفت، قيمت قطعيت عدم در مورد) 2010( 2سرلتيز والدر 
 نفت قيمت. كنند يم بررسي را اطمينان عدم واقعي بيني يشپ هاي ينهگز و قطعيت عدم
 و نفت قيمت بين رابطه دوباره. داشت خواهد گذاري يهسرما ارزش كاهش به تمايل
 پيها  . آنكنند يم بررسي را نفت قيمت اطمينان عدم نقش بر تمركز با را گذاري يهسرما
، گذاري يهسرما مختلف هاي ياسمق در داري يمعن و منفي اثر نفت قيمت نوسانات كه بردند

 قيمت نوسانات اثرات كه بردند پيها  آن همچنين. گيرد يبرم در را كل توليد و مصرف
 منفي شوك يك به اقتصادي هاي يتفعال از منفي پوياي يها پاسخ تشديد سمت به نفت،
 .است مثبت نفت قيمت شوك به پاسخ تقليل كهي حال در رود، يم نفت قيمت

شود  يم انجامدفاعي  مخارج براي درنفت  هاي ينههز كه آيا سؤالاين  ) به2010( 3چان
 كشور پنج دفاعي بر مخارج نفتي درآمدهاي يرتأث بررسي به پرداخته در اين راستا

 طور به كشورها اين نفتي، درآمدهاي از يا دوره كاهش وجود با. پردازد يم نفت صادركننده
                                                            

1. Blanchard and Gali 
2. Elder and Serletis 
3. Chun 
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 شدت به دفاعي مخارج موارد، از برخي دراند.  نداشته تري يينپا دفاعي مخارج معمول
 اين. است بوده نفتي درآمدهاي كاهش از كمتر بسيار كاهش ميزان يا و يافتهيش افزا

 سراسر در اقتصادي ركود اقتصادي، هاي يم. تحراست ملي امنيت براي چالش ايجاد وضعيت
 و تسليحات خريد از را كشورها اين نفت صادرات نفت، براي تقاضا آمدن پايين يا و جهان
 محدود براي تالش در كه هايي ياست. سكند ينم متوقف را بزرگ امنيتي نيروهاي ايجاد
 ثباتي يب ايجاد از مهار براي تواند ينم تنهايي به بالقوه دشمنان از نفتي درآمدهاي كردن
 تري يچيدهپ تصوير شدن پديدار. باشد كافي دفاعي هاي ييتوانا گسترش طريق از يا منطقه

 تسليحات با مقابله براي هايي ينهگز گسترده طور به گذاران ياستس و تحليلگر نيروهاي كه
 .كنند يم جستجو ببرند، بين از را نفت صادركننده كشورهاي ثروت است ممكن كه احتمالي

 كشورهاي اقتصادي رشد روي بر نفت قيمت يها شوك اثر) 2010( 1ديگران وبرومنت 
 واردكنندگان يا خالص صادركنندگان ،كشورهاي مورد بررسي ازاند كردهمنتخبمنا را بررسي 

 عملكرد. گذارند يم نفت قيمت بر ناچيزي خيلي اثر اما ،اند شده گرفته نظر در كاالها خالص
 اتو بردار تنظيم در بلكه گذارد ينم اثر نفت جهاني قيمت بر كشورهاتك  تك اقتصادي
 دهد يم نشان برآوردها. است شده اعمال شدهيي شناسا محدوديت يك عنوان به رگرسيو

 كويت، عراق، ايران، الجزاير، از رشد خروجي در مثبتي و دار يمعن اثر نفت قيمت افزايش كه
 به نفت قيمت يها شوك حال، اين با. دارد عربي متحده امارات و سوريه قطر، عمان، ليبي،
 و مراكش اردن، اسرائيل، مصر، جيبوتي، بحرين، از رشد بر داري يمعن يرتأث كه رسد ينم نظر

 و نفت تقاضاي مانند شوند يم تجزيه نفتي مثبت يها شوك هنگامي كه. باشد داشته تونس
 همراه توليد رشد كاهش با نفت عرضه شوك، كشورها از يا مجموعه براي نفت عرضه
 .ماند يم باقي مثبت به صورت اثرات نفت تقاضاي يها شوك اثر اماهست 

 

 

 
                                                            

1  . Berument et al 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 1391فصلنامه علوم اقتصادي، سال ششم، شماره بيستم، پاييز                                                    106

 ي از مطالعات صورت گرفته در خارج از كشورا خالصه .3جدول
 

 مدل عنوان بررسي منبع رديف

1 Bachmeier (2008) 
سياست پولي و انتقال

 ي نفت در امريكاها شوك
مشاهدات روزانه قيمت نفت  -VARمدل-

 ي بازگشتيها شوكو 

2 Blanchard and Gali 
(2010) 

ي و خروجمقايسه پاسخ تورم 
ي نفتي در ها در برابرشوك

 يك گروه از اقتصاد صنعتي

 -IRFو SVARاز متغيره با استفاده 6-

 VARقش دو متغيره با استفاده از 

ي فصلي: ها داده -آمريكا متحده االتيبرايا
1970-2007 

3 Elder and Serletis 
(2010) 

نوسانات قيمت نفت و 
 ي در امريكاگذار هيسرما

كه جانشين خطاي ميانگين  VARساختار-
 است شده GARCHدر 

ي قيمت نفت نانينا اطمي ريگ اندازه -
ي نيب شيپمشروط بر انحراف معيار از خطاي 

ي فصلي: ها داده - در قيمت واقعي نفت
 2008:1تا  1974:2

4 Park and Ratti (2008) 
و شوك در امريكا  بازار نفت

 ييكشور اروپا 13و 

VAR  وIRF-   اثر شوك قيمت نفتي بر
ي ها داده -شاخص شوك واقعي بازگشتي

 2005-1986ماهانه: 

5 Chun (2010) 
ي ها نهيهزقيمت نفت و 
 نظامي

كشش تقاصا بر مخارج نظامي در پنج كشور 
اقتصاد غني از نفت ايران، كويت، عربستان 

دادههاي ساالنه: -و نيجريه ونزوئالسعودي، 
 2007تا  1997سال از  10ي ها داده

6 Berument et 
al. (2010) 

ي نفتي درهااثر شوك
 MENAانتخاب كشورهاي 

VAR  وIRF  ي ها داده -كشور 16در
 2004تا  1952از  :ساالنه

7 Farzanegan and 
Markwardt (2009) نفت و اقتصاد ايران 

 -VAR, IRF, VDCمتغيره با استفاده از 

 2006-1975 :ي فصليها داده

8 Esfahani et al. (2009) صادرات نفت و اقتصاد ايران 
-VARX, GIRFبا استفاده از  متغيره 5

 2006-1979ي فصلي: ها داده

9 Jbir and Zouari- 
Ghorbel (2009) نفت و اقتصاد تونس 

-VAR, IRF, VDCمتغيره با استفاده از 

 2007-1993:ي فصليها داده

10 Reyes-Loya and 
Blanco (2008) نفت و اقتصاد مكزيك 

-1990ي ماهانه : ها دادهARIMA -مدل
2005 
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 عمده متغيرهاي بر نفتي يها شوك اثرات بررسي به) 1378( آبادي ينام يصمد وحيد
 سازي شبيه الگوي يك پژوهش اين در. پرداخت كالن اقتصاد الگوي يك از استفاده با اقتصاد
 يرتأث بررسي منظور به معادله 15 بر مشتمل همزمان، معادالت سيستم يك از متشكل
 از استفاده با الگو پارامترهاي كه گرديد تدوين اقتصادي عمده متغيرهاي بر نفت درآمد
 و تاريخي مقادير با آن نتايج مقايسه و الگو برآورد از بعد. اند شده برآورد 3SLS روش
 قرار سازي شبيه مورد يوسنار 18 مربوطه، آماري هاي روش طريق از مدل اعتبار اثبات
 سهم و يابد، افزايش نفتي درآمدهايكه  يصورت در سازي، شبيه نتايج است. براساس گرفته
 ملي، درآمد ثروت، نفت، بدون GDP آنگاه افزايش يابد، دولت عمراني مخارج
 افزايش ها، يمتق سطح و غيرنفتي يها پرداخت تراز خالص  كسري واردات، گذاري، سرمايه

 افزايش و داخلي پول ارزش افزايش نفتي، درآمدهاي افزايش زمان در همچنين. يابد مي
 يافته يشافزا واردات. است گرديده گذاري سرمايه افزايش باعث دولت، عمراني مخارج سهم

 ها يمتق سطح در كاهش. گردد مي اضافه نفتي غير يها پرداخت تراز خالص  كسري بر و
 پول ارزش كاهش بر عالوه يافته، كاهش نفتي درآمدهايكه  يزماناست.  شده مشاهده
 نفت، بدون GDP ملي، درآمد گذاري، سرمايه دولت، عمراني مخارج سهم با كاهش داخلي،
يافته  كاهش غيرنفتي يها پرداخت تراز  خالص كسري آن تبع به و واردات. يابد مي افزايش

 .دهد يم نشان افزايش ها يمتق شاخص اما

 مطالعهها ( پرداخت تراز جاريبر حساب  نفتي يها شوك اثر) 1387( مير رسولي ميثم
 بررسي را مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه به) اوپك عضو كشورهاي موردي
 جهت مهمي منبع همچنين و GNP صادرات، ساليانه، بودجه ينتأم در نفت بخش اهميت

 از نيست پوشيده كسي بر) اوپك( نفت صادركننده كشورهاي در اقتصادي هاي يتفعال
 اختالل دچار ناگهانيبه طور  جاري حساب تراز كه است اين نفتي يها شوك هاي يژگيو
 عضو كشورهاي يها پرداختتراز  جاري حساب بر نفت قيمت يها شوك ير. تأثشود يم

      نشان  است. نتايج شده استفاده 1970-2005 دوره براي پانل هاي داده روش از اوپك
وجود ها  تراز پرداخت جاري حساب و نفت قيمت يها شوك بين مستقيم رابطه مي دهد

 افزايش را جاري حساب تراز ،)نفتي مثبت شوك( نفت قيمت افزايش كه بطوري دارد
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 باز درجه و دولت مصرفي مخارج متغيرهاي با جاري حساب رابطه ديگر، طرف از. دهد يم
 است. شده برآورد مستقيم و معكوس ترتيب به تجاري بودن

به بررسي اثر نوسانات درآمدهاي نفتي دولت بر بخش غير قابل تجارت ) 1387( رمضاني
پرداخت. اين مطالعه فرآيند انتقال   VARايران (بخش مسكن) با استفاده از تكنيك

مسكن (به عنوان ها به اقتصاد ايران و اثرگذاري آن بر بخش  هاي درآمدي نفت دولت تكانه
بخش غيرقابل تجارت) را مورد بررسي قرار داده است. شواهد قوي موجود از واقعيات 

هاي نظري مناسب، تأثير افزايش درآمدهاي نفتي دولت بر افزايش  اقتصادي ايران و پشتوانه
مورد  1350-1385گذاري در بخش مسكن را براي دوره  تغييرات دو عامل قيمت و سرمايه

يك سيستم معادالت همزمان پويا طراحي  VARدهد. در اين مطالعه با مدل  ار ميتأييد قر
اي از متغيرهاي  گرديد كه در اين مدل به بررسي روابط متقابل بلندمدت ميان مجموعه

كالن اقتصادي مؤثر در فرآيند انتقال و اثر اين درآمدها در اقتصاد ايران و بخش مسكن 
دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي در  از مطالعه نشان ميپرداخته شده است. نتايج حاصل 

هاي  ها، افزايش دارايي اي برنامه مالي دولت ايران و از طريق افزايش  مخارج جاري و سرمايه
ارزي در سمت منابع پايه پولي موجبات فشار بر حجم پول و نقدينگي را فراهم آورده و 

ي درآمدي نفت، مطابق مدل كوردن و نري ها افزايش نقدينگي رهاشده ناشي از اين جهش
اي بودن بخش مسكن و جاذبه يافتن آن به لحاظ باالتر  ) و به دليل غير مبادله1982(

گذاري در آن، موجب افزايش شاخص قيمت در اين بخش  قرارگرفتن بازدهي نسبي سرمايه
انس خطاي هاي مبتني بر تجزيه واري آورد. همچنين نتايج حاصل از تحليل را فراهم مي

هاي  هاي ناشي از مؤلفه ، پايايي اثرات ضربهIRFsالعمل آني  و توابع عكس FEVDبيني  پيش
پولي اثر پذيرفته از افزايش درآمدهاي نفتي دولت بر متغيرهاي هدف بخش مسكن در 

هاي بلندمدت نشان داده. تغييرات نقدينگي ناشي از  بازگشت به تعادل مجدد را در دوره
گذاري در  ثبات كننده براي تغييرات سرمايه ترين عامل بي تي دولت را مهمدرآمدهاي نف

گذاري در مسكن را نيز به عنوان  حال تغييرات سرمايه مسكن ارزيابي نموده و درعين
 ثباتي براي تغييرات قيمت مسكن در اقتصاد ايران معرفي نموده است. ترين عامل بي مهم

درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو دربررسي رابطه بين ) 1387(الحسيني 
دهد كه اكثر كشورهاي صادركننده منابع طبيعي (از قبيل صادركنندگان  اوپك نشان مي
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اند. يكي  نفت)، به رغم برخورداري از درآمد عظيم صادراتي، عملكرد اقتصادي ضعيفي داشته
بيند  ضعف نهادهاي قانوني مي هاي مشكل را در فقدان يا از جديدترين و قدرتمندترين تبيين

هاي  شود تا درآمدهاي نفتي در جهت منافع سياستمداران كوتاه بين و گروه كه سبب مي
همسو خرج شود و نه در جهت منافع بلندمدت توسعه كشورها. شناسايي سازوكارهايي كه 

گذاران كشورهاي صاحب منابع طبيعي كمك خواهد  شود به سياستباعث چنين وضعيتي مي
كرد تا با حذف اين عوامل، زمينه را براي رشد اقتصادي مهيا ساخته و از دام نفرين منابع 

خيز و با بررسي اعضاي اوپك،  كشور نفت 40رهايي يابند. در اين تحقيق با بررسي بيش از 
نشان داده شد كه درآمدهاي نفتي، اثري معكوس بر اقتصاد و رشد اقتصادي كشورهاي 

يه نفرين منابع تأييد شده است. اين تأثير از طريق كانال نهادها در خيز دارد و فرض نفت
خيز با نهادهاي ضعيف، بخواهند  اقتصاد صورت مي گيرد. بنابراين اگر كشورهاي نفت

راهكاري در جهت خرج كرد بهينه نفت ارائه كنند، اين راهكار بايد با توجه به در نظر 
 گرفتن ضعف نهادي اين كشورها باشد. 

 مبناي ايران بر خارجي تراز و نفتي يها شوك) در پژوهشي به بررسي 1388(صفري  حسين
و سپس  پرداخته است SVAR ساختاري برداري رگرسيون خود يسنج اقتصاد مدل
به صورت  كه راها  شوك از هريك اثر آن از پس است شده برآورد نفتي قيمت يها شوك
 1352-1386 زماني فاصله در VAR مدل در خارجي تراز اجزاي بر ،است برآوردي متغير

 .دهند يم نشان را خارجي تراز اجزاي برها  شوك دار يمعن اثر نتايج،. است آمدهبه دست 

 ي تحقيقشناس روش. 3
 1390تا  1344) در دوره زماني VARبراي تخمين، يك الگوي خودرگرسيون برداري(

هاي زماني،  ماهيت وذات سريهاي ساالنه انتخاب شده است. با توجه به  براساس داده
گيرد و در نهايت، براساس نتايج به دست آمده، به بررسي تأثير  آزمون ريشه واحد انجام مي

هاي درآمدهاي نفتي بر مخارج دولت پرداخته مي شود. مزيت اين مطالعه به ديگر  شوك
ج دولت مطالعات، استفاده ازيك الگوي تركيبي براي بررسي درآمدهاي نفتي بر روي مخار

) درانتخاب متغيرها، مخارج VARاست. باتوجه به آزادي الگوهاي خودرگرسيون برداري(
عمده و اصلي دولت، مخارج نظامي (دفاعي)، مخارج تأمين اجتماعي، مخارج آموزش و 
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پرورش، مخارج سالمت، مخارج فرهنگي در نظر گرفته شده است. درآمدهاي نفتي دولت 
گرفته درخارج و ايران)، در الگو وارد شده  و مطالعات انجام هاي نظري (باتوجه به زمينه

شده، الگوي درنظرگرفته شده و مناسب درپژوهش حاضر به  است. بر پايه توضيحات داده
= صورت زيراست: ( , ) 

 = , , ,	 ,  

 متغيرهاي مورد استفاده دراين تحقيق عبارتنداز:
 ،درآمدهاي نفتي دولت،

 نرخ تورم	،

 گيرد: ، مخارج دولت است كه مخارج زير را در بر مي

 ، مخارج نظامي(دفاعي)،

 ، مخارج تأمين اجتماعي،

 ، مخارج آموزش و پرورش،

 ، مخارج بهداشت،

 ، مخارج فرهنگ،

 . نتايج آزمون ريشه واحد3-1
انجام شد. كه نتايج  1388تا  1344هاي روي متغيرهاي مدل دربين سال آزمون
صورت گرفت و پس از بررسي درسطح  	 براي متغير درآمدهاي نفتي آزمون

توان ردكرد. اين  مشخص شد كه فرضيه صفر مبني بروجود ريشه واحد درسطح را نمي
 قدر شده براي تمامي موارد از آماره محاسبه مطلق قدر بايد متغيردر سطح پايا است (زيرا
 باشد). يافته بزرگتر مطلق آماره ديكي فولر تعميم
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 . آزمون ريشه واحد برمتغير درآمدهاي نفتي دولت4جدول

 

 منبع:نتايج تحقيق

مشاهده  5 جدول نتايج آن در صورت گرفت و	براي متغير نرخ تورم  آزمون
گردد. پس از بررسي در سطح مشخص شد كه فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد  مي

 (زيرا با داشتن عرض از مبداء در سطح پايا استدر سطح را نمي توان رد كرد. اين متغير 
مطلق آماره ديكي فولر  قدر شده براي تمامي موارد از مطلق آماره محاسبه قدر بايد

 .باشد) تر يافته بزرگ تعميم
 . آزمون ريشه واحد برروي متغيرنرخ تورم5جدول

 

 باروند ازمبدا باعرض متغير
 درسطوحي ربحرانيمقاد

 ADFآماره 
1% 5% 10% 

INF 

▲ - 3,58- 2,92- 2,60- 3,17- 

▲ ▲ 4,18- 3,51- 3,18- 3,21- 

- - 2,62- 1,94- 1,61- 0,66- 
 

 منبع:نتايج تحقيق
، مخارج تأمين 	براي متغير مخارج دولت كه شامل مخارج نظامي دولت  آزمون

، مخارج بهداشت دولت ، مخارج آموزش و پرورش دولت اجتماعي دولت 
نشان داده  6نتايج آن درجدول  هستند، صورت گرفت و مخارج فرهنگي دولت  ،

شده است. پس از بررسي درسطح مشخص شد كه فرضيه صفر مبني بروجود ريشه واحددر 
 سطح را نمي توان ردكرد.

 
 

 باروند باعرض ازمبدا متغير
 سطوح دري بحران ريمقاد

 ADFآماره 
1% 5% 10% 

OIL 

▲ - 3,60- 2,93- 2,60- 0,61- 

▲ ▲ 4,20- 3,52- 3,19- 1,27- 

- - 2,63- 1,95- 1,61- 2,88- 
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 ). آزمون ريشه واحد برروي متغيرمخارج دولت (6جدول
 

 Prob آماره واحد بر اساس روشريشه 

Levin lin & Chu 0,014 0,5058 

Lim, Pesaran & Shin 0,126- 0,445 

ADF- Fisher 11,13 0,347 

PP- Fisher 10,03 0,43 
 

 منبع:نتايج تحقيق

 . تعيين تعداد وقفه بهينه الگو3-2
بايست تعداد وقفه بهينه الگوتعيين  ابتدا مي  VARبراي برآوردالگوي خودرگرسيون برداري

است از   ترينمعيارهاي اطالعاتي كه عبارت شود. به اين منظور براساس سه نمونه از متداول
 يا وHQ 3حنانكوئين ، معيار SC2شوارتزبيزين اطالعاتي ، معيارAIC1معيار اطالعاتي آكائيك

وقفه  كنند) راي تعيين وقفه استفاده ميب LR معيار (در اكثر مطالعات از LR4 براساس معيار
 دهد. رانشان ميVARجدول زير نتايج حاصل ازآزمون انتخاب مرتبه  شود. بهينه انتخاب مي

دهد كه براي هر كدام ازمتغيرهاي مدل  نشان مي 2نتايج حاصل ازتخمين اوليه مدل باوقفه
ايدبه يك نكته توجه كردو شود. لذا براي تفسيرنتايج ب متغيربرآورد مي 6يك معادله براساس

هاي تك معادله  آن اينكه، درتخمين دستگاه معادالت، ضرايب متغيرهاي الگو اهميت روش
توان با اطمينان بااليي نتايج حاصل از اين تخمين را تحليل كرد لذا  راندارند.براين اساس نمي

بعداز تخمين اوليه  شود. العمل وتجزيه واريانس براي تحليل نتايج استفاده مي از توابع عكس
مدل و با استفاده از معيارهاي اطالعاتي ذكر شده همان طور كه درجدول باال مشاهده 

 است. 4وقفه بهينه براي اين مدل LR شود، براساس معيار مي
 
 
 

                                                            
1. Akaike information criterion 
2. Schwarz information criterion 
3. Hannan-Quinn information criterion 
4. sequential modified LR test statistic .each test at 5% level 
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 VAR. نتايج آزمون انتخاب مرتبه 7جدول
 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 2369,843- NA 41+ E5,33 115,9436 116,2361 116,0501 

1 2181,59- 303,0427 38+ E6,19 109,1507 111,4912 110,003 

2 2108,098- 93,20847 38+ E2,32 107,956 112,3444 109,554 

3 2035,535- 67,25367 38+ E1,38 106,8066 113,2429 109,1504 

4 1910,95- *72,92798 *37+ e1,65 *103,1195 111,6038 *106,2090 

 

 منبع : يافته هاي پژوهشگر

 پاسخ) -العمل آني(ضربه .  تابع عكس3-3
هاي وارد برمتغيرهاي الگوي درآمدهاي نفتي  واكنش متغير درآمدهاي نفتي براثر شوك

،يك تغيير ناگهاني يا شوك به اندازه يك 1درنمودارهاي زير منعكس شده است. طبق نمودار
) به شرح زير هست كه در دوره اول اثر OIL( انحراف معيار در متغير درآمدهاي نفتي

اثر مثبت بر خود متغير درآمدهاي  6298,8 ده شوك مثبت درآمد نفتي به ميزانايجادش
يابد يعني اينكه اثر شوك مثبت ايجادشده  ام ادامه مي4نفتي داشته است و اين روند تا دوره 

ام  5است.حال آنكه از دوره  در درآمدهاي نفتي اثر مثبتي بر روي درآمدهاي نفتي داشته
ام به بعد دوباره اين  6گردد. دوره  مي -2358/شود و به ميزان به بعد، اين مقدار منفي مي

گردد كه اين شوك مثبت ايجادشده، و  گردد، اما در دوره هشتم مشاهده مي مقادير مثبت مي
توان  ايجادشده ميكلي از اثرات  گردد. در حالت مي -12186,2 درآمدهاي نفتي به ميزان

نتيجه گرفت كه حركت متغير درآمدهاي نفتي به شوك ايجاد مثبت ايجادشده، مثبت بوده 
 است.
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  و  العمل درآمدهاي نفتي به شوك خودش و مخارج نظامي دولت . تابع عكس1نمودار
 تأمين اجتماعي

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع:نتايج تحقيق
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 هاي مخارج تأمين اجتماعي درآمدهاي نفتي به شوكالعمل متغير  . تابع عكس2نمودار
 

 

 

 

 

 

 نتايج تحقيق منبع:

 
 العمل درآمدهاي نفتي دولت به شوك مخارج آموزش و پرورش . تابع عكس3نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نتايج تحقيق منبع:
، يك تغيير ناگهاني يا شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير 1بر اساس نمودار

) ايجاد شده است كه در دوره ) در متغير مخارج نظامي دولت (نفتي (درآمدهاي 
كند. اما در دوره بعد يعني دوره  گونه تغييري بر روي مخارج نظامي دولت ايجاد نمي اول هيچ
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گردد. اين تغييرات در دوره سوم به  مي -2560,7دوم باعث كاهش اين متغير به ميزان
ام منفي است و ميزان آن در نوسان است.  5اين تغييرات تا دوره شود.  مي -318,8 ميزان

شود.  ام شوك مثبتي از سوي درآمدهاي نفتي ايجاد مي 5دهد كه تا دوره  اين امر نشان مي
ام به بعد  6گردد اما از دوره  اين شوك به صورت منفي بر روي مخارج نظامي ظاهر مي

ي ايجاد شده بر روي متغير مخارج نظامي به گردد. و شوك مثبت  درآمدهاي نفت تعديل مي
، يك تغيير ناگهاني يا 2گردد. طبق نمودار صورت مثبت بر روي مخارج نظامي ظاهر مي

 نيتأم) در متغير مخارج ( شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير درآمدهاي نفتي
 -15,04دوره دوم به بعد به ميزان ي ندارد. اما ازريگونهتأث چيه) در دوره اوا اجتماعي (

. رسد يم -54,8. در دوره سوم اين ميزان به مقداردهد يماجتماعي را كاهش  نيتأممخارج 
و به  ابدي يمام اين ميزان افزايش  6. اما در دوره رسد يم -209,24ام به ميزان 5در دوره 

درآمدهاي نفتي  از سوي متغير جادشدهيادوره شوك مثبت  6. طي رسد يم -68,47مقدار
ام به  7اجتماعي دولت گذاشته است. اما از دوره  نيتأم) اثري منفي بر روي مخارج (

كه شوك مثبت نفتي، اثر مثبتي بر روي مخارج  دهد يمو نشان  گردد يمبعد مقادير مثبت 
اجتماعي دارد. حال آنكه باز هم اين مقادير به طور متناوب در حال تعديل شدن  نيتأم
، تغيير ناگهاني يا شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير 3ستند. طبق نموداره

) در دوره اول ) در متغير مخارج آموزش دولت (درآمدهاي نفتي دولت (
. اما در دوره بعد يعني دوره دوم باعث كاهش متغير مخارج كند ينمتغييري ايجاد  گونه چيه

به بعد تا دوره نهم اين مقدار منفي است. اما  3. از  دوره گردد يم -297,7آموزش به ميزان
اين مقدار در تغييرات متغير مخارج آموزش در دوره  نيتر شيببه هر حال، تناوب است كه 

ام، مثبت گرديده است و ميزان  10است. اين مقدار در دوره  -710,8 كه ميزان آن است 6
كه اگر شوك مثبتي از ناحيه  دهد يمنشان . نتايج در اين زمينه گردد يم 646آن 

درآمدهاي نفتي وارد گردد، اين شوك در طول دوره مورد بررسي، به صورت منفي بر 
 .گردد يممخارج آموزش ظاهر 
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 العمل درآمدهاي نفتي دولت به شوك مخارج بهداشتي . تابع عكس4نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتايج تحقيق منبع:
ناگهاني يا شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير درآمدهاي نفتي ، تغيير 4طبق نمودار

تغيري بر روي  گونه چيه) در دوره اول ) در متغير مخارج بهداشتي دولت ((
. اما در دوره بعد يعني دوره دوم باعث كاهش متغير مخارج كند ينممخارج بهداشتي ايجاد 

ام  7ام ادامه دارد. و در دوره  6اين روند منفي تا دوره  .گردد يم -115,3بهداشتي به ميزان
 گردد يمام به بعد دوباره اين ميزان منفي  8. اما از دوره گردد يمتعديل  +56,34 به ميزان
گفت كه اين تعديالت به صورت نوساني در طي دوره مورد بررسي،  توان يم. ابدي يمو ادامه 

گرفت اين است كه اين شوك در طول زمان  توان يم. و نتيجه كلي كه استدر حال تكرار 
دوره مورد بررسي، به صورت منفي بر مخارج بهداشتي ظاهر شده است.  بر اساس نمودار 

) ، يك تغيير ناگهاني يا شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير درآمدهاي نفتي (5
، اما در كند ينمتغييري ايجاد  گونه چيه) در دوره اول در متغير مخارج فرهنگي دولت (

. كه در شود يم -26,11 دوره بعد باعث كاهش ميزان متغير درآمدهاي فرهنگي به ميزان
 . است -46,88 دوره سوم هم به ميزان

در دوره چهارم به بعد اين ميزان در حال كاهش است اما همچنان منفي است. اين به 
با بررسي  .گردد يمو مثبت  ابدي يمام اين مقدار افزايش  5است. در دوره  -34,88ميزان
درآمدهاي نفتي بر  جادشدهياي ها شوكنتيجه گرفت كه در طي زمان  توان يهام شوكاين 
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دوره تعديل  3، پس طي حدود شود يمروي مخارج فرهنگي دولت به صورت متناوب تكرار 
 .  ديآ يمو دوباره به وجود 
 العمل درآمدهاي نفتي دولت به شوك مخارج فرهن . تابع عكس5نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتايج تحقيق منبع:
 

 العمل درآمدهاي نفتي دولت به متغير نرخ تورم . تابع عكس6نمودار
 

 

 

 

 

 نتايج تحقيقمنبع: 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 119                                  هاي نفتي بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ايرانتبيين و تحليل اثرات شوك 

، يك تغيير ناگهاني يا شوك به اندازه يك انحراف معيار در متغير درآمدهاي 6طبق نمودار
متغير نرخ تورم را  -0,47) در دوره اول به ميزان) در متغير نرخ تورم (نفتي (

. در ابدي يمافزايش  -1,26، اما به ميزانهست. و اين روند در دوره دوم منفي دهد يمكاهش 
. در دوره چهارم اين ابدي يمافزايش  1,19، اما به ميزاناستدوره سوم باز هم اين اثر منفي 

. در حالت كلي در طي دوره مورد بررسي حركت متغير نرخ تورم به گردد يمت ميزان مثب
گفت كه  توان يم. در حالت كلي هستصورت نوساني بوده است و در طي در حال تكرار 

از سوي درآمدهاي نفتي در طي زمان اثر منفي بر روي تورم داشته  جادشدهياشوك مثبت 
 تعديل بوده است. است. و اين حركت به صورت نوساني در حال

 تحليل واريانس . تجزيه و3-4
 59,32دهد كه در دوره اول  نتايج حاصل از تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان مي

شود و بعد از آن  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي
درصد و مخارج بهداشتي دولت به ميزان  13,91ترين سهم را به ميزان  مخارج نظامي بيش

درصد و مخارج تأمين اجتماعي  6,17موزش به ميزان درصد و سپس مخارج آ 11,48
در طي  درصد و تورم صفر هست.حال آنكه سهم  3,13درصد و مخارج فرهنگي  5,95

دهد كه  . تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان ميشود يمدوره مورد بررسي كم تر 
سط خود آن توجيه درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت تو 46,2در دوره دوم 

درصد و  16,03ترين سهم را به ميزان  شود و بعد از آن مخارج تأمين اجتماعي بيش مي
 10,42درصد و سپس مخارج نظامي به ميزان  14,82مخارج بهداشتي دولت به ميزان 

درصد  0,18درصد و تورم   6درصد و مخارج فرهنگي و آموزشي نسبتاً ميزان يكسان 
 31,73دهد كه در دوره سوم  نس متغير درآمدهاي نفتي نشان ميهست. و تجزيه واريا

شود و بعد از آن  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي
درصد و مخارج آموزشي دولت به  24ترين سهم را به ميزان  مخارج تأمين اجتماعي بيش

درصد و مخارج  11,66درصد و سپس مخارج بهداشتي دولت به ميزان  17,86ميزان 
هست. و نتايج  1,66درصد و تورم  درصد 5,75درصد و مخارج فرهنگي  7,3تأمين نظامي 

 34,92دهد كه در دوره چهارم  حاصل از تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان مي
شود و بعد از آن  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي
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درصد و مخارج  21ترين سهم را به ميزان  اجتماعي و مخارج بهداشتي بيش مخارج تأمين
درصد  6,83درصد و سپس مخارج نظامي دولت به ميزان  11,15آموزشي دولت به ميزان 

درصد هست. تجزيه  2درصد و تورم  1,19و مخارج فرهنگي كمترين سهم به ميزان 
درصد واريانس خطا  23,32دوره پنجم دهد كه در  واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان مي

ترين  شود و بعد از آن مخارج بهداشتي بيش در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي
درصد و  23,58درصد و مخارج تأمين اجتماعي دولت به ميزان  31,28سهم را به ميزان 

ين سهم درصد و مخارج فرهنگي و نظامي كمتر 8,02سپس مخارج آموزشي دولت به ميزان 
درصد هست. تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان  2,77درصد و تورم  5به ميزان 

درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن  17,46دهد كه در دوره ششم  مي
درصد و  29,73ترين سهم را به ميزان  شود و بعد از آن مخارج بهداشتي بيش توجيه مي

درصد و سپس مخارج آموزشي دولت به  23,88دولت به ميزان  مخارج تأمين اجتماعي
درصد و تورم  4درصد و مخارج فرهنگي و نظامي كمترين سهم به ميزان  17,88ميزان 
دهد كه در دوره  درصد هست. و تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان مي 2,22
شود و بعد  آن توجيه مي درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود 20,07هفتم 

درصد و مخارج تأمين اجتماعي  31,9ترين سهم را به ميزان  از آن مخارج بهداشتي بيش
درصد و  17,1درصد و سپس مخارج آموزشي دولت به ميزان  22,19دولت به ميزان 

درصد و تورم  2,95درصد و مخارج فرهنگي كمترين سهم به ميزان  4,25مخارج نظامي
دهد كه در دوره هشتم  . تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان ميدرصد هست 1,51

شود و بعد از  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي 22,82
درصد و مخارج تأمين اجتماعي  28,29ترين سهم را به ميزان  آن مخارج بهداشتي بيش

درصد و  15,5شي دولت به ميزان درصد و سپس مخارج آموز 20,08دولت به ميزان 
درصد و تورم  4,87درصد و مخارج فرهنگي كمترين سهم به ميزان  7,27مخارج نظامي

دهد كه در دوره نهم  درصد هست. تجزيه واريانس متغير درآمدهاي نفتي نشان مي 1,14
شود و بعد از  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي 19,64

درصد و بعد، مخارج بهداشتي  26,03ترين سهم را به ميزان  مخارج آموزشي بيش آن
درصد و سپس مخارج  17,82درصد و مخارج تأمين اجتماعي دولت به ميزان  23,82
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 1,65درصد و تورم  4,71درصد و مخارج فرهنگي كمترين سهم به ميزان  6,28نظامي
دهد كه در  ير درآمدهاي نفتي نشان ميدرصد هست. و نتايج حاصل از تجزيه واريانس متغ

شود  درصد واريانس خطا در درآمد نفتي دولت توسط خود آن توجيه مي 22,47دوره دهم 
درصد و بعد، مخارج  23,13ترين سهم را به ميزان  و بعد از آن مخارج آموزشي بيش

 درصد و سپس 17,13درصد و مخارج تأمين اجتماعي دولت به ميزان  22,81بهداشتي 
درصد و تورم  3,66درصد و مخارج فرهنگي كمترين سهم به ميزان  7,56مخارج نظامي

 درصد هست. 3,2
 . تجزيه وتحليل واريانس8جدول

 

Period S.E. CUL EDU HEL MIL SUC OIL INF 

1 160,9295 3,133623 6,179256 11,48836 13,91486 5,956872 59,32703 0 

2 206,3927 6,009223 6,321729 14,8226 10,42359 16,03503 46,2044 0,183421 

3 265,6407 5,757169 17,86561 11,66366 7,304688 24,00564 31,73451 1,668727 

4 286,5676 1,918387 11,15889 21,86572 6,837227 21,29011 34,92625 2,00416 

5 299,5983 5,154742 8,024019 31,28779 5,843587 23,58616 23,32878 2,774921 

6 317,9812 4,192487 17,88442 29,73463 4,614145 23,88874 17,4619 2,223679 

7 328,363 2,955132 17,10677 31,90674 4,254594 22,19526 20,07093 1,510579 

8 357,1265 4,875824 15,50766 28,29234 7,272327 20,08265 22,82515 1,144056 

9 369,5723 4,719968 26,03656 23,8288 6,289831 17,82707 19,64605 1,651722 

10 401,6891 3,664389 23,13607 22,81394 7,564282 17,13269 22,47896 3,209675 

 

 نتايج تحقيق منبع:

 ها گيري و  پيشنهادنتيجه
شده در اين پژوهش به بررسي اثر شوك درآمدهاي نفتي بر مخارج دولت ايران پرداخته 

هاي اخير،  است. هزينه پايين استخراج نفت وافزايش قيمت جهاني نفت، به خصوص درسال
اين مطالعه با هدف اختصاص درآمدهاي  .هزينه زيادي براي دولت ايران در برداشته است

هاي مخارج مختلف (نظامي، تأمين اجتماعي، آموزش و پرورش، فرهنگ و  بندي نفت دردسته
المللي  فشارهاي بين .)، در اقتصادايران مورد بررسي قرار گرفته استهنر، بهداشت و درمان
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اي ايران به منظور  هاي مختلف اقتصادي باتوجه به برنامه هسته اخير از طريق تحريم
گذاري درصنعت انرژي ايران و محدودكردن صادرات نفت  محدودكردن امكانات سرمايه

بود كه تا چه حد شوك درآمدهاي نفتي،  ايران، ايجاد شده است. سؤال اصلي مطالعه اين
هاي مخارج مختلف دولت ايران تحت تأثير قرار داده  بندي صادرات نفت ايران را در دسته

ها تحت  ها تحت تأثير هزينه هاي نظامي دولت ايران هستند و يا اينكه آن است و آيا شوك
نگ و هنر،تأمين تأثير امور اجتماعي دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فره

استفاده شده است و از توابع  VARاجتماعي هستند. براي پاسخ به اين سؤال مهم، از مدل 
-1344هاي ساالنه از سال  ) و آناليز تجزيه واريانس با استفاده از دادهIRFضربه پاسخ (

اثرات ناشي از انحراف معيار بر  )IRF( برآورد انجام شده است. توابع ضربه پاسخ 1390
هاي جاري و آتي مخارج  هاي جاري درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي و ارزش رزشا

بهداشت و درمان، نظامي، تأمين اجتماعي، آموزش و پرورش و فرهنگ دولت را بررسي 
كرده است.نتايج نشان مي دهدكه مخارج نظامي و تأمين اجتماعي دولت پاسخ مثبت 

يگر مخارج اجتماعي دولت ايران پاسخ د .وآماري مهمي به شوك درآمدهاي نفتيدارند
هاي نظامي  دهند. همچنين حساسيت باالي تالش هاي نفتي نشان نمي توجهي به شوك قابل

دهد. پيامدهاي سياست ازاين نتايج،  هاي منفي غيرمنتظره نشان مي ايران را، به شوك
ن و در ها با هدف محدود كردن ظرفيت صادرات نفتي دولت ايرا مستقيم هستند. تحريم

تواند بر مخارج نظامي ايران اثر داشته باشد و بر  نتيجه درآمد حاصل از صادرات نفت مي
مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثير نداشته باشد. در ايران به دليل 
وابستگي به منابع عظيم نفت و به دنبال آن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، نرخ 

كننده رشد بوده تقريباً خوب بوده  ذاري فيزيكي كه يكي از عوامل كليدي و تعيينگ سرمايه
هاي زياد، سيستم را همواره دچار مشكل كرده است. وابستگي  ولي استهالك باال و نوسان

هاي اخير همچنان يكي از علل اصلي  هاي نفتي در سال اقتصاد به درآمدهاي نفتي و تكانه
هاي نفت و صنعت به شمار مي رود. اين مسئله به  ويژه براي بخشنوسانات توليد بخشي، به 

سپتامبر) كامالً ملموس  11(بعد از حوادث  1380و  1379، 1378هاي  طور مثال براي سال
كند. يكي از ناحيه  هاي منفي نفتي از دو جهت توليدات را محدود مي است. شوك
نياز فرآيند توليد) به دليل  تمام مورد هاي وارداتي (مواد كاالهاي نيمه محدوديت
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گذاري  هاي منابع مالي الزم براي سرمايه هاي ارزي و ديگري از جهت محدوديت محدوديت
شده تا  هاي نفتي مذكور طراحي است. ايجاد صندوق ذخيره ارزي كه به منظور تعديل تكانه

از آنجايي  به حال توانسته است عملكرد مناسبي را به نمايش گذارد. بر اساس نتايج مدل،
 شوك درآمدهاي مهمي به وآماري مثبت كه مخارج نظامي و تأمين اجتماعي دولت پاسخ

ترين سهم از درآمدهاي نفتي را  شود كه مخارج نظامي كه بيش نفتي دارند، پيشنهاد مي
بايستي مقيد باشند و در راستاي آن وابستگي مخارج نظامي به درآمدهاي نفتي  دارند مي

شود كه،  يابد. همچنين در تأمين مخارج تأمين اجتماعي پيشنهاد ميبايست كاهش  مي
ها تأمين شود. از آنجا كه مخارج آموزشي،  مخارج در اين بخش بايستي بر اساس ماليات

هاي نفتي نشان  توجهي به شوك فرهنگي و بهداشت و درمان دولت ايران پاسخ قابل
شود  ها داشته است، پيشنهاد مي بخش دهند و درآمد حاصل از نفت سهم كمتري در اين نمي

درآمد حاصل از نفت بيشتر به بخش آموزشي و فرهنگي و بهداشت و درمان اختصاص 
يابد. شوك غيرمنتظره در تغييرات درآمدهاي نفتي، دولت را وادار به گسترش اقتصاد 

گذاري بيشتردر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و فرهنگ و  غيرنفتي، سرمايه
كند. بنابراين وابستگي دولت به نفت بايستي كاهش پيدا كند و در راستاي آن  هنر مي

بايست كاهش يابد. در نتيجه درآمدهاي نفتي  وابستگي مخارج نظامي به درآمدهاي نفتي مي
 ها صرف شود به جاي آنكه در  مخارج نظامي صرف شود. بيشتر بايد در زير بخش
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