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 چکیده            

ها همواره يکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کالن بوده عملکرد سیاست مالی دولت
است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ 

ر به منظوهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور
و روش  5110-5102داده های سالیانه  دوره  از تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت

های تجربی داللت بر آن استفاده شد. يافته (Panel VAR)خودرگرسیون برداری تابلويی 
های نفتی و مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور دارد که اثر تکانه

مدت کسری شود ولی در بلندبوده و موجب کسری حساب جاری مینفتی منفی غیر
های غیرنفتی رو به کاهش های نفتی رو به افزايش بوده و در کشورحساب جاری درکشور

باشد. همچنین نتايج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی می
است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی  های نفتی و غیرنفتی متفاوتدر دو گروه از کشور

مدت موجب افزايش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در نفتی در کوتاههای غیردولت در کشور
های نفتی تکانه مخارج شود، ولی در کشورمدت موجب کاهش آن میمیان مدت و بلند

 شود.مصرفی دولت موجب افزايش نرخ ارز مؤثر واقعی می
-panelخ ارز مؤثر واقعی، حساب جاری، مخارج مصرفی دولتی، نر های کلیدی:واژه

VAR. 

 .JEL :F32, E62, F41, C32طبقه بندی 

                                                 
 نويسنده مسئول 1

 93-25صفحات / 0331پايیز / 3/ شماره ششم/ سال های کاربردی اقتصادنظريهفصلنامه 

 50/12/32پذيرش: تاريخ       31/12/39تاريخ دريافت: 
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 مقدمه -1

های اقتصادی های مالی دولت بر عملکردمطالعات تجربی انجام شده در حوزه تاثیر شوک

ه به راهای بسیار داغی را های سنتی در اين زمینه را به چالش کشیده و اخیرا بحثباور

شروع شده  5111در سال  0اند. اين دسته از مطالعات با کار مشترک کیم و رابینیانداخته

گرسیون رگیری از تکنیک خوداست. کیم و رابینی اين مساله را به صورت تجربی و با بهره

های اين محققان نشان اند. يافته( در اياالت متحده مورد بررسی قراردادهVARبرداری )

جاری و کاهش  هایمدت در حسابهای مالی دولت منجر به يک بهبود کوتاهشوکداد که 

های نظری از جمله های بسیاری از مدلبینیشود و اين برخالف پیشنرخ ارز واقعی می

تعادل عمومی ) DSGE( و مدل نوين MFD) 5دورنبوش –فلمینگ –مدل سنتی ماندل

 باشد. ( میپويای تصادفی

ای هتحقیق مبنی بر تناقض بین شواهد تجربی با مبانی نظری مدلبا توجه به نتايج 

)از جمله  ای در اين حوزه انجام گرفت و محققان بیشتریتحقیقات تجربی گستردهسنتی، 

و همکاران،  2؛ راون5111؛ مالر 5119 9؛ کورستتی و مالر5112و همکاران،  3ارکاگ

 3اندرز  ؛ و5101 ،و 1ناسلی و پروتی؛ مو5101 2کولمن ؛5111و همکاران،  9بیتسما ؛5105

های مالی بر های مختلف به بررسی اثر سیاستها و تکنیکبا روش (5100و همکاران، 

 حساب جاری )يا تراز تجاری( و نرخ ارز واقعی پرداختند. 

چنان چالش و ابهام اساسی در زمینه شواهد تجربی اين مطالعات داللت بر آن دارد که هم

های کالن از جمله نرخ ارز واقعی و تراز تجاری وجود ست مالی بر متغیرگذاری سیااثر

 فتی(نجمله ساختار نفتی و غیر )از هارسد ساختار اقتصادی حاکم بر کشوردارد. به نظر می

ثیر بسزايی در شواهد تجربی دارد. از اين رو با عنايت به ادبیات موجود در زمینه اثرات أت

های کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز واقعی و حساب جاری، متغیرمخارج مصرفی دولت بر 

رفی )مخارج مص های مالیثیر سیاستأکه اوال ت مساله اساسی قابل طرح تحقیق اين است

                                                 
1 Kim & Roubini 
2 Mundell-Fleming- Durnbusch 
3 Ercag 
4 Corsetti & Müller 
5 Ravn 
6 Beetsma 
7 Kollmann 
8 Monacelli & Perotti 
9 Enders 
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فتی ن دولت( بر تراز حساب جاری و نرخ ارز واقعی چگونه است؟ ثانیا نقش ساختار اقتصاد

ه ب تراز تجاری و نرخ ارز واقعی چگونه است؟ های مالی بادر رابطه بین سیاست نفتیو غیر

ه بین ای در رابطکنندهها نقش تعیینکشور نفتی بودن اقتصادرسد نفتی و غیرنظر می

های کالن اقتصادی دارند. لذا در اين پژوهش برای روشن مخارج مصرفی دولت و متغیر

وثر واقعی با استفاده از کردن اين مسئله، اثرات مخارج دولتی بر تراز تجاری و نرخ ارز م

طی  کشور غیرنفتی( 55 کشور نفتی و 01های دو گروه کشور درحال توسعه )شامل داده

 گیرد. مورد کنکاش تجربی قرار می 5110 -5102دوره 

 . ادبیات موضوع2
همانطور که در مقدمه مطرح شد، امروزه اثرات سیاست مالی بر تراز تجاری و نرخ ارز 

واجه بوده و شواهد تجربی داللت بر اين دارد که بسته به ساختار و شرايط حقیقی با ابهام م

 استفاده از طرف ديگر، های موردها و نوع دادهها از يک طرف و تکنیکاقتصادی کشور

گذارد. به طور مشخص، بايستی مبانی می جای های مالی اثرات متفاوتی از خود برسیاست

 نفتی را بر نتايجکشورها از جمله ساختار نفتی و غیرهای نظری بتواند تاثیر ويژگی

 گیری از مطالعه کیمدر اين پژوهش با بهرههای مالی مورد توجه قرار دهد. سیاست

ا، هگیری از ابعاد جديدی از دادههای نظری با بهره( موفقیت و شکست نسبی مدل5102)

یرد. گدولت، مورد بحث قرار میهای مصرف ها از تکانهثیر ساختار اقتصادی کشورأيعنی ت

رار نفتی بودن مورد توجه قبرای اين منظور ويژگی اساسی کشور شامل نفتی بودن يا غیر

 گیرد:می

مورد بحث  0های قیمت چسبندههاست در بستر مدلنکته اول: نقش رژيم نرخ ارز مدت

، نرخ ارز واقعیهای مصرف دولت بر ثیر تکانهأهای مربوط به تبینیگیرد. پیشقرار می

های مختلف يکنواخت زمانی که تحت يک رژيم نرخ ارز شناور هستند، در میان مدل

های ، در حالی که در برخی از مدلپايه افزايش يافته MFDنیست. نرخ ارز واقعی در مدل 

های جديد کالن اقتصاد باز مانند تعمیم يافته کاهش يافته است. نرخ ارز واقعی در مدل

( که تعمیم يافته مدل اوبستفلد 5111) 3( و کیم و لی5111و ) 5تس و دوريوسهای بمدل

مانند مدل راون  DSGEتر های جديديابد، اما در مدل( است، کاهش می0332) 9و روقوف

                                                 
1 Sticky 
2 Betts  & Devereus 
3 Kim & Lee 
4 Obstfeld & Rogoff 
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های متفاوتی داشته است. ( پیش بینی5105( و کروستتی و همکاران )5105و همکاران )

مصرف دولت بر حساب جاری ايفا  تعیین آثار تکانهرژيم نرخ ارز نیز نقش مهمی در 

 های نظری بستگی دارد. های دقیق آن به مشخصات مدلکند، هر چند پیامدمی

ارز  های مصرف دولت بر نرخثیر تکانهأالمللی کم باشد، تمورد دوم: اگر تحرک سرمايه بین

 هایکشور در متفاوتچرا که نرخ بهره  واقعی به احتمال زياد نسبتا ضعیف خواهد بود.

ثیر بر حساب جاری أت شود.مشاهده می MFDهای آن در مدل مختلف مجاز بوده که نمونه

ود. به شالمللی، کمتر مینیز به احتمال زياد با وجود میزان پايینی از تحرک سرمايه بین

در  تر است. عالوه بر آن،ضعیف MFDها( در مدل ثیر تغییر مصارف )هزينهأعنوان مثال، ت

(، اعطای وام 0339) 0( و فرنکلن و رازين0332) هايی مانند مدل اوبستفلد و روقوفمدل

 شود. المللی محدود، باعث محدود ساختن تحرک حساب جاری میهای بینو دريافت وام

ای هساختاری در اقتصاد هایثیر تکانهأمورد سوم: اندازه يک کشور يکی از عوامل کلیدی ت

های میان شرايط ای است که تفاوتساب جاری و نرخ ارز واقعی به گونهباز است. حرکت ح

ن، کند. بنابراي های جهان را منعکساقتصادی يک کشور و شرايط اقتصادی بقیه کشور

ثیر مشابهی بر حساب جاری أهای مصرف دولت، تهای ساختاری )داخلی( مانند تکانهتکانه

ها فقط در يک اقتصاد دارند، چرا که اين تکانهو نرخ ارز واقعی در يک اقتصاد باز بزرگ 

 گذارند. ثیر میأباز بزرگ  بر شرايط تعادل جهان ت

های داخلی متمرکز بوده و بنابراين، قیمت مورد چهارم: مصرف دولت بیشتر روی کاال

افزايد(. در دهد )نرخ ارز واقعی را میهای ساخت داخل و خارج را افزايش مینسبی کاال

در کشوری با تجارت آزاد کمتر )يعنی تعصب بیشتر نسبت به مصرف کاالی نتیجه، 

شود نرخ ارز واقعی )مبتنی بر مصرف( به شکل قابل مصرف دولت باعث می داخلی(، تکانه

( نیز مشاهده 5105ای تغییر کند. چنین مکانیزمی در مطالعات راون و همکاران )مالحظه

ثیر أاند که مکانیزمی برای توضیح چگونگی تردهشد. اين محققان يک مدل نظری ارائه ک

دهد. از طرف ديگر، برخی از تکانه  مصرف دولت و تغییر  در نرخ ارز واقعی را توضیح می

دهند که تراز ( نشان می5111( و مالر )5119مطالعات مانند مطالعات کورستتی و مالر )

 شود. تر میلق دارند، بدتر تعهای نسبتا بازهايی که به تجارتتجاری در اقتصاد

-ها )نفتی بودن و يا غیرکشور رود ساختار اقتصادیهای فوق انتظار میلفهؤبا توجه به م

های کالن اقتصادی از جمله های مالی دولت بر متغیرنفتی بودن( بتواند اثرات سیاست

                                                 
1 Frenkel & Razin 
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ای نفتی هقرار دهد. به عبارتی، در اقتصاد ثیرأنرخ ارز واقعی و حساب جاری را تحت ت

 هایها و فعالیتهای حاصل از نفت کلیه بخشمعموال وابستگی بودجه دولت به درآمد

 ها وثیر قرار داده و موجب افزايش وابستگی به واردات کاالأاقتصادی کشور را تحت ت

اطمینانی اقتصادی، پايین بودن سرمايه اجتماعی و های داخلی، ناکاهش مصرف کاال

های بودن تجارت، خروج سرمايه خارجی و پايین بودن درجه بازانسانی، ضعف تجارت 

های درحال توسعه به دو گروه بندی کشورتوان با دستهشود. از اين رو میداخلی می

حساب  ثر واقعی وؤنفتی، به بررسی اثرات مخارج مصرفی بر نرخ ارز مهای نفتی و غیرکشور

  ها پرداخت.جاری در اين دو گروه از کشور

 به یطبیع منابع صادرات باشند،می نفت قبیل از طبیعی منابع دارای که هايیکشور رد

 حاصل هایدرآمد که آنجايی از و گیردمی قرار اولويت در آنها استخراج در سهولت دلیل

  کشور اقتصادی مختلف هایبخش تولیدی هایظرفیت افزايش محل از نفت صادرات از

 در یمنف آثار اين و گذاردمی اقتصادی ديگر هایبخش بر منفی آثار مدتبلند در نیست،

 هایدرآمد افزايش .بردمی بین از را يافته رونق هایبخش در شده ايجاد منافع حقیقت

 و کنندگانمصرف تقاضای افزايش باعث اقتصاد در آن تزريق و محل اين از کشور ارزی

 سبتن تورم کنترل منظور به نیز دولت شود. به دنبال آنمی هاقیمت عمومی سطح افزايش

 خصوص اين در دولت عملکرد چون و نمايدمی اقدام ایمبادله هایکاال واردات افزايش به

 شافزاي شدت به مبادله قابل های غیرکاال قیمت شود،نمی ایمبادلهغیر هایکاال مشمول

 تاس طبیعی ای،مبادله غیر هایکاال به مربوط هایبخش در آوریسود دلیل به يابد.می

-کاال ولیدت برای را خود منابع يابندمی تمايل بیشتر سود کسب جهت کنندگانتولید که

 هایبخش در تولید رکود به منجر نهايت در که دهند تخصیص مبادله قابل غیر های

 ار هلندی بیماری مفهوم واقع در مطروحه مطالب شود.می مبادله قابل هایکاال با مرتبط

-االک قیمت سطح افزايش مصرفی، و ایمبادله هایکاال واردات افزايش.  نمايدمی تشريح

 رتغیی همچنین و مبادله قابل و مصرفی هایکاال تولید در رکود مبادله، قابل غیر های

 در .گرددمی تلقی هلندی بیماری آثار از کنندگانتولید و کنندگانمصرف ترجیحات

 فزايشا به منجر نفت، افزايش قیمت باشندمی نفتی اقتصاد بر مبتنی که هايیکشور

 ارزش افزايش موجب موضوع اين و شودمی کشور نفت صادرات از حاصل ارزی هایدرآمد

 از حاصل ارزی هایدرآمد تزريق از طرف ديگر. گرددمی ارز نرخ کاهش يا و داخلی پول

 در .شودو افزايش نرخ ارز می تورم افزايش باعث کشور، اقتصاد به نفت قیمت افزايش
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 وجبم نفتی هایدرآمد افزايش دلیل به داخلی تورم افزايش و اسمی ارز نرخ تغییر مجموع

 یراتتغی مقدار به بستگی نوسان، اين مسیر و میزان ولی گرددمیواقعی  ارز نرخ تغییر

 .دارد مذکور عوامل

 پیشینه تحقیق-2-2

های طرف مالی مدت شوکهمطالعه به بررسی اثرات کوتا( طی يک 5113)0بنتری و لین

ارج های مربوط به مخاند. اين محققین با استفاده از دادهاقتصاد بر اقتصاد ايرلند پرداخته

به اين نتیجه دست يافتند که تاثیر  VARهای و مدل 5119-0321دولت در دوره زمانی 

دات اقتصاد و نرخ ارز واقعی بستگی های مخارج دولت بر روی میزان و ترکیب تولیشوک

-های وارده بر سرمايهگذاری شوکثیرأبه ماهیت شوک مالی دارد. به عبارت ديگر نحوه ت

باشد. ضمنا بايد گذاری شوک وارده بر مصرف عمومی میثیرگذاری عمومی متفاوت از تأ

ت ی از تغییراهای وارده به مخارج دولت ناشتر، اثرات تغییرات و شوکبرای بررسی دقیق

 دستمزد به طور جداگانه مطالعه گردد.

( تاثیر شوک در مخارج عمومی روی تراز تجاری و کسری 5101) 5بیتسما و همکاران

 VARاند  نتايج حاصل از روش پنل کشور از اتحاديه اروپا را بررسی کرده 09بودجه در 

ضريب تکاثر کینزی در ، 5119-0321گر اين هستند که در طی دوره مورد بررسی نشان

شود. يک اين اتحاديه وجود دارد و تراز تجاری در اثر شوک مثبت مخارج دولت بدتر می

درصد  5/0ن درصد افزايش در مخارج دولت منجر به افزايش تولید ناخالص داخلی به میزا

ثیر افزايش مخارج باشد. در ضمن تأدرصد می9/0ثیری معادل شده و دارای حداکثر تأ

شود چرا که به دلیل افزايش تر شدن آن میت روی تراز تجاری منفی بوده و باعث بددول

های مورد استفاده در اين يابد .متغیرمخارج دولت واردات افزايش و صادرات کاهش می

 صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، مازاد يا کسری تجاری. :د ازنمطالعه عبارت

کشور صنعتی )آمريکا،  9های مربوط به استفاده از داده ( با5105) 3رآون و همکاران

به بررسی اثرات  SVARو روش پانل  5112تا  0322بريتانیا، کانادا و استرالیا( در دوره 

های وارده بر مخارج دولت بر روی تولید، مصرف، نرخ واقعی ارز و تراز تجاری شوک

مخارج دولت منجر به افزايش تولید و دهد که افزايش اند. نتايج بررسی نشان میپرداخته

 گردد.تر شدن تراز تجاری میمصرف، تنزل ارزش پول داخلی و بد

                                                 
1 Benetrix & Lane 
2 Beetsma et al. 
3 Ravn & et al. 
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های مالی بر عملکرد اقتصاد ثیر سیاست( به بررسی تأ5103)0ايلزتزکی و همکاران 

برداری  کشور دنیا و روش خودرگرسیون 99ه پرداخته و با استفاده از مشاهدات مربوط ب

ا و هبه اين نتیجه دست يافتند که اثر شوک مخارج دولت به ويژگی SVAR)ساختاری )

های ورهای صنعتی بیشتر از کشها بستگی دارد. تاثیر اين تغییرات در کشورشرايط کشور

های با رژيم ارزی ثابت بیشتر در حال توسعه هست. در ضمن ضريب تکاثر مالی در کشور

سته های بباشد. همچنین اين ضريب در اقتصادمیهايی با سیستم ارزی شناور از اقتصاد

های مورد استفاده در اين مطالعه شامل مخارج باشد. متغیرهای باز میتر از اقتصادبزرگ

 باشد. می GDPگذاری دولت، تراز جاری، نرخ ارز واقعی، نرخ بهره و دولت، سرمايه

( برای بررسی اثرات شوک مخارج دولت بر روی نرخ ارز واقعی و 5109) 5چبی و چولها

تا  5115های فصلی مربوط به اين کشور در طی دوره تراز تجاری کشور ترکیه از داده

دهد که يک ساختاری نشان می VARاند. نتايج حاصل از يک مدل استفاده کرده 5105

رز شده و تراز تجاری را بدتر می کند. شوک مثبت مخارج دولت منجر به تقويت پول نرخ ا

دهند که ترکیب مخارج دولت هم نقش مهمی در نحوه در عین حال نتايج نشان می

 گذاری دارد. ثیرأت

کامل بودن ( با استفاده از يک مدل اقتصاد کوچک باز با فرض نا5102) 3بوآکز و ايکوم

-استفاده از سیاست پولی غیرها و المللی، وجود چسبندگی قیمتهای مالی بینبازار

د. انتهاجمی به بررسی رابطه بین مخارج دولت، سیاست پولی و نرخ ارز واقعی پرداخته

دهد که بر اثر يک افزايش غیر منتظره مخارج عمومی، تفاوت نتايج اين مطالعه نشان می

نرخ بهره واقعی بلندمدت از ساير نقاط دنیا کم شده و موجب کاهش ارزش پول ملی 

 گردد. می

های گذاری شوکها در نحوه تاثیر( برای شناسايی تفاوت5102) 9دی کاسترو و گروت

اند. مالی بر روی نرخ ارز در آمريکا و اتحاديه اروپا از شوک مخارج دولت استفاده کرده

دهند که در ( نشان میSVARنتايج حاصل از روش خودرگرسیون برداری ساختاری )

خارج دولت موجب تقويت ارز شده و به اين دلیل خالص صادرات را حوزه يورو  افزايش م

ی قلو بوده و رابطه مثبتيید کننده فرضیه کسری دوأدهد. در عین حال نتايج تکاهش می

                                                 
1 Ilzetzki 
2 Cebi & Culha 
3 Bouakez &Eyquem 
4 De Castro & Garrote 
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دهند. اما در آمريکا اين ارتباط متفاوت بین کسری تجاری و کسری بودجه را نشان می

ای هدالر شده است. در اين تحقیق از متغیربوده و افزايش مخارج دولت موجب تنزل ارزش 

، نرخ بهره GDP، مخارج عمومی دولت، مالیات خالص، شاخص تعديل GDPمربوط به 

 ثر واقعی استفاده شده است. ؤاوراق قرضه دولتی ده ساله و نرخ ارز م

( اثرات شوک در مخارج دولت روی تراز جاری و نرخ ارز واقعی را مورد بررسی 5102کیم )

کشور صنعتی دنیا در طی  01های فصلی مربوط به دهد. بدين منظور وی از دادهر میقرا

ها از بهره گرفته است. سال شروع داده VARو روش  5101دوره زمانی منتهی به سال 

کشوری به کشور ديگر متفاوت بوده است.  نتايج نشانگر اين مطلب است که شوک مثبت 

ثیر آن بر تراز جاری در أشود. اما ترزش پول ملی میدر مخارج دولت منجر به کاهش ا

دهند که کاهش باشد. نتايج همچنین نشان میهای مورد مطالعه متفاوت مینمونه کشور

هايی که تحرک سرمايه کمتری دارند بیشتر ارزش پول داخلی و بهبود تراز جاری در کشور

رهای مورد استفاده در اين متغی از کشورهايی هست که تحرک سرمايه زيادی دارند.

، نرخ بهره سه ماهه، نسبت تراز کاالها و خدمات از GDPمطالعه عبارتند از مخارج دولت، 

GDP .و نرخ ارز واقعی موثر 

ای به بررسی اثرات مخارج دولتی بر نرخ ارز حقیقی و دقیقا مطالعه در مطالعات داخلی

حساب جاری نپرداخته است، لیکن برخی مطالعات انجام شده در حوزه کسری بودجه، 

 مخارج دولتی و نرخ ارز حقیقی به شرح زير وجود دارد. 

ر ثیر سیاست مالی بأ( با تاکید بر مخارج دولتی به بررسی ت0312) 0کیادالوری و کريمی

جر، گرن–هايی همانند انگل اند. اين محققین با استفاده از روشتجاری ايران پرداخته تراز

هنسن به -گی فیلیپسو روش هم انباشت ARDLجوهانسون، هم انباشتگی مبتنی بر 

گذاری خصوصی و نیز ثیرگذاری متغیرهايی همانند مخارج دولت، سرمايهمطالعه نحوه تأ

اند. نتايج بیانگر اين مطلب است که يران پرداختهمصرف خصوصی بر روی تراز تجاری ا

دتر ها موجب بز افزايش در اين متغیریبین اين متغیرها يک رابطه بلندمدت وجود دارد و ن

گردد. در کنار متغیرهای فوق، اين محققین از متغیرهای شدن تراز تجاری ايران می

واردات، اردات، درآمدهای صادرات غیرنفتی، درآمد جهان، قیمت نسبی صادرات و نیز 

 اند.نفتی، صادرات نفت و تلید ناخالص داخلی بدون نفت نیز استفاده نموده

                                                 
1 Delavari & Kariminia (2008) 
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( برای بررسی نحوه تاثیرگذاری کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه 0312) 0مهرآرا و مرادی

)  کننده نفتهای صادرمبادله بر روی کسری حساب جاری از آمار و اطالعات کشور

OPEC) اند. در مرحله تخمین مدل اين محققین از رويکرد پنل مبنی بر ه نمودهاستفاد

-0322 های آماری مربوط به دوره زمانی( و دادهGMMيافته )های تعمیمروش گشتاور

های دوقلو در اند. نتايج نشانگر اين مطلب هستند که فرضیه کسریاستفاده کرده 5119

باشند. متغیرراستا میهم هم کسری تجاری با ها برقرار بوده و کسری بودجه واين کشور

ها و خدمات های مورد استفاده اين تحقیق عبارتند از: نرخ ارز حقیقی، شاخص بهای کاال

، رابطه مبادله، صادرات، صادرات نفتی، واردات، تراز GDPمصرفی، مخارج مصرفی دولت، 

 حساب جاری، کسری بودجه .

( با بررسی تاثیر مخارج دولتی بر روی رشد 0313) 5مجدزاده طباطبايی و نعمت اللهی

-0312های مربوط به دوره اند. نتايج حاصل از استفاده از دادهاقتصادی ايران پرداخته

مدت و روش تصحیح خطای برداری نشانگر اين است که مخارج کل دولت در بلند 0399

دار یعنم و مثبته مدت اثر ثیر مثبتی بر رشد دارد. تغییرات در مخارج دولت هم در کوتاأت

 روی تولیدات کشور دارد.

 0329-0319های مربوط به اقتصاد ايران طی دوره ( با استفاده از داده0331) 3زارع نقده

 است. استفادهثیر مخارج جاری و عمرانی دولت روی نرخ ارز حقیقی پرداختهأبه بررسی ت

افزايش در طی دوره مورد بررسی  دهد کهاز روش خود توضیح برداری ساختاری، نشان می

 کنندگانقدرت رقابت تولید و کاهشدر مخارج جاری باعث افزايش ارزش واقعی پول ملی 

. تأثیر تکانه مخارج عمرانی بر نرخ ارز حقیقی در شودهای خارجی میبازارداخلی در 

گذاری یرثتأاست. نتايج بیشتر در تأيید  مقايسه با تکانه مخارج جاری بسیار اندک بوده

 باشد نه بلندمدت.مدت میکوتاه

( برای بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد 0330) 9زوارئیان

 هایايران از يک مدل تصحیح خطای برداری استفاده کرده است. وی در اين مطالعه از داده

و نشان داده است که بهره گرفته  0395-0312اقتصادی کشور ايران در طی دوره زمانی 

جمعی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری وجود دارد در بلند مدت يک رابطه هم

                                                 
1 Mehrara & Moradi (2008) 
2 Majdzadeh & Nematollahi (2010) 
3 Zare (2011) 
4 Zavarian (2012) 
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باشند. اما در بازه زمانی کوتاه مدت کسری طرفه میو اين دو متغیر دارای رابطه علیت دو

های مورد استفاده در اين رود. متغیربوجه علت گرنجری کسری تراز جاری به شمار می

باشد. می GDPو نیز نسبت کسری تراز جاری به  GDPق نسبت کسری بودجه به تحقی

های صادرات نفت و زايی همانند نرخ ارز و درآمدهای بروندر کنار اين دو متغیر از متغیر

 گاز نیز استفاده شده است.

ثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در ( برای بررسی تأ0330) 0طهماسبی و همکاران

 استفاده کرده و با الگوی اقتصاد 0321-0311های مربوط به دوره زمانی از دادهايران 

اند. بر اساس يافتهسنجی مبتنی بر روش حداقل مربعات خطا به تخمین مدل پرداخته

های اين مطالعه در طی دوره مورد بررسی نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و 

های رابطه مبادله و نقدينگی رابطه مثبت با متغیرنفتی ارتباط معکوس و غیر صادرات

های مورد استفاده در اين مطالعه شامل نرخ ارز حقیقی، کسری بودجه، داشته است. متغیر

 نفتی و نیز نقدينگی بوده است. رابطه مبادله، صادرات غیر

ای به بررسی بین کسری بودجه دولت و تراز ( در مطالعه0339) 5عظیمی و نوفرستی

و روش اقتصاد  0313-0311های دوره زمانی پردازند. بر اساس دادهجاری در ايران میت

کالن سنجی، مشاهده شد که در صورت اجرای سیاست مالی، کسری بودجه دولت افزايش 

 يابد. می

. اثر هاستهای خاص کشورنوآوری اين مطالعه نسبت به مطالعات ديگر بررسی اثر ويژگی

رها تواند برای همه کشوهای کلیدی تجارت خارجی نمیر متغیرتکانه مخارج دولت ب

ش مخارج دولت نق ها و عوامل بسیار در نحوه و میزان اثرگذاری تکانهيکسان باشد و متغیر

مخارج  ها را در اثرگذاری تکانهدارد. مطالعه حاضر درصدد است نقش نفتی بودن کشور

شورهای نفتی با اثر تکانه در کشورهای ک کند. اگر اثر تکانه مخارج در دولت بررسی

های غیردولت بر مت ثیر تکانه مخارج مصرفیأتوان گفت نحوه تغیرنفتی متفاوت باشد می

توان از اين رو می ثر از ساختاری اقتصادی کشورها است.أنرخ ارز و حساب جاری مت

های استفاده از دادهترين وجه تمايز مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده داخلی را مهم

رگرسیون برداری تابلويی برای بررسی اثر مخارج  گیری از تکنیک خودتابلويی و بهره

                                                 
1 Tahmasbi & et al.(2012) 
2 Azimi & Noferesti (2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 23                        0331/ پايیز 3/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظريهفصلنامه 

 

ثر واقعی دانست که در آن نقش ساختار اقتصادی ؤدولت بر حساب جاری و نرخ ارز م

 نفتی بودن اقتصاد( نیز مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. کشورها )نفتی و غیر

 روش تحقیق-3

 اين به عمده انتقاد چندين  ،0321 دهه در سنجی اقتصاد هایالگو گسترش با همزمان

 انتقاد ،عقاليی انتظارات رويکرد با نظری تضاد نادرست، هایبینیپیش. گرديد وارد هاالگو

 حدوا ريشه وجود مدل، زایدرون و زابرون هایمتغیر تعیین در شناسايی مسئله و لوکاس

 انتقادات ترينجدی هامتغیر میان مدتبلند ارتباط و همجمعی از پوشیچشم همچنین و

 توسعه سبب شده ياد معايب و مشکالت. است کالن سنجی اقتصاد هایمدل به وارده

 پويايی نمايش در Var الگوی. گرديد (Var)برداری خود رگرسیون سنجی اقتصاد هایمدل

 و واکنش ضربه توابع از استفاده با الگو اين در است. برخوردار زياد توانايی از هامتغیر

 تعمیم که P-var مدل. نمود يابیزمان و سنجید را هاتکانه اثر توانمی واريانس تجزيه

می Var زمانی سری مدل با مشابه ساختار دارای است، برداری رگرسیون خود مدل يافته

 تمعادال در وابسته و مستقل صورت به هامتغیر همگی مدل اين در که ایگونه به باشد،

 مدل تصريح در مقطع بعد شدن اضافه در Var مدل با P-var اصلی تفاوت. شوندمی ظاهر

 .است

همراه با اثرات ثابت را که به  pی متغیره با مرتبه kمدل خودرگرسیون برداری پنل 

 گیريم:شود، درنظر میی سیستم معادالت خطی نشان داده میوسیله

𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡−1𝐴1 + 𝑌𝑖𝑡−2𝐴2 + ⋯ + 𝑌𝑖𝑡−𝑝𝐴𝑝−1 + 𝑌𝑖𝑡−𝑝𝐴𝑝 + 𝑋𝑖𝑡𝐵 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 (0  )
𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁}, 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇𝑖} 

𝑌𝑖𝑡  1) بردار × 𝑘)های وابستهمتغیر،𝑋𝑖𝑡   1)بردار × 𝑙)  ،متغیرهای کمکی برونزا𝑢𝑖 و 

𝑒𝑖𝑡 1)ای ترتیب برداره به × 𝑘) های ويژه هستند. اثرات ثابت خاص متغیر وابسته و خطا

𝑘)های ماتريس × 𝑘)،𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑝−1, 𝐴𝑝  1) ماتريس و × 𝑘) B  پارامترهايی هستند

 که بايد تخمین زده شوند.                                                                               
𝐸[𝑒𝑖𝑡] = 0 , 𝐸[𝑒𝑖𝑡

ˊ 𝑒𝑖𝑡] = ⅀ 

𝐸[𝑒𝑖𝑡
ˊ 𝑒𝑖𝑠] = 0      𝑡 > 𝑠 
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پارامترهای فوق ممکن است به طور مشترک همراه با اثرات ثابت يا به طور مستقل از 

 0(OLSاثرات ثابت پس از برخی تبديالت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی )

 . 5(5109برای هر يک از معادالت، تخمین زده شوند )آبريگو و الو، 

 3روزن و نوی ايکل، -هولتز، MGهای روش به توانمی را رگرسیون برداری خود هایمدل

(0311 ،)GMM ،برآورد ایفاصله حداقل برآوردگر و درستنمايی حداکثر برآوردهای 

 است شده واقع تجربی محققان توجه مورد بیشتر دلیل سادگی به که حالتی اما کرد؛

توان با های پانل میرگرسیون برداری دادهبعد از برآورد روابط خود است.  GMMحالت 

رد های مرتبط با متغیر بر متغیر مواستفاده از توابع ضربه و پاسخ به بررسی تأثیر شوک

های وارد شده از متغیرهای نظر در الگو و بر اساس تجزيه واريانس به بررسی سهم شوک

 .مدت پرداختندمدت و بلبینی يک متغیر، در کوتاهالگو در واريانس خطای پیش

( است. در اين مطالعه تکانه لگاريتم 5102الگوی پژوهش حاضر برگرفته از مطالعه کیم )

)لگاريتم  LRGOV ،LRGDPشاملبر چهار متغیر  LRGOVدولتمخارج مصرفی واقعی 

)نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی( و  RCUR1تولید ناخالص داخلی واقعی(، 

LRRER  ثر واقعی( بررسی و میزان ماندگاری اين تکانه در طول دوره ؤم ارز)لگاريتم نرخ

 زمانی بررسی خواهد شد. 

بین  ها در رابطهبا توجه به هدف اصلی مطالعه درنظر گرفتن نقش ساختار اقتصادی کشور

های درحال توسعه به دو گروه کشورهای اقتصادی، کشور های کالنمخارج دولتی و متغیر

 اند.ی تقسیم شدهنفتی و غیر نفت

کشور  55کشور نفتی و 01در پژوهش حاضر دو گروه کشور در حال توسعه )شامل 

ی زمانی مطالعه نیز دوره زمان قلمرومکانی مطالعه انتخاب شدند.  قلمروغیرنفتی( به عنوان 

گرداوری  WDIبوده و اطالعات آماری کلیه متغیرها از بانک اطالعاتی  5110 -5102

 شده است. 

 

 نتایج برآورد مدل -4

 های تابلوییداده ماناییآزمون  -4-1

                                                 
1 Ordinary Least Squares 
2 Abrigo & love  
3 Holtzeakin, Newey & Rosen 
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ی ها بررسقبل از اينکه مدل مورد اشاره در بخش قبل برآورد شود الزم است مانايی متغیر

-P توان از روششود چرا که اگر متغیرها درجه هم انباشتگی يکسانی نداشته باشند نمی

var وچ و لین از آزمون ريشه واحد پانل لوين،ها استفاده کرد. برای آزمون مانايی متغیر 

(LLC) آزمون کاربردی در مطالعات رايج ايستايی هایآزمون از استفاده شده است. يکی 

 هایواحد بودن مستقل آن اساسی فرض باشدکهمی(  LLC) وچو لین لوين، واحد ريشه

 که است ایگونه به زمانی هایسری واحد ريشه آزمون. باشدمی همديگر از مقطعی

 .کندمی بررسی معادله يک از استفاده با را هامتغیر ايستايینا يا ايستايی

 احدو ريشه آزمون از استفاده ،تابلويی هایداده در که کنندمی استتدالل چو و لین لوين،

 برای واحد ريشه آزمون از استتفاده به نستبت بیشتتری قدرت دارای هاداده ترکیب برای

 های تابلويیداده نتايج آزمون ريشتته واحد 0استتت. جدول  جداگانه بصتتورت مقطع هر

LLC دهد. با توجه به آماره مورد مطالعه نشتتان میهايمتغیر را برایt  وt  تعديل شتتده و

ها دارای ريشتتته واحد فرضتتتیه صتتتفر مبنی بر اينکه داده ،اندازه احتمال برای هر متغیر

بوده در ستتطح مانا هستتتند، بنابراين بدون  I(0)ها همه متغیرلذا شتتود. هستتتند رد می

 استفاده کرد.  p-varتوان آنها در مدلگیری میتفاضل

 

 LLC(: نتایج آزمون ریشه واحد 1جدول )

 p-value تعديل شده t tآماره  

 111/1 -19/1 -32/3 لگاريتم تولید ناخالص داخلی واقعی

 111/1 -33/9 -91/3 لگاريتم نرخ ارز موثر واقعی

 -109/1 -02/5 -31/1 نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی

 111/1 -31/9 -53/9 لگاريتم مخارج واقعی دولت

 منبع: نتايج تحقیق

 

 

 کشورهای غیرنفتیدر نتایج -4-2
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( نتايج توابع عکس العمل آنی تکانه مخارج دولت را پس از برآورد الگوی خود 5جتدول )

دهد. دوره نشان می 01نفتی برای برای کشورهای غیر 0بهینه  وقفهرگرسیون برداری با 

درصد را به  32نتايج را به همراه فاصله اطمینان   های شتماره يک تا سههمچنین نمودار

( نشتتان 5دهد. نتايج جدول )ستتازی مبتنی بر تقريب گاوستتی نمايش میروش شتتبیه

تولید ناخالص داخلی واقعی افزايش يافته دهد با تکانه يک واحدی مخارج دولت ابتدا می

رود. بته عبتارتی، تکتانته مخارج دولت اثر ماندگاری بر تولید و ستتتپس اثر آن از بین می

ت دهد تکانه مثبنفتی ندارد. به طوری که نتايج نشتتان میهای غیرکشتتور یناخالص داخل

داخلی شده و  درصتدی تولید ناخالص 159/1مخارج دولتی در دوره اول منجر به افزايش

درصد بالغ گرديده است. سپس اثر تکانه مخارج دولت از  131/1اين اثر در دوره سوم به 

دوره چهارم کاهش يافته استتت و واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانه مخارج دولتی در 

 درصد کاهش يافته است. 113/1به رقمی معادل  01انتهای دوره 

  

 
مخارج مصرفی  تکانه)ازجمله ها تکانهبه نسبت   GDPالعمل (:. تابع عکس1نمودار )

 نفتی کشورهای غیردر دولت( 
 منبع: نتايج تحقیق

 

 

 (: تابع عکس العمل شوک مخارج دولت برای کشورهای غیرنفتی2جدول )
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دوره  

 صفر
 2دوره  9دوره  3دوره  5دوره  0دوره 

 131/1 139/1 131/1 132/1 159/1 1 لگاريتم تولید ناخالص داخلی

 -009/1 -199/1 -151/1 109/1 159/1 1 ثر ارزؤلگاريتم نرخ م

نسبت تراز تجاری به تولید 

 ناخالص داخلی
1 103/1- 133/1- 195/1- 191/1- 121/1- 

 

 01دوره  3دوره  1دوره  2دوره  9دوره  

 113/1 113/1 105/1 102/1 153/1 لگاريتم تولید ناخالص داخلی

 -515/1 -599/1 -590/1 -512/1 -099/1 ثر ارزؤلگاريتم نرخ م

نسبت تراز تجاری به تولید 

 ناخالص داخلی
193/1- 199/1- 190/1- 139/1- 131/1- 

 منبع: نتايج تحقیق

در مورد اثر تکانه مخارج دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی نشان  (5)همچنین نتايج جدول 

ند يابد. رويافته اما از دوره سوم به بعد کاهش میدهد نرخ ارز مؤثر واقعی ابتدا افزايش می

دهنده ماندگاری تکانه مخارج دولت بر کاهش نرخ ارز دوره نشان 01به دست آمده برای 

ت و ر واقعی ابتدا مثبؤثاست. به عبارت ديگر، اثر تکانه افزايش مخارج دولتی بر نرخ ارز م

ه مثبت مخارج دولتی بر نرخ سپس منفی شده است. به طوری که شدت اثرگذاری تکان

در دوره دهم کاهش يافته   -51/1در دوره اول به رقمی معادل  59/1ارز موثر واقعی از 

است. اين نتايج نشان دهنده اين است که افزايش مخارج دولتی ابتدا در کوتاه مدت باعث 

کاهش ارزش پول داخلی شده ولی در میان مدت و بلندمدت باعث افزايش ارزش پول 

نفتی در نمودار های غیرها در کشورگردد. واکنش نرخ ارز مؤثر واقعی به تکانهداخلی می

 ( ارائه شده است.5)
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ها )ازجمله تکانه مخارج تابع عکس العمل نرخ ارز موثر واقعی نسبت به تکانه (:2)نمودار 

 نفتی های غیرمصرفی دولت( در کشور

 منبع: نتايج تحقیق

رهای غیرنفتی که در اين مطالعه به تکانه مخارج دولتی بر تراز تجاری کشودر مورد اثر 

صورت سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است، مشاهده 

شود اوال سهم خالص صاردات منفی است، يعنی تکانه مخارج دولت باعث پیشی گرفتن می

با تکانه مخارج دولت ابتدا افزايش و سپس  سهم شود همچنین اينواردات بر صاردات می

يابد. به عبارت ديگر، تکانه مخارج دولت باعث افزايش تجارت خارجی )البته کاهش می

العمل حساب جاری شود. عکسبصورت افزايش واردات( و سپس باعث کاهش اين سهم می

 ( گزارش شده است.3نفتی در نمودار )های غیرها در کشوربه تکانه

 

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

0 5 10 0 5 10

LRRER : LRRER

LRRER : RCUR1

LRRER : LRGOV

LRRER : LRGDP

95% CI IRF

step

impulse : response



 

 

 

 

 

 

 

 

 92                        0331/ پايیز 3/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظريهفصلنامه 

 

 
ها )ازجمله تکانه مخارج العمل حساب جاری نسبت به تکانه: تابع عکس(3)نمودار 

 نفتی های غیرمصرفی دولت( برای کشور
 منبع: نتايج تحقیق

 نتایج کشورهای نفتی -4-3

ای ههای کالن اقتصادی کشورنتايج مربوط به اثرات تکانه  مخارج مصرف دولت بر متغیر

اند. بر اساس اين نتايج، بر خالف ( گزارش شده9( تا )9) های و نمودار 3نفتی در جدول 

نفتی، تکانه مخارج دولت اثر ماندگاری بر تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای غیر

 های نفتی دارد. کشور

 (: تابع عکس العمل شوک مخارج دولت برای کشورهای نفتی3جدول )

 2دوره  9دوره  3دوره  5دوره  0دوره  دوره صفر 

لگاريتم تولید 

 ناخالص داخلی
1 132/1 012/1 593/1 330/1 330/1 

 092/0 023/0 091/0 011/0 1959/0 0 لگاريتم مخارج دولت

 521/1 532/1 512/1 023/1 135/1 1 لگاريتم نرخ موثر ارز

نسبت تراز تجاری به 

 تولید ناخالص داخلی
1 109/1- 150/1- 152/1- 151/1- 130/1- 
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 3دوره  1دوره  2دوره  9دوره  
دوره 

01 

 293/1   292/1 203/1 912/1 995/1 لگاريتم تولید ناخالص داخلی

 110/0 191/0 019/0 033/0 021/0 لگاريتم مخارج دولت

 029/1 519/1 531/1 599/1 529/1 لگاريتم نرخ موثر ارز

نسبت تراز تجاری به تولید 

 ناخالص داخلی
139/1- 131/1- 195/1- 192/1- 120/1- 

 منبع: نتايج تحقیق

دهد با افزايش يک واحدی در مخارج دولت، تولید واقعی به ( نشان می3نتايج جدول )

مرور افزايش و اثر اين افزايش ماندگار است. به طوری که کشش تولید ناخالص داخلی 

دوره دهم افزايش در  293/1در دوره اول به رقم  132/1نسبت به تکانه مخارج دولتی از 

يافته است. اين امر داللت بر اين دارد که اثر تکانه مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی 

توان استدالل کرد تأثیر تکانه مخارج کند. لذا میدر طول دوره به صورت نمايی رشد می

امر ( مؤيد اين 9مدت به مراتب بیشتر از دوره کوتاه مدت است. نمودار )دولتی در بلند

 باشد.می

 
ها )از جمله تکانه مخارج مصرفی نسبت به تکانه GDP(: تابع عکس العمل 4نمودار )

 های نفتی دولت( در کشور
 منبع: نتايج تحقیق
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های نفتی نیز در مورد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در کشور

افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول  نفتی تکانه مخارج دولت باعثهای غیربرخالف کشور

شود که دلیل آن افزايش تقاضا بر اثر تکانه مثبت مخارج دولت است. تکانه مثبت به می

شود. افزايش تقاضا نیز عنوان يک سیاست انبساطی موجب افزايش تقاضا در کشور می

ه همین شود کهای نفتی به افزايش واردات و تقاضا برای ارز منجر میمعموال در کشور

شود(. اثر تکانه مسئله نرخ ارز را افزايش داده است )منجر به کاهش ارزش پول داخلی می

 شود.( مشاهده می2های نفتی در نمودار )مخارج دولتی بر نرخ ارز مؤثر واقعی در کشور

 
ها )از جمله تکانه العمل نرخ ارز مؤثر واقعی نسبت به تکانهتابع عکس(: 5نمودار )

  های نفتیمصرفی دولت( در کشورمخارج 
 منبع: نتايج تحقیق

ج های نفتی نتايدر مورد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و يا تجارت کشور

نشان دهنده آن است که تکانه مخارج مصرفی دولت نسبت کسری تجاری به تولید 

لتی بر نسبت خالص دهد، به طوری که اثر تکانه مخارج دوناخالص داخلی را افزايش می

دوره دهم  -120/1دوره اول به رقم   -109/1صادرات به تولید ناخالص داخلی از رقم 

افزايش يافته است. به عبارتی، ضمن اينکه مخارج دولتی تأثیر منفی بر خالص صادرات 

تی گذاری تکانه مخارج دولداشته، با گذشت زمان اين اثر منفی بیشتر شده است. نحوه اثر

 شود.( مشاهده می9حساب جاری در نمودار )بر 
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ها )از جمله تکانه مخارج العمل حساب جاری نسبت به تکانهتابع عکس(: 6نمودار )

 های نفتیمصرفی دولت( در کشور
 منبع: نتايج تحقیق

 نتیجه گیری -5

اب حسهای نرخ ارز مؤثر واقعی و مخارج مصرفی دولت بر متغیر در اين مقاله اثرات تکانه

الی  5110نفتی طی دوره های در حال توسعه نفتی و غیرجاری برای دو گروه از کشور

گیری تکنیک خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتايج حاصل از بکار 5102

ثر واقعی در ؤدهد که اثر تکانه مخارج دولتی بر نرخ ارز منشان می( Panel VAR) تابلويی

نفتی کامال متفاوت است. به طوری های اقتصادی نفتی و غیربا ساختار اهدو گروه از کشور

ارز  ثیر مثبت بر نرخأنفتی تکانه مخارج دولتی ابتدا در دو دوره اول تهای غیرکه درکشور

واقعی داشته و از اين رو موجب تضعیف ارزش پول داخلی شده است، لیکن از دوره سوم 

پول داخلی( شده و اين روند تا دوره دهم تشديد  موجب کاهش نرخ ارز واقعی )تقويت

شده است. به عبارتی اثر تکانه مخارج دولتی بر نرخ ارز واقعی از دوره سوم مرتبا در حال 

افزايش بوده که به منزله اين است که ارزش پول داخلی با بروز تکانه مالی دولت در 

ای ههای نفتی، برخالف کشورلیکن در کشور مدت تقويت قابل توجهی خواهد داشت.بلند

ثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی داشته و بدين ترتیب أنفتی، تکانه مخارج دولتی همواره تغیر

منجر به تضعیف ارزش پول داخلی شده است. به طوری که در دوره هفتم تضعیف پول 

 (. 2)مطابق شکل يابدملی به اوج رسیده و بعد از آن اثر تا حدودی کاهش می
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های نفتی ثر واقعی در کشورؤاثر تکانه مخارج دولت بر نرخ ارز م(: 7ار )نمود

 طی ده دوره
 منبع: نتايج تحقیق

ای مالی های بر اثر تکانه سیاستها نقش تعیین کنندهبنابراين، ساختار اقتصادی کشور

 )مخارج مصرفی دولت( بر نرخ ارز مؤثر واقعی دارد. 

تی نفهای نفتی و غیرمخارج دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور مقايسه اثر تکانه

نیزحاکی از آن است که اثر تکانه مخارج دولتی بر اين متغیر همواره منفی است، به طوری 

ها واردات کاال از صادرات که تکانه مخارج دولتی موجب شده است در هر دو گروه از کشور

ا و ههای تقاضا دولت بر قیمت کاالواند ناشی از فشارتکاال پیشی بگیرد و اين امر می

خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی اقتصاد داخلی و افزايش قدرت رقابتی اقتصاد 

ای هخارجی باشد. لیکن تفاوت اثر تکانه مخارج دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور

گردد. یمل دوره زمانی اين تکانه برگذاری در طونفتی به شدت اثر و میزان اثرنفتی و غیر

مخارج دولتی تا دوره چهارم افزايشی بوده و در دوره  های نفتی اثر تکانهچرا که در کشور

(. بنابراين، 5پنجم کاهش يافته و سپس از دوره ششم روند افزايشی داشته است )جدول

اينکه همواره منفی  ها علیرغماثر تکانه مخارج دولتی بر حساب جاری اين گروه از کشور

مدت اثر منفی رو به افزايش بوده است. اما بوده، روند منظمی نداشته است، ولی در بلند

مخارج دولتی بر حساب جاری تا دوره پنجم روند  نفتی اثر منفی تکانههای غیردر کشور

افزايشی داشته و از دوره ششم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که در دوره 
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(. به عبارت ديگر، اثر تکانه مخارج 5شود )جدوللند مدت اين اثر منفی نزديک صفر میب

 است. Uمصرفی دولت بر کسری حساب جاری دارای اثر غیرخطی به شکل 

ای ههای دولت برمتغیرگذاری سیاستنتیجه اين که ساختار اقتصادی نقش مهمی در اثر

حساب جاری دارد. در اين مطالعه نفت به  کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز مؤثر واقعی و

ها در نظر گرفته شد و نشان داده شد عنوان عامل تعیین کننده ساختار اقتصادی کشور

های مالی دولت )مخارج مصرفی( در بلندمدت شود سیاستکه ساختار نفتی سبب می

های مالی در کشورهای موجب تضعیف پول داخلی و کاهش حساب جاری شود. سیاست

ت شود ها تقويمدت کاهش يابد و يا پول اين کشورشود نرخ ارز در بلندنفتی سبب مییرغ

 و کسری حساب جاری به صفر برسد.

های نفتی منجر به تضعیف ارزش پول بر اساس نتايج تجربی، تکانه مخارج دولت در کشور

جر لی منها تضعیف ارزش پول داخداخلی شده است. لیکن بر خالف انتظار در اين کشور

دهد کاهش کسری تجاری و افزايش گردد. اين امر نشان میبه کاهش کسری تجاری نمی

های مالی انبساطی کارايی الزم را ندارد. لذا  ها از طريق سیاستصادرات در اين کشور

های نفتی مهمترين توصیه سیاستی مطالعه ها به کنترل مخارج دولت در کشورتوجه دولت

 حاضر است.
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