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  11/8/1392تاريخ پذيرش:   23/11/1391تاريخ دريافت: 
  
گذاري طي  هاي نفتي و مخارج دولت و سرمايه بررسي رابطه نامتقارن بين شوك ،هدف اين مقاله

است. براي اين منظور از روش خودرگرسيون برداري استفاده شده است. نتايج  1357- 1387دوره 
نفتي بر مخارج دولت ي ها ) حاكي از آن است كه شوكIRF( العمل تحريك حاصل از توابع عكس

هاي منفي اثر  هاي مثبت اثر مثبت و شوك امتقارن دارد، به اين معنا كه شوكگذاري اثرات ن و سرمايه
ي ها منفي پايدارتر از شوكي ها گذاري دارند و اثرگذاري شوك منفي بر مخارج دولت و سرمايه

نفتي اثر ي ها طور مستقيم از شوك گذاري به مثبت است. رشد مخارج دولت و تغييرات سرمايه
يك شوك مثبت افزايش و پس از شوك منفي، مخارج كاهش يافته و اثر  پذيرد، يعني پس از مي

گذاري را به درآمدهاي نفتي كه  شوك پايدارتر است. نتايج تحقيق وابستگي بودجه دولت و سرمايه
  كند.  دليلي بر وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران است، تأييد مي

  
  .JEL :E32, E37, Q32بندي  طبقه

نامتقارن نفتي، بيماري هلندي، مدل خودرگرسيون ي ها گذاري، شوك رشد مخارج دولت، سرمايهها:  كليدواژه
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 مقدمه -1
شدت نوساني و  دهد كه اين بازار در طول چهار دهه گذشته به مرور سير تاريخي بازار نفت نشان مي

هاي حاصل از  كننده نفت در قبال شوك هاي صادر رو، بررسي رفتار كشور پذير بوده است. ازاين آسيب
در مورد گذاري اين كشورها خواهد داشت. بيشتر مطالعات تجربي  اين بازار نقش مهمي در سياست

ارتباط نامتقارن بين شوك قيمت نفت و متغيرهاي اقتصادي اصلي در مورد كشورهاي واردكننده نفت 
دهد، واكنش متغيرهاي مهم اقتصادي به تغييرات قيمت نفت در  بوده است. نتايج اين مطالعات نشان مي

  كشورهاي واردكننده نفت نامتقارن بوده است. 
پذيرند. به دليل وابستگي زياد  هاي نفتي تأثير مي شوك كشورهاي صادركننده نفت نيز از

تبع آن  هاي مثبت و منفي بر مخارج دولت و به بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، تأثير شوك
هاي پولي دولت، نقدينگي و تورم حايز اهميت است. مطالعات انجام شده روي اثرات  سياست
پردازند.  نفتي بر متغيرهاي كالن اقتصادي مي هاي متقارن هاي نفتي بيشتر به مطالعه شوك شوك
نامتقارن نيز انجام گرفته است كه بيشتر آنها به ي ها تازگي مطالعاتي در مورد اثرات شوك البته به

توان به مطالعه  اند. از جمله مي ها بر رشد توليد ناخالص ملي پرداخته مطالعه اثرات نامتقارن شوك
  اره كرد. )، اش2011مهرآرا و رضازادگان (

ترين متغيرهاي اقتصاد  عنوان يكي از مهم هاي نفتي بر مخارج دولت، به اثرات نامتقارن شوك
ندرت مورد مطالعه قرار گرفته  دهد، به هاي پولي و مالي را تحت تأثير خود قرار مي كالن كه سياست
ي ها بوده كه تأثير شوك )،2010اي كه در اين مورد  انجام شده، مطالعه فرزانگان (  است، تنها مطالعه

نظامي بررسي كرده است. در اين راستا هدف اين مقاله بررسي اثرات  نفتي را بر مخارج نظامي و غير
) 1989( 1گذاري با استفاده از قاعده مورك هاي نفتي بر رشد مخارج دولت و سرمايه نامتقارن شوك

  است. 
شود.  وم، مروري بر ادبيات تحقيق ميسازماندهي مقاله در ادامه به اين شرح است: در بخش د

هاي نفتي مورد  در اين بخش ادبيات نظري و تجربي اثرپذيري متغيرهاي كالن اقتصادي از شوك
هاي نفتي ارايه  گيري شوك هاي مطرح در خصوص اندازه گيرد. همچنين شيوه بررسي قرار مي

گيري و  ش چهارم، نتيجهخواهد شد. بخش سوم به تصريح و برآورد مدل اختصاص دارد و در بخ
  شود. پيشنهادهاي سياستي ارايه مي

                                                                                                                   
1- Mork 
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  مروري بر ادبيات  -2
  ادبيات نظري  - 2-1

كننده نفت، مالكيت منابع نفتي و درآمدهاي آن در اختيار دولت است.  در كشورهاي صادر
رو، درآمدهاي نفتي از مسير بستر نهادي و سازمان حكومت راه خود را به درون زيرنظام  ازاين

كننده در تخصيص و توزيع رانت حاصل  يابد، بنابراين، سازمان حكومت نقشي تعيين اقتصادي مي
از نفت و در نتيجه سازوكار اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر زيرنظام اقتصادي دارد. مسأله مهم اين 
است كه وقتي رانت نفت در حكومتي نوپا با نظام بوروكراتيك ضعيف و شكننده وارد اقتصاد 

شود، تقويت و گسترش دولت رانتير طي يك فرآيند زماني در تعامل متقابل دولت رانتير و بستر  مي
ساختاري را دستخوش دگرگوني و  ـ تدريج كل چهارچوب نهادي گيرد و به نهادي صورت مي

بار  كند كه براي تقويت رشد و توسعه اقتصادي مناسب نيست يا حتي زيان تحول در جهتي مي
يقين نگراني  ستاني از اقتصاد داخلي دارد، به براي تأمين مالي خود نياز به ماليات است. دولتي كه

بيشتري نسبت به عملكرد و ميزان توليد اقتصادي دارد تا دولتي كه عمده منابع مالي خود را از منابع 
ق به ستاني، دولت و نظام بوروكراتيك آن را تشوي آورد. نياز به ماليات دست مي زا به رانت برون

شود پايه مالياتي خود را گسترش دهد و مخارج خود را  كند و باعث مي هاي توليدي مي فعاليت
  بدين صورت تأمين مالي كند. 

شود. مخارج جاري به  طور معمول به دو بخش مخارج جاري و عمراني تقسيم مي مخارج دولت به
حقوق و دستمزد كاركنان جاري دولت اشاره دارد و شامل مخارج كاال و خدمات (هاي  ظرفيت

ها و ساير  هاي انتقالي و يارانه هاي بازنشستگي، پرداخت دولت)، امنيت اجتماعي، پرداخت
شود كه به مديريت مخارج نظامي دولت بستگي دارد. مخارج عمراني شامل  هايي مي پرداخت
عظمي از هاي عمراني  انجام شده توسط دولت است. در كشورهاي صادركننده نفت بخش ا پروژه

گيرد. در اين كشورها اندازه دولت  ها از كانال درآمدهاي نفتي صورت مي تأمين مالي اين هزينه
يابد،  طور روزافزوني افزايش مي هاي جاري به كند و هزينه متناسب با درآمدهاي نفتي رشد مي

. حجم كند بندي مدون خود تبعيت نمي گذاري عمده دولتي از برنامه زمان بنابراين، سرمايه
بيني شده (كه براساس آن توجيه اقتصادي صورت گرفته است) فراتر  گذاري از رقم پيش سرمايه

ها ضعيف  گذاري شود تا اثرات اين قبيل سرمايه رود و مديريت دولتي غيركارآمد نيز سبب مي مي
پيامدهاي  شود و با توجه به هاي دولت تنها به سال مورد بررسي محدود نمي باشد. تأثير منفي هزينه

يابد. از آنجا كه درآمدهاي نفتي نتيجه  هاي دولت تداوم مي ناگوار سياسي و اجتماعي كاهش هزينه
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دهنده رونق واقعي اقتصاد  هاي اقتصادي نيست، بنابراين، افزايش آنها نيز نشان عملكرد فعاليت بخش
سبب افزايش تقاضاي كل نخواهد بود، بنابراين، تزريق درآمدهاي نفتي در كشورهايي مانند ايران 

هاي داخلي است، قادر نيست به تقاضاي ايجاد  شود. از آنجا كه بخش عرضه كل برآيند بخش مي
شود و تورم نيز بر متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي  بنابراين، به تورم منجر مي ،شده پاسخ گويد

شود بخشي از افزايش تقاضا با واردات تأمين  طور معمول در چنين شرايطي، سعي مي گذارد. به اثر مي
ايش ونقل و همچنين افز شود، اما با توجه به تنگناهاي زيرساختي مانند كمبود بنادر و مشكالت حمل

)، در 1958( 2. تري لين كارل1تواند بسيار زياد باشد قيمت كاالهاي وارداتي، تأثير اين سياست نمي
هاي نفتي چنين  در مورد اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت در دوران شوك» معماي فراواني«كتاب 
ملي كه براي انداز  سابقه پس كند كه آثار آني جهش قيمت نفت عبارت است از: افزايش بي بيان مي

هاي نفتي به يك  بيش از دو برابر شده است. همه دولت 1974تا  1968هاي  ايران و نيجريه بين سال
آساي دالرهاي نفتي واكنش نشان داده و مخارج دولتي و واردات را در حد  شيوه به ورود سيل
  اند. وسيعي افزايش داده

هاي جاري كه بخش عمده  ذيري هزينهناپ شود دولت به دليل انعطاف كاهش قيمت نفت سبب مي 
هاي  هاي عمراني بكاهد و آن را به هزينه آن مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولتي است، از هزينه

تمام در بخش عمراني است.  هاي نيمه جاري منتقل كند. بنابراين، نخستين اثر آن ظهور انبوهي از طرح
ماهر  طور عمده از كارگران غير شود كه به هايي مي بخشويژه در  اين مساله سبب ركود و بيكاري، به

هاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت  ثباتي از حوزه اقتصاد به حوزه كنند و بدين ترتيب بي استفاده مي
هاي بومي در اقتصاد رابطه پيشين و پسين  اي است كه بخش گونه كند. ماهيت درآمدهاي نفتي به مي

ند و در نتيجه، درآمدهاي نفتي به صورت درآمدي مستقل و كامالً ضعيفي با درآمدهاي نفتي دار
كنند كه بيشتر  )، بيان مي2004( 3شود. دولين و لوين سابقه براي دولت تلقي مي عادي و بي غير

هاي اقتصادي در كشورهاي نفتي به مخارج در طول دوره رونق بستگي دارد. اگر دولت همه يا  آشفتگي
طور تجربي تمام افزايش در تقاضاي كل ناشي از  اش را خرج كند، به بيني شده شبيشتر افزايش درآمد پي

رو، وقتي مخارج دولت با درآمدهاي  بود. ازاين اين ثروت بادآورده به شكل مخارج دولت خواهد 

                                                                                                                   
  .2010فرزانگان،  -1

2- Karl, Terry Lynn 
3- Devlin & Lewin 
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هاي مالي و تقاضاي كل نوسان  شود، اگر درآمدها نوسان داشته باشد، سياست جاري مشخص مي
  خواهد داشت. 

  
  گيري آن هاي اندازه هاي نفتي و روش شوك - 2-2

هاي متفاوتي را  شود. محققان روش اي شوك محسوب مي در مطالعات كاربردي هر تغيير غيرمنتظره
 )،1982( 2) و ميشكين1996( 1برند. كاراس هاي مثبت و منفي به كار مي براي تفاوت بين شوك

اند. در اين مطالعات، رشد پول به قابل  گرفتهپسماندهاي معادله رشد عرضه پول را شوك پولي 
بيني تقسيم شده است و پسماند ناشي از معادله تخمين زده شده رشد پول  قابل پيش بيني و غير پيش
هاي نرخ ارز روي  شود. براي تحليل اثرات نامتقارن شوك منتظره استفاده مي عنوان شوك پولي غير به

هاي مثبت و منفي در  )، شوك نرخ ارز را به بخش2000(3ديلكن ،متغيرهاي مربوط به اقتصاد كالن
=  كند.  ) تقسيم مي1قالب معادله ( −1 2 abs(D ) − D         pos = 1 2 abs(D ) + D     )1(  

  

را  GHARCH(1,1)- AR(4)هاي نفتي الگوي  منظور استخراج شوك )، به1995( 4لي
Q  ) بيان شده است. 4و  3، 2هاي ( هاي نفت تصريح كرد كه در قالب معادله براي قيمت = α + + + + +               )2(  ( |I ) ≅ (0, ℎ )                                                              )3(  h = γ + γ e + γ h                                                    )4(  

  

) به صورت زير عمل sopD) و منفي (sopIهاي مثبت ( )، براي تعريف شوك1995لي (
  كرده است:

sopI = 0, ̂ ℎ         sopD = 0, ̂ ℎ                      )5(  

                                                                                                                   
1- Karras 
2- Miskin 
3- Kandil 
4- Lee 
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هاي ناهمساني  انحراف معياري كه از مدل)، نوسانات قيمت نفت را براساس 2002( 1كوپر 
هاي نفت برنت را به  كند. وي قيمت گيري مي آيد، اندازه دست مي واريانس شرطي عمومي به

 ،مشاهده 5296با استفاده از   2002آوريل  32تا  1982ژانويه  5اي براي دوره  محموله صورت تك
 2است. هاميلتون GHARCH(1,3)محاسبه كرده است. مدل مورد نظر يك مدل متقارن 

درصد ماكزيمم قيمت  25داند. البته افزايش بيش از  ثباتي را نوعي افزايش قيمت مي بي ،)1996(
هاي نامتقارن شوك  )، مدل1989عنوان شوك در نظر گرفته است. مورك ( سال گذشته را به

ك قيمت نفت هاي منفي و مثبت را جداگانه گرفت. شو قيمت نفت را بررسي كرد و در آن، قيمت
=  شود: در رگرسيون به صورت زير وارد مي ∆      ∆ > 0, 0  ℎ                  )6(                                              = ∆      ∆ < 0, 0  ℎ                )7(  

ها  در اين مطالعه از روش مورك براي تمايز بين شوككه قيمت نفت قيمت واقعي آن است. 
براي لگاريتم درآمدهاي نفتي واقعي مهم نيست، بنابراين، روش  ARCHكنيم. اثرات  استفاده مي

براي تمايز  رو، در مطالعه حاضر از روش مورك ازاين، مورك در اين مطالعه مانند روش لي است
  هاي مثبت و منفي استفاده شده است. شوك

 
  مروري بر ادبيات تجربي - 2-3

، با محاسبه كشش تقاضاي مخارج نظامي در پنج اقتصاد ثروتمند نفتي از جمله ايران، )2010( 3چان
دريافت كه هر يك از  1997 - 2007هاي  كويت، عربستان سعودي، ونزوئال و نيجريه با استفاده از داده

)، با استفاده از توابع واكنش 2010( 4كشش به مخارج نظامي داشتند. برومنت كشورها تقاضاي بي
دريافت كه  افزايش قيمت  نفت اثر آماري معنادار و مثبتي بر توليد صنعتي ايران، عراق،  5تحريك

نفت قيمت ي ها )، اثرات شوك2011( 6كويت، ليبي، عمان، قطر، سوريه و الجزاير دارد. ايوايمي
نفتي بر بيشتر ي ها را بر نيجريه بررسي كرد. نتايج تحقيق او حاكي از عدم تأثير زياد شوك

متغيرهاي اقتصاد كالن اين كشور است. او با استفاده از توابع واكنش تحريك اثرات نامتقارن 
                                                                                                                   
1- Gerald H.kuper 
2  - Hamilton 
3- Chun 
4- Berument 
5- Impuls Response Function 
6- Iwayemi 
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را و اي كه شوك مثبت  بر نرخ ارز و درآمد ملي اثرگذار بود. مان گونه ها را نشان داد، به شوك
اي با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري و استفاده از تابع واكنش  )، در مقاله2007( 1كلوگني

تحريك، به بررسي اثر تغييرات قيمت نفت بر متغيرهاي كالن اقتصادي مانند نرخ بهره، توليد 
ناخالص داخلي و حجم پول كشورهاي گروه هفت پرداختند كه نتايج آن حاكي از تأثير 

)، در مورد 2009( 2هاي قيمت نفت بر متغيرهاي كالن اقتصادي است. گوربل زوآري و جبير ننوسا
ارتباط بين شوك نفتي و مخارج دولت، با استفاده از روش خودرگرسيون برداري براي دوره 

هاي نفتي  ترين كانالي كه باعث انتقال اثر شوك در كشور تونس دريافتند كه مهم 2007تا  1993
  مخارج دولت است.  ،شود مي در اقتصاد
هاي قيمتي نفت بر رشد توليد ناخالص داخلي  )، با بررسي اثرات شوك2005(3يگز و سانچزررود

هاي نفتي بر رشد توليد ناخالص داخلي واقعي اين  دريافتند كه اثرات شوك OECDكشورهاي 
خصوص افزايش قيمت نفت اثر بيشتري نسبت به كاهش آن روي رشد  كشورها غيرخطي است، به

تبع آن، درآمدهاي نفتي موجب توهم پولداري  توليد ناخالص داخلي دارد.  افزايش قيمت نفت و به
باره آن دولت را ناچار به  دهد و كاهش يك شدت افزايش مي ج را بهشود و مخار براي دولت مي

باره ممكن  سازد. از آنجا كه كاهش مخارج جاري به سبب افزايش تقاضا به يك كاهش مخارج مي
يابد.  يابد و مخارج جاري كندتر كاهش مي ناچار، ابتدا، مخارج عمراني كاهش مي رو، به نيست، ازاين

طور نامتقارن بر  هاي نفتي به اي دريافتند كه در ايران شوك )، در مطالعه2011مهرآرا و رضازادگان (
. مهرآرا و كنند ميگذارند و اين مورد را ناشي از نبود ساختارهاي نهادي مناسب معرفي  توليد اثر مي

ترين منبع نوسانات در اقتصاد كشورهاي  نفتي اصليي ها )، دريافتند كه شوك2007نيكي اسكويي (
اند اثرات  هاي مناسب توانسته تان و ايران هستند. كشورهاي كويت و اندونزي، به دليل اقدامعربس

  نفتي را كنترل كنند.ي ها نامطلوب شوك
طور كه در مقدمه بيان شد، به دليل اهميت باالي مخارج دولت و اثرات مستقيم و  همان

مالي در ايران و به دليل مطالعات  هاي پولي و مستقيم آن بر متغيرهاي كالن اقتصادي و سياست غير
هاي نامتقارن نفتي بر مخارج دولت  اندك در اين باره، در اين مطالعه به بررسي اثرات شوك

  پردازيم. مي

                                                                                                                   
1- Manera & Cologni 
2- Jbir & Zouari-Ghorbel 
3- Rodrigues & sanchez 
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  تصريح مدل -3
هاي نفتي داراي اثرات نامتقارن بر مخارج  هدف مقاله پاسخ به اين پرسش بوده كه آيا شوك

هاي نفتي به دو  ي است يا خير؟ الزمه تحقق اين امر آن است كه شوكگذار دولت و سرمايه
شوك مثبت و منفي تجزيه شوند. براي اين منظور از روش مورك كه در ادبيات نظري بيان شد، 

هاي مثبت و منفي نفت بر مخارج دولت و  استفاده شده است. براي مدل كردن اثرات شوك
به كار گرفته شده است. شكل كلي يك مدل  گذاري، روش خودرگرسيون برداري سرمايه

  ) نشان داده شده است.8در رابطه ( n خودرگرسيون برداري مرتبه

)8(    = ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) + +  

=  اگر سيستم يادشده به صورت كلي نوشته شود: ( ) + + 																                     )9(  

جزء اخالل تصادفي است كه فرض  	εعرض از مبدأ و Cكننده عملگر وقفه،  بيانL كه در آن، 
به  A است. همچنين عناصر ماتريس  ود داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس ش مي

)  شود: صورت زير تعريف مي ) = ∑                                     )10(  
تعداد وقفه مورد نظر  K شماره متغير حاضر در معادله و j معرف شماره معادله، i كه در آن،

 ,DG2, DLIN, POS براي سيستم است. متغيرهاي به كار گرفته شده در اين تحقيق شامل

NEG ،هستند كه در  آنPOS   ،شوك مثبت قيمت نفتNEG ،شوك منفي قيمت نفت 

DG2 رشد مخارج دولت وDLINV رو، سيستم  گذاري است. ازاين تغييرات لگاريتم سرمايه
  ) به صورت زير خواهد بود:9له (ارايه شده در معاد

= + +  

= +  

= + + +  

= + +  
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عنوان يك سيستم پويا و ساده خطي  به VARشود، سيستم معادالت  كه مشاهده ميطور  همان
منظور  به ،شود راحتي با روش حداقل مربعات معمولي قابل تخمين است. يادآوري مي بوده كه به

كاهش ميزان پراكندگي متغيرها، متغيرهاي به كار رفته در مدل به صورت لگاريتمي بوده است. 
ي ها هاي ملي بانك مركزي براي دوره سال هاي زماني و حساب االنه از سريها به صورت س داده

ها،  استخراج شده است. پيش از پرداختن به برآورد مدل و آزمون تجربي فرضيه 1387تا  1357
تعيين طول وقفه  و 1سازي از جمله پايداري و مانايي هاي تكنيكي اين روش مدل بايد برخي از جنبه
  قرار گيرد. بهينه  مورد بررسي

  
  آزمون مانايي متغيرها - 3-1

يافته استفاده شده كه نتايج آن در جدول  براي آزمون مانايي متغيرها از معيار ديكي فولر تعميم
دهد، متغيرهاي به كار گرفته شده در مدل انباشته از  ، گزارش شده است. نتايج نشان مي1شماره 

  مرتبه صفر هستند.
  

 ايينتايج آزمون مان - 1جدول 

  درجه مانايي وضعيت مانايي  سطح احتمال آماره  نام متغير

DLINV 884301/5- 0055/0  (0)  بدون روند و عرض از مبدأ 
Neg 171260/6- 0000/0  (0)  بدون روند و عرض از مبدأ 
Pos 88431/5-  0000/0  (0) بدون روند و عرض از مبدأ 
DG2 681382/5-  0001/0  (0)  بدأبدون روند و عرض از م 

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته    
 
  تعيين طول وقفه بهينه - 3-2

سازي براساس مدل خودرگرسيون برداري لحاظ كردن دو مورد ضروري است؛ يكي، تعيين  در مدل
هاي متغيرهاي ملحوظ در سيستم.  متغيرهاي مناسب براي حضور در سيستم و ديگري، تعيين تعداد وقفه

رو، به دليل مسأله درجه آزادي  نياي واقعي محدوديت مشاهدات وجود دارد، ازاينبا توجه به اينكه در د

                                                                                                                   
1-  Stability and Stationary 
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تعداد  VARهاي متغيرها را در مدل لحاظ كرد. شكي نيست كه در مدل  بايد تعداد مناسبي از وقفه
جو تبديل شود كه از جمله آنها  زيادي پارامتر وجود دارد كه بايد براساس معيارهايي به يك مدل صرفه

ين اشاره كرد. با ك، معيار شوارتز و معيار حنان كوئتوان به: آزمون نسبت الكليهود، معيار آكايي مي
اي بودن آكاييك در اين تحقيق از اين معيار استفاده و براساس آن وقفه   توجه به خاصيت كوچك نمونه

، آورده شده است. 2 عنوان وقفه بهينه انتخاب شده است. نتايج معيارهاي يادشده در جدول شماره سه به
  عنوان متغير مجازي در نظر گرفته شده است. هاي جنگ به شود، سال يادآوري مي

  

  تعيين وقفه بهينه - 2جدول 
Lag HQ LR AIC SC 
0 04/7- NA 09/7- 9/6-*  
1  44/6-  9/17  71/6-  73/5-  
2 88/6- 7/30 35/7- 59/5-  
3  77/7-  9/28* 48/8-*  94/5-  
4  18/7  2/7  1/8- 78/4- 

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته                         
  
  بررسي پايداري سيستم - 3-3

دست آوردن تعادل بلندمدت الزم است سيستم معادالت پايدار باشند. در يك معادله  براي به
=خودرگرسيوني مرتبه اول به زبان اسكالر    + ني شرط پايداري زما   +

1aشود كه  حاصل مي 1 ) وجود 9باشد. يك شباهت بين اين حالت ساده و سيستم معادالت (
دست  ) را به9گذاري پاسخ سيستم معادالت تفاضلي ارايه شده در معادله ( دارد. اگر از روش جاي

=  بياوريم، جواب تعادلي به صورت زير خواهد بود: ( + + +⋯+ ) + + A e  

→براي اينكه سيستم معادالت يادشده به يك پاسخ تعادلي بلندمدت معيني منتهي شود، وقتي  )  جملهميل كند بايد  ∞ ) → هاي  . به عبارت ديگر، عناصر ريشه0
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→ . با ميل كردن 1تر از واحد باشد يا داخل دايره واحد قرار گيردكممشخصه ماتريس  ∞ 
=  ) به صورت زير خواهد بود: 10رابطه ( +  

  
=كه در آن،  ( + + +⋯+ مقادير بلندمدت يا ميانگين شرطي    (

هاي  ، گزارش شده است. با توجه به اينكه تمام ريشه1مودار شماره دهد. نتايج در ن را نشان مي
  رو، سيستم معادالت پايدار هستند. اند، ازاين مشخصه در داخل دايره واحد قرار گرفته

  
 هاي مشخصه خودرگرسيون برداري از مرتبه سوم ريشه - 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شناسي مدل آسيب -3-4

مانده اقدام  رد شده داراي مشكل اساسي نيست، به بررسي اجزاي باقيمنظور بررسي اينكه مدل برآو به
شود تا از تصادفي بودن آنها اطمينان حاصل شود. وجود هر گونه الگوي سيستماتيكي در اجزاي  مي
  كننده وجود ايراد در مدل برآورد شده است و بايد برطرف شود. مانده بيان باقي

دهد كه بين اجزاي  هاي مدل نشان مي مانده نگار باقي يدر اين راستا، بررسي نمودار  همبستگ
گونه همبستگي وجود ندارد، يعني مقادير  هاي هر معادله و دو معادله به صورت متقاطع هيچ مانده باقي

اند. همچنين آزمون  هاي محاسبه شده در داخل فاصله اعتماد دو انحراف معيار قرار گرفته همبستگي

                                                                                                                   
1- Enders, 1995. 
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كننده اين موضوع است. نتايج اين آزمون تا  ) تأييدLM-Testالگرانژ ( خودهمبستگي ضريب فزاينده
درصد است،  5وقفه در زير نشان داده شده است. با توجه به اينكه سطح احتمال معناداري باالي  8

  شود. بر فقدان خودهمبستگي بين اجزاي اخالل رد نمي رو، فرضيه صفر مبني ازاين
  
 
  
  
  
  
  
  
  

دهنده اين است كه اجزاي اخالل مدل داراي توزيع نرمال هستند. اين  ا نشانبررسي آزمون جارك بر
 3تابع آزمون از دو عنصر چولگي و كشيدگي تشكيل شده كه براي توزيع نرمال اولي صفر و دومي 

بر نرمال بودن توزيع اجزاي  درصد باشد، فرضيه صفر مبني 5است. چنانچه سطح احتمال معناداري باالي 
مانده داراي توزيع نرمال  توان رد كرد. نتايج حاكي از آن است كه اجزاي باقي را نمي مانده باقي

  چندمتغيره هستند. 
  

  
  

  
  
  
  

مانده حاكي از آن است كه اين اجزا داراي  ررسي آزمون ناهمساني واريانس وايت بين اجزاي باقيب
  واريانس همسان هستند. 
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  )IRF( العمل تحريك بررسي توابع عكس - 3-5
رو،  شوند، ازاين دار خود وارد مدل مي متغيرها با مقادير وقفه VARبا توجه به اينكه در مدل 
قابل اعتماد نخواهد بود؛ به  tيابد و آماره  خطي در اين حالت افزايش مي احتمال وجود مشكل هم

ود تا به ش العمل تحريك استفاده مي منظور بررسي ارتباط بين متغيرها از تابع عكس همين خاطر به
كمك آن رفتار متغيرها را در طول زمان در اثر يك انحراف معيار تغيير در جزء اخالل معادالت 

العمل تحريك اثر شوك وارد شده بر يكي از  مورد بررسي قرار داد. به عبارت ديگر، تابع عكس
العمل  عكس دهد. نتايج حاصل از تحليل توابع متغيرها را بر ساير متغيرها در طول زمان نشان مي

ها با فرض اينكه سيستم در  ، نشان داده شده است. در اين تحليل2تحريك در نمودارهاي شماره 
مبدأ مختصات در حالت تعادل برابر صفر است، پس از بروز يك شوك به يكي از متغيرهاي 
 سيستم، اگر متغير پس از چند دوره به مقدار تعادلي خود بازگردد، اثر شوك موقتي ارزيابي

ها موقتي و سيستم پايدار است. در نمودارهاي  دهند شوك طور كه نمودارها نشان مي شود، همان مي
گذاري به شوك مثبت و منفي نشان  العمل تحريك مخارج دولت و سرمايه ، تابع عكس2شماره 

اي مخارج دولت و  داده شده كه در آن نمودارهاي سمت راست مربوط به تابع واكنش ضربه
اي مخارج دولت و  اري به شوك مثبت و نمودارهاي  سمت چپ تابع واكنش ضربهگذ سرمايه
  گذاري به شوك منفي است. سرمايه

يابد و در  پس از يك شوك مثبت نفتي بالفاصله مخارج دولت افزايش مي ،شود مالحظه مي
رسد كه دليل آن، افزايش درآمدهاي  مدت پس از يك دوره به حداكثر مقدار خود مي كوتاه

سرعت به خرج كردن  رزي حاصل از افزايش صادرات نفت است. با افزايش درآمدها، دولت بها
يابد. با افزايش درآمد نفت در بودجه دولت، قدرت  كند و واردات افزايش مي درآمدها اقدام مي

رود. واكنش مثبت و سريع دولت به  يابد و بالفاصله تقاضاي كل باال مي خريد دولت افزايش مي
مدت و كاهش با شيب تند و سريع آن پس از مدت كوتاهي  بت نفتي در كوتاهشوك مث

دهنده وابستگي شديد مخارج دولت به درآمدهاي نفتي و تأييد بيماري هلندي است. نمودار  نشان
دهد كه پس از كاهش قيمت  العمل تحريك مخارج دولت به شوك منفي نشان مي تابع عكس

سرعت  برعكس شوك مثبت)، پس از شوك منفي مخارج بهيابد ( نفت، مخارج دولت كاهش مي
شود. دليل آن  دوره  به مقدار اوليه نزديك مي 5گردد و بعد از حدود  به مقدار قبلي خود برنمي

سرعت كم  است كه پس از شوك منفي، دولت به كسري بودجه دچار و منابع درآمدي آن به
هاي ذخيره نفتي هم  د دولت ندارد و صندوقها نقش زيادي در درآم شود، از آنجا كه ماليات مي
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شود و مخارج  اند، بنابراين، دولت با كمبود درآمد مواجه مي در دوره رونق مورد توجه قرار نگرفته
رو، با كاهش مخارج خود، سعي  دهد و قادر به تأمين مالي مخارج قبلي نيست، ازاين را كاهش مي

مدت بيشتري  از شوك منفي مخارج دولت به  در كاهش اين كسري دارد. به عبارت ديگر، پس
نفتي در بودجه دولت، امكان  يابد، زيرا به دليل ناچيز بودن سهم ماليات و درآمدهاي غير كاهش مي

سرعت  خصوص مخارج عمراني به تأمين مالي سريع مخارج وجود ندارد، بنابراين، مخارج، به
تر افزايش  شدت بيشتر و مدت كوتاهيابد، اما پس از شوك مثبت مخارج دولت با  كاهش مي

گردد.  يابد و به مقدار اوليه خود بازمي سرعت كاهش مي يابد و پس از آن، با كاهش قيمت به مي
هاي نفتي داراي اثرات نامتقارن در مخارج دولت بوده و  توان گفت كه شوك به اين ترتيب، مي

  بت و منفي متفاوت است. هاي مث به شوكنسبت واكنش مخارج دولت از لحاظ مدت و شدت 
  العمل تحرك عكستوابع  - 2نمودار 

  
  هاي تحقيق. مأخذ: يافته    

 
تغيير و پس از دو دوره كاهش  گذاري نيز در دوره اول پس از شوك منفي نسبتاً بي سرمايه

كند. همچنين اثر شوك منفي بر  سرعت افزايش پيدا مي يابد و در پاسخ به شوك مثبت به مي
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گذاري است  هاي نفتي بر سرمايه ماندگارتر است. نتايج حاكي از تأثير شديد شوك گذاري سرمايه
  گذاري دولت نسبت به بخش خصوصي است. رسد علت آن سهم زياد سرمايه و به نظر مي

مطابقت دارد. نتايج  ،)2000( 2) و وينر2003( 1هاي هازمن و ريگوبن نتايج اين تحقيق با يافته
افتد، مخارج مصرفي و  حاكي از آن است كه وقتي شوك مثبت اتفاق ميمطالعه هازمن و ريگوبن 

يابد. افزايش مخارج دولت به  هاي كارا به سرعت افزايش مي گذاري رفاهي به همراه كاهش سرمايه
جويانه خواهد شد، اما وقتي  شود و موجب افزايش مخارج رانت كاهش كارايي اقتصادي منجر مي

يابد و كاهش فوري واردات  گذاري بلندمدت كاهش مي مايهافتد سر شوك منفي اتفاق مي
در مطالعه خود دريافت كه توانايي دولت براي  ،)2000دهد. وينر ( اي رخ مي اي و واسطه سرمايه
طور مثال، براي يك  به ؛مدت قرار دارد هايش در كوتاه بيني بيني درآمدش اندك است و پيش پيش

جاي اينكه درآمدهاي بادآورده حاصل از افزايش قيمت  افت بهسال يا چند ماه آينده است. او دري
انداز شود، بخش  روست پس هاي بعد كه دولت با كاهش درآمد روبه نفت براي استفاده در دوره

شود، خرج خواهد شد و به همين  مهمي از اين ثروت بادآورده در سالي كه درآمدها حاصل مي
ريزي شده، كاهش  آمدها  مخارج مالي برنامهصورت در هنگام كاهش قيمت نفت و كاهش در

  يابد.  مي
  

  3تجزيه واريانس -3-6
هاي  بيني هر متغير توسط شوك قابل پيش دهد، چه ميزان از تغييرات غير نتايج تجزيه واريانس نشان مي

وارد شده از سوي متغيرهاي الگو قابل توجيه است. به عبارتي، تجزيه واريانس تغييرات در يك متغير 
كند. نتايج تجزيه واريانس  زاي ديگر تفكيك مي هاي متغيرهاي درون زا را نسبت به شوك روند

، نشان داده شده است. براي قطري كردن جمله خطا در معادالت از 5مخارج دولت در جدول شماره 
ع عنوان منب هاي منفي نقش قابل توجهي به استفاده شده است. شوك 4يافته روش تجزيه واريانس تعميم

درصد از تغييرات را طي  95/5تا   94/3هاي مثبت بين  نوسانات اين متغير دارند. در حالي كه شوك
درصد تغيير را طي همان  83/24تا  69/7 هاي منفي بين  دهد. شوك توضيح مي 30تا  1هاي  سال

  كند.  دوره توجيه مي
                                                                                                                   
1- Hausman & Rigobon 
2- Weiner 
3- Variance Decomposition 
4- Generalized Impulses Decomposition Method  
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  تجزيه واريانس مخارج دولت - 5جدول 
 S.E. DG2 DLINV NEG POS شرح

 0 0/15591510000  بعد از يك سال
 5/074117 0/21450770/544771/29331823/08779  سال 5بعد از
 5/932195 0/22019667/633641/71606824/7181  سال 10بعد از 
 5/95132 0/22052967/468331/7406524/8397  سال 15بعد از 
 5/95196 0/22055367/463861/74594924/83823  سال 20بعد از 

 5/952522 0/22055867/461011/74727324/83919 سال 25بعد از  
 5/952649 0/22055967/460461/74754924/83934 سال 30بعد از  
  هاي تحقيق. مأخذ: يافته

  
، حاكي از آن است كه 6گذاري در جدول شماره  همچنين نتايج تجزيه واريانس سرمايه

هاي  در حالي كه شوك ،اين متغير دارد عنوان منبع نوسانات وجهي بههاي منفي نقش قابل ت شوك
 11/16تا  142/13هاي مثبت بين  دهد، شوك درصد تغييرات را نشان مي 57/29تا   46/15منفي بين 

  عنوان منبع نوسانات دارد. تري به دهند و نقش مهم درصد تغييرات را توضيح مي
  

  گذاري تجزيه واريانس سرمايه - 6جدول 
 S.E. DG2 DLINV NEG POS  شرح

 0 0 90/98639 9/01361 0/117444  سال يكبعد از 
 14/10893 25/75056 47/03288 13/10763 0/180202 سال 5بعد از
 16/06326 28/68395 42/81864 12/43416 0/202456  سال 10بعد از 
 16/06887 29/29204 42/53271 12/10638 0/206428 سال15بعد از 

 16/11766 29/53624 42/32792 12/01818 0/207287  سال 20از بعد 
 16/11523 29/56353 42/32401 11/99722 0/207478 سال 25بعد از  
 16/11685 29/57374 42/31684 11/99257 0/20752 سال30بعد از  

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته  
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  گيري نتيجه -4
گذاري را در اقتصاد ايران مورد  ر مخارج دولتي و سرمايهاين تحقيق اثرات نامتقارن شوك قيمت نفت ب

بررسي قرار داد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه پديده نفرين منابع و بيماري هلندي در اقتصاد ايران 
هاي منفي  گذاري دارند، شوك هاي نفتي اثر معناداري بر مخارج دولت و سرمايه مصداق دارد. شوك

هاي  گردند، اما شوك شوند و ديرتر به تعادل برمي گذاري مي و سرمايهموجب كاهش مخارج دولت 
تر به تعادل  شوند و سريع گذاري مي مثبت موجب افزايش شديد و فوري مخارج دولت و سرمايه

هاي نفتي نامتقارن است. همچنين اثرات  رسند. به عبارت ديگر، رابطه بين مخارج دولت و شوك مي
گذاري، نشانه وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران  ر مخارج دولت و سرمايههاي نفتي ب نامتقارن شوك

سرعت در  اي كه به گونه گذاري به درآمدهاي نفتي است، به و وابستگي شديد بودجه دولت و سرمايه
دهند. كشورهاي با منابع غني كه داراي اقتصاد  مدت به نوسانات قيمت نفت واكنش نشان مي كوتاه

ها هستند، نسبت به  دهنده در مقابل شوك هاي ثبات متنوع و بدون سازوكار بع درآمدي غيرضعيف، با منا
گير  هاي ضربه حل مناسب ايجاد راه رو، يك راه پذير خواهند بود. ازاين رونق و ركود آسيبهاي  سيكل

سازي اثرات منفي  هاي مثبت براي حداقل درآمدي براي نگهداري درآمدهاي ناشي از شوك
هايي مانند مديريت درآمدهاي نفتي از طريق بهبود عملكرد  حل اي رونق و ركود است. راهه سيكل

تواند  هاي ذخيره نفتي و تعهد به واريز درآمدهاي نفتي در هنگام رونق به اين صندوق مي صندوق
هنگام گذاري را از ارتباط با درآمدهاي نفتي مستثنا و از نوسانات آنها در  مخارج جاري دولت و سرمايه

  ها جلوگيري كند. شوك
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