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چکیده
درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط 56 ،درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین میشود.
بنابراین ،وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاستهای مالی و سیاستهای مالی ادواری در اقتصاد
میشود .بر این اساس ،شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینههای مصرفی به امور اجتماعی،
اقتصادی ،عمومی و دفاعی دارد .هدف این تحقیق ،تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینههای
مصرفی به امور اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیکهای
توابع عکس العمل تحریک ( )IRFو تحلیل تجزیه واریانس ( )VDدر دوره ( )1357-1394صورت میگیرد .مهمترین نتیجه
حاصل شده از توابع عکس العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاهمدت اثر مثبتی بر تخصیص
هزینه های مصرفی در امور اجتماعی ،دفاعی و عمومی داشته است .همچنین ،نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است
که شوک درآمدها ی نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است ،اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی
داشته است.
طبقه بندی . Q32, Q38, Q43, C59:JEL

واژگان کلیدی :شوکهای نفتی ،مخارج دولت ،الگوی خود توضیح برداری.
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مقدمه
در دهههای اخیر جدالهای علمی و عملی در زمینه میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی صورت
گرفته است و گرایشهایی دولتها را در کاستن از سهم خود در صحنه اقتصادی و انتقال بخشی از وظایف خود
به سایر بخشهای اقتصادی را سبب شده است .به رغم چنین گرایشها و به منظور انجام تعدیالتی در جهت
بهینهتر کردن سهم و اندازه دولت ،وظایف مهم و اجتنابناپذیری مطرح است که در حیطه وظایف دولتها قرار
میگیرند و انجام آن امور لزوماً در محدودهی قلمرو فعالیتهای دولت باقی خواهد ماند .همچنین ،نحوه رفتار
دولت در کشورهای صارکننده نفت در قبال افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی باعث ناپایداری سیاستهای مالی
میشود .افزایش قیمت منجر به افزایش درآمد دولت میشود و این افزایش درآمد باعث افزایش مخارج جاری و
عمرانی خواهد شد .همچنین ،با کاهش درآمدهای نفتی -به دلیل چسبندگی مخارج جاری دولت به سمت پایین-
مخارج متناسب با کاهش درآمدهای نفتی کاهش نیابد و منجر به کسری بودجه دولت شود .بر اساس دادههای
منتشر شده ساالنه بانک مرکزی ،سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از  61/3درصد در سال 1350
به  43درصد در سال  1391رسیده است؛ اما ،هنوز اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفت دارد و نفت
مهمترین منبع تأمین مالی مخارج دولت بوده است ،به طوری که در دوره ( )1350-1391به طور متوسط حدود
 60درصد منابع تأمین مالی مخارج مصرفی و سرمایهای دولت در بودجه ساالنه در دولتهای مختلف به وسیله
درآمدهای نفتی صورت گرفته است (آمارهای بانک مرکزی .)1394 ،این امر باعث شده تا بودجه دولت در
کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر شوکهای مثبت و منفی قیمت و درآمدهای نفت قرار گیرد .بنابراین ،با
توجه به اثرگذار بودن نوسانات قیمت و درآمدهای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل مخارج دولت ،تولید،
نقدینگی ،تورم ،نرخ ارز و واردات ،بزرگترین چالش این کشورها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و
وابستگی درآمدهای نفتی به قیمت برونزای نفت در این کشورها است (استرام و همکاران .)2009 ،1میزان
اثرگذاری نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته ،صادرکننده و وارد کننده متفاوت
است .در مطالعات تجربی اثرات شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مثبت و بر رشد
اقتصادی کشورهای واردکننده نفت منفی است (امامی و همکاران .)1390 ،در چنین شرایطی ،عمالً امکان
استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد ثبات اقتصادی وجود ندارد و راهکار اصلی برونرفت از این چالش کاهش
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است .از طرف دیگر ،ترکیب مخارج جاری و عمرانی در بررسی رفتار
دولت ،از موضوعات مهم در به کارگیری سیاستهای مالی است و آثار متفاوتی در اقتصاد دارد .مطالعات تجربی
بیانگر نوسانات آثار نامتقارن قیمت (درآمدهای) نفت بر ترکیب مخارج دولت است ،به طوری که افزایش یا کاهش
قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری دولت داشته است .به عبارت دیگر ،مخارج

1.Strum et al.

 .1ادبیات موضوع تحقیق
از شاخصهای کاربردی دولت بهینه ،انضباط مالی و اقتصادی و کیفیت حکمرانی دولت است که در آن
تأمین هزینههای دولت از طریق مالیاتها و منابع غیر رانتی تأمین میشود و دولت پاسخگویی مناسبی به اکثریت
شهروندان را دارد (دادگر و همکاران .)1392 ،مشکل اساسی که کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران با
آن مواجه هستند این است که وابستگی شدیدی بین بودجه دولت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز
وجود دارد و عملکرد نظام مالیاتی در ایران از کارآمدی الزم در حوزه پایههای مالیاتی گسترده ،نرخهای بهینه و
حوزه معافیت های مالیاتی برخوردار نیست .در نتیجه ،حجم باالی اقتصاد غیررسمی و معافیتهای گسترده
مالیاتی در بخشهای رسمی این وابستگی را بیشتر کرده است .در نهایت ،وابستگی شدید بودجه دولت به
درآمدهایی رانتی باعث شده که ناپایداری در درآمدهای نفتی در نتیجه کاهش قیمت نفت خام ،اتمام ذخایر
نفتی ،منسوخ شدن استفاده از نفت یا تحریمهای نفتی ،ناپایداری مالی در کشورهای صادکننده نفت را به همراه
داشته باشد و منجر به به کارگیری سیاستهای مالی ادواری در این کشورها میشود (کمیجانی ،نظری.)1394،
در این شرایط نیز دولت وابسته به منابع رانتی پاسخگویی مناسبی به شهروندان در مورد نحوه اختصاص هزینه-
های خود در امور اجتماعی ،رفاهی و اقتصادی ندارد و زمینه شکلگیری رانت ،فساد ،توزیع نابرابر درآمدهای
نفتی در جامعه خواهد شد.
1. Vector Autoregressive
2. Impulse Response Functions
3. Variance Decomposition Analysis
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جاری چسبندگی بیشتری نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی دارد (متین و احمدی شادمهر .)1394 ،بر این
اساس ،درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت و نوسانات آن عالوه بر اینکه میتواند بر مخارج عمرانی
دولت اثرگذار باشد ،میتواند بر تغییر رفتار دولتها در زمینه تخصیص مخارج مصرفی در امور اجتماعی ،اقتصادی،
عمومی و دفاعی اثرگذار باشد و از این کانال آثار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد .بر این اساس،
مسأله اصلی این پژوهش تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینههای مصرفی به
امور اقتصادی ،اجتماعی ،عمومی و دفاعی در ایران در دوره ( )1340-1391است .تحلیل اثرات پویای درآمدهای
نفتی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری )VAR( 1و تکنیکهای تابع عکس العمل تحریک )IRF( 2و تجزیه
واریانس )VD( 3در دوره ( )1357-1394صورت میگیرد.
در ادامه در بخش دوم ،به ادبیات موضوع تحقیق پرداخته میشود .در بخش سوم ،پیشنه تحقیق بیان میشود.
در بخش چهارم ،روششناسی تحقیق و دادهها شرح داده میشود .در بخش پنجم ،به تجزیه و تحلیل تجربی الگو
پرداخته میشود .در نهایت ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات صورت میگیرد.
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 .1-1تکانههای نفتی
اولین تکانه نفتی در اکتبر  1973و با شروع جنگ اعراب و اسرائیل رخ داد و منجر به افزایش قیمت نفت از
 4دالر به  12دالر در هر بشکه شد .این افزاش قیمت نفت منجر به تورم رکودی در کشورهای صنعتی واردکننده
نفت شد .تکانه دوم بعد از انقالب اسالمی ایران در سال  1979و بروز بحران در روابط ایران و عراق و وقوع جنگ
در سال  1980صورت گرفته است و منجر به افزایش قیمت نفت به  40دالر در هر بشکه شده است .این تکانه
نفتی نیز منجر به رکود تورمی در کشورهای صنعتی وارد کننده نفت شد .در طی سالهای  1985و  1986بهای
هر بشکه نفت به دالیل کاهش شدید تقاضای نفت کاهش یافت .این کاهش تقاضا در پی موفقیت نسبی برنامههای
کشورهای پیشرفته به منظور کاهش وابستگی به نفت صورت گرفت .کشورهای صادرکننده نفت )OPEC( 1به
دلیل نیاز شدید به ارز حاصل از صادارات نفت ،عرضه نفت خود را افزایش دادند .این رقابت بین تولیدکنندگان
نفت باعث ادامه روند کاهشی قیمت نفت شد .بنابراین ،سیاست کنترل قیمت نفت توسط اوپک که از طریق ایجاد
سهمیهبندی نفت اعمال میشد ،با شکست مواجه شد .در دهه  1990به دلیل وقوع جنگ خلیق فارس و حمله
عراق به کویت و در پی قطع تولید نفت کویت باز هم قیمت نفت افزایش یافت و اثرات رکودی بر اقتصاد جهانی
بر جای گذاشت .از سال  2002قیمت نفت به واسطه بروز مشکالتی در ونزوئال و افت شدید تولید نفت در این
کشور و سپس با حمله آمریکا به عراق در مارس  2003روند صعودی پیدا کرد .ناآرامیهای نیجریه و تشدید
تنشهای مربوط به موضوع هستهای ایران در سال  2006منجر به افزایش قیمت نفت به  68دالر به ازای هر
بشکه شد .این روند افزایشی ادامه پیدا کرد و در سال  2007باعث شد تا قیمت نفت به  100دالر به ازای هر
بشکه برسد .در نهایت ،تا سال  2008قیمت نفت به هر بشکهای  147دالر رسید .با شدت گرفتن بحران مالی
جهانی و ایجاد رکود در اقتصاد جهانی و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت در نتیجه رکود حاصل شده ،منجر به
کاهش قیمت نفت شد (کولونی و مانرا .)2008 ،2تداوم رکود جهانی و افزایش تولید نفت به وسیله کشورهای
اوپک منجر به کاهش قیمت نفت تا کمتر از  40دالر در سال  2015شده است.
بنابراین ،وقوع شوکهای نفتی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی ،تا قبل از در دهه  1980باعث
شد تا در میان اقتصادانان توجه ویژه ای به روند توسعه کشورهای دارای ذخایر طبیعی فراوان ایجاد شود .در
نتیجه ،نحوه استفاده و مدیریت فواید حاصل از منابع طبیعی ،از جمله نفت ،همواره مورد توجه سیاستمداران و
اقتصاددانان قرار گرفت .مدیریت نادرست و عملکرد ضعیف کشورهای مختلف برخوردار از منابع طبیعی بیانگر
این بوده است که ثروت بادآورده میتواند مخرب باشد .در این راستا ،بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی
در ایران نیز بر این باور هستند که ثروت نفت و مدیریت نامناسب فواید حاصل از آن آثار سوئی بر ساختار سیاسی

1. Organization of Petroleum Exporting Countries
2. Cologni & Manera

 .2-1ناپایداری درآمدهای نفتی ،سیاستهای مالی ادواری و ساختار مخارج دولت
مسألهای که کشورهای صادکننده نفت با آن روبهرو هستند و سیاستهای مالی محافظهکارانه و حفظ ذخایر
ارزی را میطلبد ،ناپایداری مالی است و به این معنی است که دولت بدون درآمدهای حاصل از نفت نمیتواند
وضعیت مالی خود را حفظ کند .کاهش قیمت نفت خام ،اتمام ذخایر نفتی ،منسوخ شدن استفاده از نفت یا
تحریمهای نفتی میتواند موجب ناپایداری مالی درکشورهای صادرکننده نفت شود (کمیجانی ،نظری.)1394،
نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی ،یکی از معیارهای اندازهگیری ناپایداری مالی در
کشورهای صادرکننده نفت است .بنابراین ،ناپایداری مالی در کشورهای صادرکننده نفت باعث بهکارگیری سیاست
مالی ادواری توسط دولت در این کشورها میشود؛ به این معنی که مخارج دولت به صورت دورهای با افزایش و
کاهش قیمت نفت یا درآمدهای نفتی تغییر میکند و مخارج دولت روند همواری نخواهد داشت.
در اقتصادهایی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است ،با افزایش درآمدهای نفتی هزینههای جاری
دولت نیز افزایش مییابد ،اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت نمیتواند بالفاصله هزینههای جاری خود را کاهش
دهد و این امر به خاطر انعطافناپذیری هزینههای جاری دولت است .بنابراین ،دولت سعی میکند ابتدا با کاهش
هزینه های عمرانی بخشی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند .این امر در میانمدت باعث کسری
بودجه دولت و متوسل شدن دولت به شیوههای تأمین کسری بودجه از قبیل استقراض از سیستم بانکی خواهد
شد که نتیجه آن افزایش رشد نقدینگی و تورم در جامعه است (امامی و ادیپپور.)1390 ،
بنابراین ،با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی مخارج جاری دولت و تقاضای کاالها و خدمات در جامعه
افزایش می یابد و منجر به تورم خواهد شد؛ اما با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی از طریق کاهش مخارج
عمرانی دولت و کاهش تقاضای کاالها و خدمات زمینه رکود و افزایش بیکاری را در جامعه فراهم میکند و به
نوعی ناپایداری مالی دولت باعث سیاست مالی ادواری خواهد شد .همچنین ،مخارج دولت از محل درآمدهای
نفتی ممکن است بیشتر به بخشهای رسمی موجود در کالن شهرها و شهرستانها اختصاص بیشتری یابد .این
مسأله ممکن است به دلیل نبود سازوکارهای نهادی مناسب در کشورهای نفتخیز و دسترسی آسانتر طبقات
ثروتمند به مراکز قدرت ،رانت های ناشی از نفت میان اغنیا و فقرا به طور عادالنه توزیع نشود و باعث تشدید
نابرابری درآمد در جامعه شود (مرادی .)10 :2009 ،هرچند با افزایش درآمدهای نفتی امکان افزایش مخارج
اجتماعی دولت از طریق مخارج آموزشی ،بهداشتی و پرداختهای انتقالی وجود دارد که باعث افزایش سرمایه
انسانی در بلندمدت خواهد شد.
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و اقتصادی کشور گذاشته و نتایج رفاهی و توسعهای مورد انتظار حاصل نشده است .در عوض افزایش درآمدهای
نفتی صرف مخارج مصرفی و جاری کوتاهمدت دولت شده و نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم بوده است.
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در طرف عرضه اقتصاد نیز در زمان کاهش قیمت یا درآمد نفت ،دولتهای صادرکننده نفت برای صرفهجویی
ارزی به منظور تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی خود ،محدودیتهای بیشتری
را بر واردات کاالها و خدمات اعمال میکنند .با توجه به اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،
بخش عمده ای از واردات کاالها و خدمات را کاالهای سرمایه و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل
میدهند ،محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی داشته باشد .نتیجه چنین
شرایطی بروز فشارهای تورمی ،افزایش نرخ ارز ،رکود اقتصادی و افزایش بیکاری است .آثار منفی ناشی از نوسان-
های قیمت نفت ،پیشبینی غلط قیمتها و در نتیجه افزایش ریسک در تصمیمگیری و استفاده نادرست از منابع
بادآورده در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت نفت از عواملی است که آثار مثبت احتمالی شوکهای مثبت قیمت
نفت را از بین میبرد .کشورهای صادرکننده نفت با افزایش قیمت نفت درآمدهای هنگفتی را کسب میکنند و
باعث به وجود آمدن پدیدهای به نام بیماری هلندی 1در این کشورها میشود .بنابراین ،افزایش شدید قیمت نفت
و کسب درآمدهای ارزی باالی حاصل از صادرات نفت منجر به ورود ارزهای خارجی ،افزایش حجم نقدینگی و
افزایش قیمتها میشود .در نتیجه ،توان رقابتپذیری بنگاههای داخلی کاهش مییابد و این موضوع باعث رکود
اقتصادی و بیکاری همراه با تورم میشود.
بر این اساس ،یکی از مواردی که در متن سند چشمانداز ایران در سال  1404مورد تأکید قرار گرفته است،
قطع اتکای هزینه های جاری دولت به نفت ،تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید حاصل از
صادرات نفت به گسترش سرمایهگذاری به منظور توسعه اقتصادی بر اساس کارایی و بازدهی است .بر این اساس،
در سال اول برنامه پنجم ،اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و مقرر شده
است که ساالنه  20درصد از منابع حاصل از صادرت نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق واریز شود.
 .3-1حقایق آشکار شده
دولتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث ناکارامدی سیاستهای
مالی شده است .بر اساس نمودار ( ،) 1سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در طی سالهای (-1391
 )1350به طور متوسط  56درصد ،حداکثر سهم آن  84/9درصد در سال  1353و حداقل سهم آن  25درصد در
سال  1365و  1388بوده است .این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی در این دوره در بودجه دولت به
طور متوسط  32درصد ،حداکثر سهم آن  60درصد در سال  1365و حداقل سهم آن  11/2درصد در سال 1353
بوده است .بنابراین ،یک رابطه جایگزینی بین درآمدهای نفتی دولت و درآمدهای مالیاتی در ادوار گذشته در
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1. Dautch disease

نمودار .1-سهم درآمدهای دولت از کل درآمدها در بودجه

منبع :اطالعات بانک مرکزی ( )1395و محاسبات تحقیق
بر اساس نمودار ( ،)2طی سالهای ( )1350-1391سهم هزینههای جاری دولت از کل هزینهها به طور
متوسط  73درصد ،حداکثر سهم آن  85درصد در سال  1391و حداقل سهم آن  73/6درصد در سال 1372
بوده است .همچنین ،سهم هزینههای عمرانی از کل هزینهها به طور متوسط  26/3درصد ،حداکثر سهم آن 34/6
درصد در سال  1372و حداقل سهم آن  14/6درصد در سال  1391بوده است .بنابراین ،در دورههای نوسان
درآمدهای نفتی ،مخارج جاری و عمرانی دولت نیز در نوسان بوده است .اما نکته مهم ،این است که با کاهش
درآمدهای نفتی مخارج عمرانی نیز کاهش و با افزایش آن ،افزایش یافته است .این در حالی است که مخارج
جاری به سمت پایین کاهنده بوده است .به عبارت دیگر ،با افزایش درآمدهای نفتی ،مخارج جاری دولت افزایش
یافته است ،اما با کاهش درآمدهای نفتی ،مخارج جاری روند افزایشی با شیب کمتری داشته است .در نمودار زیر
دورههای نوسان در درآمدهای نفتی با سایه مشخص شده است.

فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن /سال ششم ،شماره بیست و یکم ،بهار 1397

ایران وجود داشته است و وجود رانت منابع نفتی باعث تضعیف عملکرد نظام مالیاتی طی  40سال گذشته شده
است.
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نمودار .۲-سهم درآمدهای نفت از کل درآمدها ،هزینههای جاری و عمرانی دولت در بودجه

منبع :اطالعات بانک مرکزی ( )1395و محاسبات تحقیق
بر اساس نمودار ( ،)3نوسان در درآمدهای نفتی در دوره ( ،)1350-1391سهم هزینههای مصرفی دولت به
امور اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی را تغییر داده است .بنابراین ،اگرچه در دوره مورد بررسی مخارج عمومی
و اقتصادی دولت روند باثباتتری داشتهاند ،اما افزایش قیمت نفت و در نهایت سهم درآمدهای نفتی در بودجه
دولت به  84/9درصد در سال  1353باعث افزایش سهم مخارج دفاعی دولت از کل مخارج مصرفی به  26درصد
شده است .در طول دوره ( ،) 1353-58اختصاص سهم مخارج مصرفی دولت در امور اجتماعی از  14درصد به
 27درصد افزایش یافته است .در طول جنگ تحمیلی ( ،)1359-1367سهم درآمدهای نفتی با نوسان همراه
بوده است .در این دوره سهم مخارج اجتماعی ،دفاعی و عمومی در هزینههای مصرفی دولت روند باثباتی داشته
است ،اما سهم مخارج اقتصادی روند کاهشی داشته است .در برنامه اول توسعه ( )1368-1372سهم درآمدهای
نفتی دولت رو ند افزایشی ،سهم مخارج دفاعی روندکاهنده و سهم مخارج اجتماعی روند فزاینده داشتهاند .در
طول برنامههای دوم تا پنجم توسعه با نوسان در درآمدهای نفتی دولت ،سهم مخارج اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی
و دفاعی در هزینههای مصرفی دولت نوسان کمتری داشتهاند .بنابراین ،به نظر میرسد که تشکیل صندوق ذخیره
ارزی و صندوق توسعه ملی در ثبات نسبی ایجاد شده در سهمهای مربوطه بیتأثیر نبوده است.

منبع :اطالعات بانک مرکزی ( )1395و محاسبات تحقیق
 .2پیشینه تحقیق
 .1-2پیشینه مطالعات خارجی
اولوموال و ادجومو ( )2006در مقالهای با استفاده از روش خودتوضیح برداری ( )VARبه تحلیل اثر تغییرات
قیمت نفت بر تولید ،تورم ،نرخ ارز و عرضه پول در دوره ( )1970-2003در نیجریه پرداختهاند .نتایج حاصل از
آن بیانگر این است که تغییرات قیمت نفت اثر معناداری بر نرخ ارز دارد اما تأثیری بر تورم و تولید ندارد.
رایز لویا و بالنکو )2008( 1با استفاده از دادههای سری زمانی در دوره ( )1990-2005به بررسی اثرات
نوسانات قیمت نفت در مکزیک پرداختهاند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر
به افزایش مخارج دولتی در کوتاهمدت می شود .همچنین ،نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ،مالیاتهای
غیرنفتی را تحت تأثیر قرار میدهد .در نهایت ،شوکهای نفتی باعث تأثیر مستقیم بر قیمت نهادهها و به تعویق
افتادن مخارج کاالهای سرمایهای میشود.
فرزانگان و مارکواردت ،)2009( 2در مقالهای اثر شوکهای نفتی را با استفاده از روش خود توضیح برداری
در دوره ( )1989-2006در اقتصاد ایران تحلیل کرده اند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که بین تغییرات

1. Reyes-Loya & Blanco
2. Farzanegan & Markwardt
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نمودار .3-سهم هزینههای مصرفی تخصیصیافته دولت در امور اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی
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مثبت قیمت نفت و رشد تولیدات بخش صنعت رابطه وجود دارد .همچنین ،نتایج بیانگر اثرات نامتقارن شوکهای
قیمت نفت بر تورم است .شوکهای مثبت قیمت نفت از طریق کاهش نرخ ارز مؤثر واقعی ،قیمت کاالهای
وارداتی و در نتیجه تورم را کاهش میدهد .در حالی که کاهش نرخ ارز مؤثر تورم را افزایش میدهد.
چان )2011( 1در مقالهای به منظور بررسی تغییرات مخارج نظامی پنج کشور ایران ،عربستان ،کویت ،ونزوئال
و نیجریه نسبت به تغییر در درآمدهای نفتی ،کشش تقاضای مخارج نظامی آنها را در دوره ()1997-2007
برآورد کرده است .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که با وجود کاهش دورهای درآمدهای نفتی در کشورهای
منتخب ،مخارج دفاعی کاهش نیافته است .همچنین ،در برخی دورهها میزان کاهش در مخارج دفاعی کمتر از
میزان کاهش در درآمدهای نفتی بوده است .بنابراین ،وی پیشنهاد میکند که سیاست تالش برای محدود کردن
مخارج نظامی این کشورها از طریق کاهش درآمدهای نفتی احتماالً با شکست مواجه میشود .بر اساس این
نتیجه وی مخالف تحریم اقتصادی ایران به منظور کاهش صادرات نفت ایران است.
فرزانگان )2011( 2به بررسی رابطه بین شوکهای درآمدهای نفتی و رفتار مخارج دولت در ایران با استفاده
از روش خود توضیح برداری در دوره ( )1959-2007پرداخته است .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که
مخارج نظامی و امنیتی واکنش مثبت و معناداری نسبت به شوکهای درآمدهای نفتی (قیمت نفت) داشته است؛
در حالی که مخارج اجتماعی واکنش معناداری به این شوکها نداشته است.
امامی و ادیبپور )2012( 3به بررسی اثرات شوکهای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از
روش خودتوضیح برداری ساختاری ( )SVARدر دوره ( )1959-2008پرداختهاند .نتایج حاصل از آن بیانگر این
است که شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر رشد اقتصادی
داشتهاند و این اثرات متقارن بودهاند.
کاوالکانتی و جالس )2013( 4در مقالهای به بررسی اثرات کالن شوکهای قیمت نفت در برزیل و آمریکا با
استفاده از روش خودتوضیح برداری ساختاری ( )SVARدردوره ( )1980-2010پرداختهاند .نتایج حاصل از آن
بیانگر این است که با توزیع اثرات شوک نفتی در طول زمان ،فراریت رشد اقتصادی و تورم کاهش مییابد.
کولوگنی و مانرا  )2013( 5در مقالهای به بررسی شوکهای نفتی و سیاستهای مالی در کشورهای نفتی
پرداخته اند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که مدیریت ناکارآمد در مصرف درآمدهای نفتی باعث بر هم
خوردن تعادل در بازارهای داخلی می شود .همچنین ،با افزایش درآمدهای نفتی مخارج دولت در زیرساختها
افزایش مییابد و باعث کاهش سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
1. Chun
2. Farzanegan
3. Emami & Adibpour
4. Cavalcanti & Jalles
5. Cologni & Matteo

روش پژوهش

نویسندگان

زمینه پژوهش

Eltony and AlAwadi
)(2001

نوسانات قیمت نفت و اثرات
کالن آن در کویت

&

VAR
VECM

نتایج
شوکهای قیمت و درآمدهای نفتی اثرات
معناداری بر مخارج توسعهای و جاری
داشته است

Cunado and de
Gracia
)(2003
TijerinaGuajardo
and
)Pagan (2003
Bachmeier
)(2008
Park and Ratti
)(2008

رابطه

قیمت

نفت

و

VAR: IRF

قیمتهای نفتی اثرات دائمی بر تورم و

متغیرهای کالن در منتخبی

اثرات نامتقارن کوتاهمدت بر نرخ رشد

از کشورهای اروپایی

تولید دارد

نفت و اقتصاد مکزیک

VAR: IRF
& VD

سیاستهای پولی و انتقال

VAR

اثرات جایگزینی بین درآمدهای نفتی و
مالیاتی وجود دارد
اثر منفی شوکهای نفتی بر بازدهی سهام

شوکهای نفتی در آمریکا
نفت و بازار سهام در آمریکا

VAR: IRF

و 13کشور اروپایی

افزایش فراریت قیمت نفت در منتخبی از
کشورهای اروپایی بازدهی واقعی سهام را
کاهش میدهد

Reyes-Loya and
Blanco
)(2008
Farzanegan and
Markwardt
)(2009
Esfahani et al.
)(2009

نفت و اقتصاد مکزیک

ARIMA

نفت و اقتصاد ایران

VAR: IRF
& VD

صادرات نفت و اقتصاد ایران

;VARX
GIRF

نفت و اقتصاد تونس

VAR: IRF
& VD

بین درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی
از منابع غیرنفتی رابطه معکوس وجود دارد
شوکهای مثبت و منفی نفتی اثرات
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جدول .1-خالصهای از مطالعات خارجی انجام شده در زمینه اثرات کالن درآمدهای نفتی

معناداری بر تورم داشته است.
اقتصاد ایران سریعاً نسبت به شوک در
تولید خارجی و صادرات نفت تعدیل می-
شود

Jbir and ZouariGhorbel
)(2009

شوکهای قیمت نفت بر فعالیتهای
اقتصادی اثر مستقیم نداشته است و
مخارج دولت کانال انتقال شوکهای نفتی
است.

and
Serletis
)(2010

Elder

فراریت

قیمت

نفت

سرمایهگذاری در آمریکا

و

SVAR

افزایش مخارج دولت تحت تأثیر شوک-
های قیمت و درآمدهای نفتی است
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and

Blanchard
Gali
)(2010

مقایسه واکنش تورم و تولید
به شوکهای نفتی در

&
IRF

SVAR

گروهی از کشورهای صنعتی
Chun
)(2010

شوکهای نفتی عامل اصلی انعطاف بیشتر
بازار نیروی کار و بهبود سیاستهای پولی
است

قیمت (درآمدهای) نفت و

کشش تقاضای

تقاضای مخارج نظامی نسبت به قیمت

مخارج نظامی

مخارج نظامی

(درآمدهای) نفت در  5کشور نفتی ایران،

اثرات شوکهای نفتی در 16

VAR: IRF

کویت ،عربستان ،ونزوئال و نیجریه کشش-
ناپذیر است.
Berument et al.
)(2010

Farzanegan
)(2011

افزایش قیمت نفت اثرات مثبت معناداری

کشورهای منتخب منا بر نرخ

بر تولید الجزایر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی،

ارز واقعی ،تورم و تولید

عمان ،قطر ،سوریه و امرات داشته است

شوک درآمدهای نفتی و

VAR: IRF
& VD

اثرات کالن شوکهای قیمت

SVAR

رفتار مخارج دولت در ایران

شوک قیمت (درآمدهای) نفت اثرات
معناداری بر مخارج نظامی و امنیتی داشته
است ،اما بر مخارج اجتماعی اثرات
معناداری نداشته است

&

Cavalcanti
Jalles
)(2013

نفت در برزیل و آمریکا

با توزیع اثرات شوک نفتی در طول زمان،
فراریت رشد اقتصادی و تورم کاهش
مییابد

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس مطالعات خارجی انجام شده
 .2-2پیشینه مطالعات داخلی
صمدی امینآبادی ( ،)1378آثار تکانههای نفتی را بر متغیرهای کالن با استفاده از یک الگوی اقتصاد کالن
و دادههای ساالنه ( )1350-1371مورد مطالعه قرار داده است .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که در مواقعی
که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه است ،صرف نظر از نوع سیاست ارزی اعمال شده ،هرچه کشش مخارج
عمرانی دولت نسبت به مخارج کل باالتر باشد ،شاخصهای مهم اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی و
سرمایهگذاری بهبود نسبی یافتهاند .بالعکس ،زمانی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه میشود و مخارج
کل دولت کاهش مییابد ،هرچه کشش مخارج عمرانی نسبت به مخارج کل کمتر باشد ،شاخصهای فوق روند
بهتری را خواهند داشت.
صمدی و همکاران ( )1388در مقالهای به تحلیل تأثیر شوکهای قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن در
ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری( )VARو تکنیک تابع عکسالعمل آنی ( )IRFتحریک پرداختهاند.
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نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شوک مثبت قیمت نفت بر تولیدات بخش صنعت ،شاخص قیمت مصرف-
کننده ،واردات و نرخ ارز اثرگذار بوده است.
امامی و همکاران ( ،)1390در مقالهای به بررسی اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای
واردکننده و صادرکننده نفت با استفاده از الگوی خود توضیح برداری( )VARدر دوره ( )1976-2008پرداخته-
اند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شوکهای قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد اقتصادی
مثبت و در کشورهای واردکننده نفت منفی است.
اسماعیلنیا و همکاران ( ،)1391در مقالهای به تحلیل اثرات شوکهای نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد
ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ( )VARدر دوره ( )1344-1390پرداختهاند .نتایج حاصل از آن
بیانگر این است که شوک های نفتی بر مخارج تأمین اجتماعی و نظامی اثرگذار بوده است ،اما بر مخارج اجتماعی
اثرگذار نبوده است.
کمیجانی و همکاران ( ،)1391در مقالهای به بررسی اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران
با استفاده از روش  VECMدر دوره ( )1350-1387پرداختهاند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شوکهای
مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی تورمزا هستند.
محمدی و براتزاده ( ،)1392در مقاله به بررسی تأثیر شوکهای حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج
دولت و نقدینگی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیحبرداری ( )VARدر دوره ( )1369-1389پرداختهاند.
نتایج حاصل از آن بیانگر این است که شوکهای درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی ،مخارج جاری و نقدینگی
اثرگذار بوده است.
یزدانی و نورافروز ( ،)1394در مقالهای به ارزیابی نوسانهای قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری در
اقتصاد ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفههای گسترده ( )ARDLدر دوره ( )1357-1390پرداخته-
اند .نتایج حاصل از آن بیانگر این است که قیمت نفت و شکاف تولید با تراز تجاری رابطه منفی داشته است.
متین و احمدی شادمهر ( ،)1394در مقالهای به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج
دولت در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ( )VARدر دوره ( )1344-1390پرداختهاند .نتایج حاصل
از آن بیانگر این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد و افزایش یا کاهش قیمت نفت
تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری دولت داشته است.
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جدول .۲-خالصهای از مطالعات داخلی انجام شده در زمینه اثرات کالن درآمدهای نفتی
نویسندگان
صمدی

امین-

آبادی ()1378

زمینه تحقیق

روش تحقیق

نتایج

آثار تکانههای نفتی را بر

الگوی اقتصاد

اثر گذاری افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی بر

متغیرهای کالن

کالن

متغیرهای کالن به کشش مخارج عمرانی دولت

تأثیر شوکهای قیمت نفت بر

VAR: IRF

نسبت به کل مخارج بستگی دارد.
صمدی

و

همکاران ()1388

متغیرهای اقتصاد کالن

امامی و همکاران

اثر شوکهای نفتی بر رشد

()1390

اقتصادی

شوک مثبت قیمت نفت بر تولیدات بخش صنعت،
شاخص قیمت مصرفکننده ،واردات و نرخ ارز
اثرگذار بوده است

VAR

شوکهای قیمت نفت در کشورهای صادرکننده
نفت بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای
واردکننده نفت منفی است

و

اثرات شوکهای نفتی بر رفتار

اسماعیلنیا

همکاران ()1391

مخارج دولت در اقتصاد ایران

و

رشد

VAR

شوکهای نفتی بر مخارج تأمین اجتماعی و
نظامی اثرگذار بوده است ،اما بر مخارج اجتماعی
اثرگذار نبوده است

کمیجانی

همکاران ()1391

اثرات

نامتقارن

VECM

درآمدهای نفتی بر تورم در

شوکهای مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای
نفتی تورمزا هستند

ایران
محمدی و برات-

تأثیر شوکهای حاصل از

زاده ()1392

کاهش درآمد نفت بر مخارج

VAR

شوکهای درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی،
مخارج جاری و نقدینگی اثرگذار بوده است

دولت و نقدینگی در ایران
یزدانی و نورافروز

نوسانهای قیمت نفت و

()1394

شکاف تولید بر ترازتجاری در

ARDL

قیمت نفت و شکاف تولید با تراز تجاری رابطه
منفی داشته است

اقتصاد ایران
VAR

نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت

متین و احمدی

آثار نامتقارن نوسانات قیمت

شادمهر ()1394

نفت بر ترکیب مخارج دولت در

دارد و افزایش یا کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر

ایران

مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری دولت داشته
است.

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس مطالعات خارجی انجام شده
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 .1-3روششناسی تحقیق
تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر هزینههای مصرفی تخصیص یافته دولت به امور اجتماعی ،اقتصادی،
عمومی و دفاعی با استفاده از یک الگوی خود توضیح برداری ( )VARو تکنیکهای توابع عکسالعمل تحریک
( )IRFو تجزیه واریانس ( )VDدر دوره ( )1350-1391در ایران صورت میگیرد .الگوی خود توضیحبرداری
اولین بار به وسیله سیمز )1980( 1به کار گرفته شده است .الگوی تحقیق به صورت رابطه زیر در نظر گرفته
میشود:
p

() 1

y t  BX t   A i y t i  et
i 1

که در آن y t ،یک بردار متغیرهای درونزا X t ،به عنوان بردار متغیرهای برونزا است که خارج از سیستم

تعیین میشود A .و  Bنیز ماتریس ضرایب اتورگرسیو و  etیک بردار جمالت اخالل است t .زمان و i
تعداد وقفهها و  pوقفههای بهینه متغیرها است .هزینههای مصرفی تخصیصی دولت بر حسب وظایف شامل
مخارجی تخصیصی به وزارتخانهها و مؤسسات وابسته ،خدمات عمومی ،دفاع ،امنیت و نظم عمومی ،آموزش و
پرورش ،بهداشت و سالمت ،رفاه اجتماعی ،مسکن ،خدمات تفریحی و فرهنگی ،خدمات اقتصادی ،شهرداریها،
سازمان تأمین اجتماعی و سایر است .هزینههای مصرفی تخصیصی دولت (به غیر از وزارتخانهها و مؤسسات
وابسته) به چهار گروه اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی 2تقسیمبندی شده است .بنابراین ،بردار متغیرهای
وابسته الگو به صورت زیر هستند:
() 2
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 .3روششناسی تحقیق و دادهها

]y t  [Oilr , Soce , Ecoe, Pube, Defe

که در آن  Oilrدرآمدهای نفت Soce ،مخارج اجتماعی Ecoe ،مخارج اقتصادی Pube ،مخارج
عمومی و  Defeمخارج دفاعی دولت است .تمام متغیرها به صورت لگاریتمی هستند .بردار متغیرهای مستقل
الگو نیز به صورت زیر هستند:
() 3

] X t  [C , DUM

1. Sims
 .2هزینه های مصرفی تخصیصی به امور اجتماعی شامل آموزش و پرورش ،بهداشت و سالمت ،امنیت و نظم عمومی ،رفاه
اجتماعی ،مسکن ،خدمات تفریحی و فرهنگی ،سازمان تأمین اجتماعی ،شهرداری و سایر در نظر گرفته شده است .موارد
دیگر نیز هزینههای مصرفی تخصیصی دولت به امور اقتصادی ،عمومی و دفاعی است.
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که در آن  Cمقدار عرض از مبدأ و  Dumمتغیر مجازی انقالب و جنگ تحمیلی است .در دوره (-1367
 )1357مقدار متغیر مجازی عدد یک و سایر سالها مقدار صفر در نظر گرفته شده است .بنابراین ،الگوی خود
توضیح برداری معادالت مربوط به متغیرهای درونزا به صورت زیر خواهند بود:
p
p
p
p
p
()4
loilr  c  a loilr  a
lsoce  a
ldefe  a
lpube  a
lecoe  Dum  e
t i

1

()5
() 6
()7
()8


i 1

5

t i


i 1

4



t i

i 1

3

t i


i 1

2

t i


i 1

p

p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

p

p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

1

1

t

lsocet  c 2  a1  loilrt i  a2  lsocet i  a3  ldefet i  a4  lpubet i  a5  lecoet i  Dum  e 2
ldefet  c 3  a1  loilrt i  a2  lsocet i  a3  ldefet i  a4  lpubet i  a5  lecoet i  Dum  e 3
p

p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

lpubet  c 4  a1  loilrt i  a2  lsocet i  a3  ldefet i  a4  lpubet i  a5  lecoe t i  Dum  e 4
p

p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

lecoet  c 5  a1  loilrt i  a2  lsocet i  a3  ldefet i  a4  lpubet i  a5  lecoet i  Dum  e 5

در الگوهای خود توضیحبرداری از توابع عکسالعمل تحریک ( )IRFو تجزیه واریانس ( )VDبرای تحلیل
نتایج بلندمدت و پویا استفاده میشود و معناداری ضرایب برآورده شده مدل چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
 .2-3دادهها
دادههای سری زمانی مربوط به متغیرهای درآمدهای نفت ،مخارج اجتماعی ،مخارج اقتصادی ،مخارج عمومی
و مخارج دفاعی دولت در دوره ( ) 1357-1394از آمارهای بانک مرکزی گرفته شده است .تمام متغیرهای الگو
نیز به فرم لگاریتمی هستند.
 .4تجزیه و تحلیل تجربی الگو
 .1-4آزمون ریشه واحد
1

آزمون ریشه واحد متغیرها با استفاده از فیلیپس پرون ( )PPصورت میگیرد .اگر آماره آزمون از قدر مطلق
کمیت بحرانی ارائه شده بیشتر باشد ،فرضیه صفر یا وجود ریشه واحد رد میشود و متغیرها پایا هستند .تعداد
وقفههای بهینه با استفاده از معیار اطالعات آکائیک ،)AIC( 2شوارتز )SC( 3و حنان کوئیک )HQ( 4تعیین
میشود .در نمونههای با حجم کمتر از  100استفاده از معیار شوارتز ( )SCمناسبتر است؛ زیرا به منظور از دست
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1. Phillips-Perron
2. Akaike information criterion
3. Schwarz information criterion
4. Hannan Quik

جدول .3-آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون فیلیپس پرون
متغیر

loilr
dloilr
lsoce
dlsoce
ldefe
dldefe
lecoe
dlecoe
lpube

آماره آزمون
با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و روند

-0/22

-2/42

-6/12

-6/05

-3/06

-2/95

-5/94

-6/09

-1/57

-1/75

-5/99

-5/91

-2/77

-2/66

-8/63

-9/00

-3/29

-4/5

نتیجه آزمون

)I (1

)I (1
)I (1
)I (1

)I (0

*مقادیر بحرانی در سطح اهمیت  5درصد با عرض از مبدأ  ،-2/94با عرض از مبدأ و روند  -3/53است.
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دادن درجه آزادی کمتر وقفه کمتری را در نظر میگیرد .در این تحقیق وقفه بهینه دو حاصل شده است .نتایج
حاصل از آزمون ریشه واحد در جدول ( )3گزارش شده است.

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فیلیپس پرون بیانگر این است که در سطح اطمینان  95درصد فرضیه صفر مبنی بر
اینکه متغیرها دارای ریشه واحد هستند ،رد نمی شود .بنابراین ،همه متغیرها غیر از لگاریتم مخارج عمومی در
سطح ناپایا هستند که با یک بار تفاضلگیری پایا شده اند .لگاریتم مخارج عمومی در سطح پایا است .بر این
اساس ،متغیرهای الگو دارای همجمعی از مرتبه اول ) ، I (1هستند .بنابراین ،باید وجود رابطه همگرایی بلندمدت
بین متغیرهای الگوآزمون شود.
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 .2-4آزمون مرتبه ماتریس الگو
تعیین مرتبه ماتریس به منظور تعیین تعداد بردارهای همجمعی بلندمدت انجام میشود .برای تعیین مرتبه
ماتریس از آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه استفاده می شود .نتایج حاصل از آزمون مرتبه ماتریس الگو با
استفاده از آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول .۴-آزمون مرتبه ماتریس الگو (آزمون اثر ) trace
آماره آزمون

مقدار بحرانی

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

96/95

69/81

r 0

55/58

47/85

34/16

29/79

r 1
r 2

r 1
r 2
r 3

17/89

15/49

r 3

r 4

3/68

3/84

r 4

r 5

*مقادیر بحرانی در سطح اهمیت  5درصد با عرض از مبدأ  ،-2/94با عرض از مبدأ و روند  -3/53است .بر
اساس آزمون اثر حداقل سه بردار همگرایی در سطح  5درصد وجود دارد .منبع :نتایج تحقیق
جدول  :۵آزمون مرتبه ماتریس الگو (آزمون حداکثر مقدار ویژه ) max
آماره آزمون

مقدار بحرانی

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

41/36

33/87

r 0

21/41

27/58

16/27

21/13

r 1
r 2

r 1
r 2
r 3

*مقادیر بحرانی در سطح اهمیت  5درصد با عرض از مبدأ  ،-2/94با عرض از مبدأ و روند  -3/53است .بر
اساس آزمون اثر حداقل دو بردار همگرایی در سطح  5درصد وجود دارد .منبع :نتایج تحقیق
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بر اساس آماره آزمون اثر در سطح اطمینان  95درصد بیش از یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود
دارد .همچنین ،بر اساس آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه در سطح اطمینان  95درصد یک رابطه بلندمدت بین
متغیرهای الگو وجود دارد .به منظور تعیین وقفههای بهینه در برآورد الگو از معیار اطالعات شوارتز استفاده شده
است .زیرا معیار شوارتز برای دادههای با حجم نمونه کمتر از  120دقیقترین معیار اطالعاتی است .از آنجایی که

 .3-4توابع عکسالعمل تحریک
توابع عکس العمل تحریک ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویای متغیرهای الگو هنگام وقوع شوکهای غیرقابل
پیشبینی در متغیرهای دیگر الگو است .بنابراین ،توابع عکسالعمل تحریک میزان تأثیرگذاری وقوع یک شوک
بر یکی از متغیرهای درونزای سیستم را بر روی سایر متغیرهای درونزا اندازهگیری میکند .در این پژوهش،
تابع عکسالعمل تحریک میزان تغییرات در مقادیر مخارج اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی به ازای یک تکانه
در درآمدهای نفتی را نشان میدهد .خط میانی تابع عکسالعمل تحریک ،بیانگر واکنش مخارج اجتماعی،
اقتصادی ،عمومی و دفاعی به یک شوک درآمد نفتی است .خطوط نقطهای نیز نشاندهنده بازده اطمینان یا
انحراف استاندارد معین است .محور افقی دورههای زمانی تأثیرگذاری شوک درآمد نفت و محور عمودی میزان
اثرگذاری شوک را نشان میدهد.
بر اساس نمودار ( ،)4یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی منجر به کاهش
مدوام لگاریتم درآمدهای نفتی تا سال دهم شده است (نمودار الف) .یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در
متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی منجر به افزایش مخارج اجتماعی در کوتاه مدت شده است؛ به طوری که مقدار
آن در سال دوم به حداکثر میرسد .اما در بلندمدت تا سال پنجم مقدار آن کاهش مییابد و در نهایت به مقدار
ثابت می رسد (نمودار ب) .یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی منجر به
افزایش مخارج عمومی در کوتاه مدت شده است؛ به طوری که مقدار آن در سال دوم به حداکثر رسیده است .اما
در سالهای دوم تا سوم و چهارم تا پنجم مقدار آن کاهش یافته است .در نهایت ،مقدار آن در بلندمدت در سطح
ثابت باقی رسیده است (نمودار ج) .یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی ابتدا
منجر به افزایش لگاریتم مخ ارج دفاعی تا سال دوم شده است .همچنین ،از سال سوم مجدداً افزایش یافته در و
در سال ششم به حداکثر رسیده است و بعد از ان تا سال دهم کاهش یافته است (نمودار د) .یک شوک به اندازه
یک انحراف معیار در متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی منجر به کاهش مخارج اقتصادی در کوتاهمدت شده است؛
به طوری که مقدار آن تا سال دوم کاهش یافته است .مقدار آن در سال دوم تا سوم افزایش یافته ،اما بعد از آن
تا سال دهم مقدار آن کاهش یافته است (نمودار و).
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دادههای این تحقیق به صورت سالیانه و کمتر از  120مورد است .مقدار معیار اطالعات شوارتز در وقفه اول خود
به حداقل مقدار خود می رسد .بنابراین ،وقفه بهینه الگوی خود رگرسیون برداری برابر با یک در نظر گرفته شده
است.
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نمودار .۴-توابع عکسالعملی تحریک نسبت به شوکهای درآمد نفت

الف -تابع عکسالعمل لگاریتم درآمدهای نفتی

ج -تابع عکسالعمل لگاریتم مخارج عمومی

ب -تابع عکسالعمل لگاریتم مخارج اجتماعی

د -تابع عکسالعمل لگاریتم مخارج دفاعی

و -تابع عکسالعمل لگاریتم مخارج اقتصادی
منبع :یافتههای تحقیق
 .4-4تجزیه واریانس
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تجزیه واریانس ،تغییرات در یک متغیر درونزا را نسبت به تکانه متغیرهای درونزای دیگر تفکیک میکند.
به عبارت دیگر ،جهت بررسی سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات یک متغییر خاص از تجزیه واریانس
استفاده میشود .نتایج مربوط به تجزیه واریانس درآمدهای نفتی ،مخارج اجتماعی ،دفاعی ،عمومی و اقتصادی
در جداول ( )6تا ( )10گزارش شده است.

سال

loilr

lsoce

ldefe

lpube

lecoe

1

100

00/0

00/0

00/0

00/0

5

63/35

0/28

14/31

8/65

13/39

10

38/76

0/35

18/73

16/94

25/20

منبع :نتایج تحقیق
بر اساس جدول ( ،) 6تجزیه واریانس درآمدهای نفتی بیانگر این است که در سال اول تا دهم درآمدهای
نفتی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی دارد و سهم درآمدهای نفتی از  100درصد در سال
اول به  38/76درصد در سال دهم رسیده است .همچنین ،در پایان سال دهم مخارج اقتصادی باالترین سهم و
مخارج اجتماعی کمترین سهم را در بین سایر مخارج بر تغییرات درآمدهای نفتی داشته است و سهم آنها در
سال دهم به ترتیب  25/20درصد و  0/35درصد بوده است.
جدول .7-تجزیه واریانس مخارج اجتماعی
دوره

loilr

lsoce

ldefe

lpube

lecoe

1

0/018

99/98

00/0

00/0

00/0

5

7/05

79/09

1/53

11/19

1/13

10

7/10

77/64

1/93

11/52

1/79
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جدول .۶-تجزیه واریانس درآمدهای نفتی

منبع :نتایج تحقیق
بر اساس جدول ( ،) 7تجزیه واریانس مخارج اجتماعی بیانگر این است که در سال اول تا دهم مخارج اجتماعی
بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی دارد .همچنین ،در پایان سال دهم مخارج عمومی باالترین
سهم و مخارج اقتصادی کمترین سهم را در بین سایر مخارج بر تغییرات مخارج اجتماعی داشته است و سهم
آنها در سال دهم به ترتیب  11/52درصد و  1/79درصد بوده است .سهم درآمدهای نفتی در تغییرات مخارج
اجتماعی در پایان سال دهم  7/10درصد بوده است .این اساس ،درآمدهای نفتی بعد از مخارج عمومی ،بیشترین

تأثیر را در تغییر مخارج دفاعی داشته است.
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جدول .۸-تجزیه واریانس مخارج دفاعی
دوره

loilr

lsoce

ldefe

lpube

lecoe

1

0/56

9/68

89/75

00/0

00/0

5

7/28

16/29

50/45

6/37

19/58

10

16/21

14/33

34/83

15/10

19/51

منبع :نتایج تحقیق
بر اساس جدول ( ،) 8تجزیه واریانس مخارج دفاعی بیانگر این است که در سال اول تا دهم مخارج دفاعی
بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی دارد .همچنین ،سهم درآمدهای نفتی در تغییر مخارج
دفاعی از  0/56درصد در سال اول به  7/28درصد در سال پنجم و  16/21درصد در سال دهم افزایش یافته
است .بر این اساس ،درآمدهای نفتی بعد از مخارج اقتصادی ،بیشترین تأثیر را در تغییر مخارج دفاعی داشته
است.
جدول .9-تجزیه واریانس مخارج عمومی
دوره

loilr

lsoce

ldefe

lpube

lecoe

1

1/06

1/23

1/07

71/22

25/41

5

1/89

11/70

1/69

61/44

23/25

10

4/85

11/41

1/79

59/45

22/48

منبع :نتایج تحقیق
بر اساس جدول ( ،) 9تجزیه واریانس مخارج عمومی بیانگر این است که در سال اول تا دهم مخارج عمومی
بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی دارد .همچنین ،سهم درآمدهای نفتی در تغییر مخارج
عمومی از  1/06درصد در سال اول به  1/89درصد در سال پنجم و  4/85درصد در سال دهم افزایش یافته است.
نتایج همچنین بیانگر سهم 22/48درصدی مخارج اقتصادی در تغییرات مخارج عمومی است.
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دوره

loir

lsoce

ldefe

lpube

lecoe

1

18/74

4/63

0/53

0/000

76/08

5

20/41

10/70

1/91

10/77

56/18

10

20/02

10/46

4/11

10/97

54/41

منبع :نتایج تحقیق
بر اساس جدول ( ،) 10تجزیه واریانس مخارج اقتصادی بیانگر این است که در سال اول تا دهم مخارج
اقتصادی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی دارد .همچنین ،سهم درآمدهای نفتی در تغییر
مخارج اقتصادی از  18/74درصد در سال اول به  20/41درصد در سال پنجم و  20/02درصد در سال دهم
رسیده است .بنابراین ،درآمدهای نفتی بیشترین سهم در تغییر مخارج اقتصادی داشته است.
 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
درآمدهای نفتی نقش مهمی در درآمدهای ارزی حاصل شده ایران و تخصیص آن در بودجه عمومی دارد.
همچنین ،رفتار دولت در تخصیص هزینههای مصرفی به امور اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی برای
سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا میتواند در دستیابی به راهکاری به
منظور افزایش کارایی سیاست های مالی اثرگذار باشد .بنابراین ،با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای
نفتی و چسبندگی به سمت پایین مخارج مصرفی دولت ،بررسی آثار درآمدهای نفتی بر نحوه تخصیص هزینههای
مصرفی دولت و یا تغییر رفتار دولت در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است .تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی
در تخصیص هزینههای مصرفی دولت به امور اجتماعی ،اقتصادی ،عمومی و دفاعی با استفاده از روش
خودرگرسیون برداری و تکنیک توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس در دوره ( )1357-1394صورت
گرفته است.
مهمترین نتیجه حاصل شده از تابع عکسالعمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در
تخصیص هزینههای مصرفی دولت در کوتاهمدت اثر مثبتی بر مخارج اجتماعی ،دفاعی و عمومی داشته است.
همچنین ،نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر
مخارج اقتصادی داشته است؛ اما سهم آن در تغییر مخارج اجتماعی بعد از سهم مخارج عمومی ،سهم آن در
تغییر مخارج دفاعی بعد از سهم مخارج اقتصادی و سهم آن در تغییر مخارج عمومی ناچیز بوده است .بنابراین،
بر اساس نتایج حاصل شده به سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی پیشنهاد میشود با کاهش وابستگی اقتصاد
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جدول .1۰-تجزیه واریانس مخارج اقتصادی
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و بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ،شوکهای حاصل از درآمدهای نفتی در نتیجه وضعیت اقتصاد جهانی و یا
تحریمهای اقتصادی را به حداقل برسانند تا کمترین آسیب بر وضعیت اقتصادی کشور وارد شود .در نهایت نیز
در اقتصاد غیرنفتی زمینه تخصیص بیشتر مخارج مصرفی به امور اجتماعی و عمومی فراهم شود .در این راستا،
بهبود عملکرد نظام مالیاتی ،توجه بیشتر و مدیریت بهتر صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز میتواند
در کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و بهبود کارایی سیاستهای مالی نقش اساسی داشته باشند.

اسماعیلنیا ،علی اصغر ،پازوکی ،آزاده ،پازوکی ،محمدرضا و کریمی ،مجتبی ( " ،)1391تبیین و تحلیل
اثرات شوکهای نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران" ،فصلنامه علوم اقتصادی ،سال ششم ،شماره
بیستم ،صفحات .93-126
امامی ،کریم و ادیبپور ،مهدی (" ،)1390بررسی اثرات شوکهای نامتقارن نفتی بر تولید" ،فصلنامه
مدلسازی اقتصادی ،سال سوم ،شماره  ،4صفحات .1-26
امامی ،کریم ،شهریاری ،سمانه و دربانی ،سمن (" ،)1390اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی
کشورهای واردکننده و صادکننده نفت" ،فصلنامه علوم اقتصادی ،سال پنجم ،شماره شانزدهم ،صفحات -62
.27
دادگر ،یداهلل ،نظری ،روحاهلل و صیامی عراقی ،ابراهیم ( " ،)1392دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش
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