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عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره يکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کالن بوده
است .هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ
ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است .به منظور
تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره  5110-5102و روش
خودرگرسیون برداری تابلويی ( )Panel VARاستفاده شد .يافتههای تجربی داللت بر آن
دارد که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشورهای نفتی و
غیرنفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری میشود ولی در بلندمدت کسری
حساب جاری درکشورهای نفتی رو به افزايش بوده و در کشورهای غیرنفتی رو به کاهش
می باشد .همچنین نتايج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی
در دو گروه از کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است .به طوری که تکانه مخارج مصرفی
دولت در کشورهای غیرنفتی در کوتاهمدت موجب افزايش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در
میان مدت و بلندمدت موجب کاهش آن میشود ،ولی در کشورهای نفتی تکانه مخارج
مصرفی دولت موجب افزايش نرخ ارز مؤثر واقعی میشود.
واژههای کلیدی :نرخ ارز مؤثر واقعی ،حساب جاری ،مخارج مصرفی دولتیpanel- ،
.VAR

طبقه بندی .F32, E62, F41, C32 :JEL
1نويسنده مسئول
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 -1مقدمه
مطالعات تجربی انجام شده در حوزه تاثیر شوکهای مالی دولت بر عملکردهای اقتصادی
باور های سنتی در اين زمینه را به چالش کشیده و اخیرا بحثهای بسیار داغی را به راه
انداختهاند .اين دسته از مطالعات با کار مشترک کیم و رابینی 0در سال  5111شروع شده
است .کیم و رابینی اين مساله را به صورت تجربی و با بهرهگیری از تکنیک خودرگرسیون
برداری ( )VARدر اياالت متحده مورد بررسی قراردادهاند .يافتههای اين محققان نشان
داد که شوکهای مالی دولت منجر به يک بهبود کوتاهمدت در حسابهای جاری و کاهش
نرخ ارز واقعی میشود و اين برخالف پیشبینیهای بسیاری از مدلهای نظری از جمله
مدل سنتی ماندل– فلمینگ– دورنبوش )MFD( 5و مدل نوين ( DSGEتعادل عمومی
پويای تصادفی) میباشد.
با توجه به نتايج تحقیق مبنی بر تناقض بین شواهد تجربی با مبانی نظری مدلهای
سنتی ،تحقیقات تجربی گستردهای در اين حوزه انجام گرفت و محققان بیشتری (از جمله
ارکاگ 3و همکاران5112 ،؛ کورستتی و مالر5119 9؛ مالر 5111؛ راون 2و همکاران،
5105؛ بیتسما 9و همکاران5111 ،؛ کولمن5101 2؛ موناسلی و پروتی 1و5101 ،؛ و اندرز3
و همکاران )5100 ،با روشها و تکنیکهای مختلف به بررسی اثر سیاستهای مالی بر
حساب جاری (يا تراز تجاری) و نرخ ارز واقعی پرداختند.
شواهد تجربی اين مطالعات داللت بر آن دارد که همچنان چالش و ابهام اساسی در زمینه
اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای کالن از جمله نرخ ارز واقعی و تراز تجاری وجود
دارد .به نظر میرسد ساختار اقتصادی حاکم بر کشورها (از جمله ساختار نفتی و غیرنفتی)
تأ ثیر بسزايی در شواهد تجربی دارد .از اين رو با عنايت به ادبیات موجود در زمینه اثرات
مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز واقعی و حساب جاری،
مساله اساسی قابل طرح تحقیق اين است که اوال تأثیر سیاستهای مالی (مخارج مصرفی
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دولت) بر تراز حساب جاری و نرخ ارز واقعی چگونه است؟ ثانیا نقش ساختار اقتصاد نفتی
و غیرنفتی در رابطه بین سیاستهای مالی با تراز تجاری و نرخ ارز واقعی چگونه است؟ به
نظر میرسد نفتی و غیرنفتی بودن اقتصاد کشورها نقش تعیینکنندهای در رابطه بین
مخارج مصرفی دولت و متغیرهای کالن اقتصادی دارند .لذا در اين پژوهش برای روشن
کردن اين مسئله ،اثرات مخارج دولتی بر تراز تجاری و نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از
دادههای دو گروه کشور درحال توسعه (شامل  01کشور نفتی و  55کشور غیرنفتی) طی
دوره  5110 -5102مورد کنکاش تجربی قرار میگیرد.

 .2ادبیات موضوع
همانطور که در مقدمه مطرح شد ،امروزه اثرات سیاست مالی بر تراز تجاری و نرخ ارز
حقیقی با ابهام مواجه بوده و شواهد تجربی داللت بر اين دارد که بسته به ساختار و شرايط
اقتصادی کشورها از يک طرف و تکنیکها و نوع دادههای مورد استفاده از طرف ديگر،
سیاستهای مالی اثرات متفاوتی از خود بر جای میگذارد .به طور مشخص ،بايستی مبانی
نظری بتواند تاثیر ويژگیهای کشورها از جمله ساختار نفتی و غیرنفتی را بر نتايج
سیاستهای مالی مورد توجه قرار دهد .در اين پژوهش با بهرهگیری از مطالعه کیم
( )5102موفقیت و شکست نسبی مدلهای نظری با بهرهگیری از ابعاد جديدی از دادهها،
يعنی تأثیر ساختار اقتصادی کشورها از تکانههای مصرف دولت ،مورد بحث قرار میگیرد.
برای اين منظور ويژگی اساسی کشور شامل نفتی بودن يا غیرنفتی بودن مورد توجه قرار
میگیرد:
نکته اول :نقش رژيم نرخ ارز مدتهاست در بستر مدلهای قیمت چسبنده 0مورد بحث
قرار میگیرد .پیشبینیهای مربوط به تأثیر تکانههای مصرف دولت بر نرخ ارز واقعی،
زمانی که تحت يک رژيم نرخ ارز شناور هستند ،در میان مدلهای مختلف يکنواخت
نیست .نرخ ارز واقعی در مدل  MFDپايه افزايش يافته ،در حالی که در برخی از مدلهای
تعمیم يافته کاهش يافته است .نرخ ارز واقعی در مدلهای جديد کالن اقتصاد باز مانند
مدلهای بتس و دوريوس 5و ( )5111و کیم و لی )5111( 3که تعمیم يافته مدل اوبستفلد
و روقوف )0332( 9است ،کاهش میيابد ،اما در مدلهای جديدتر  DSGEمانند مدل راون
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و همکاران ( )5105و کروستتی و همکاران ( )5105پیش بینیهای متفاوتی داشته است.
رژيم نرخ ارز نیز نقش مهمی در تعیین آثار تکانه مصرف دولت بر حساب جاری ايفا
میکند ،هر چند پیامدهای دقیق آن به مشخصات مدلهای نظری بستگی دارد.
مورد دوم :اگر تحرک سرمايه بینالمللی کم باشد ،تأثیر تکانههای مصرف دولت بر نرخ ارز
واقعی به احتمال زياد نسبتا ضعیف خواهد بود .چرا که نرخ بهره متفاوت در کشورهای
مختلف مجاز بوده که نمونههای آن در مدل  MFDمشاهده میشود .تأثیر بر حساب جاری
نیز به احتمال زياد با وجود میزان پايینی از تحرک سرمايه بینالمللی ،کمتر میشود .به
عنوان مثال ،تأثیر تغییر مصارف (هزينهها) در مدل  MFDضعیفتر است .عالوه بر آن ،در
مدلهايی مانند مدل اوبستفلد و روقوف ( )0332و فرنکلن و رازين ،)0339( 0اعطای وام
و دريافت وامهای بینالمللی محدود ،باعث محدود ساختن تحرک حساب جاری میشود.
مورد سوم :اندازه يک کشور يکی از عوامل کلیدی تأثیر تکانههای ساختاری در اقتصادهای
باز است .حرکت حساب جاری و نرخ ارز واقعی به گونهای است که تفاوتهای میان شرايط
اقتصادی يک کشور و شرايط اقتصادی بقیه کشورهای جهان را منعکس کند .بنابراين،
تکانههای ساختاری (داخلی) مانند تکانههای مصرف دولت ،تأثیر مشابهی بر حساب جاری
و نرخ ارز واقعی در يک اقتصاد باز بزرگ دارند ،چرا که اين تکانهها فقط در يک اقتصاد
باز بزرگ بر شرايط تعادل جهان تأثیر میگذارند.
مورد چهارم :مصرف دولت بیشتر روی کاالهای داخلی متمرکز بوده و بنابراين ،قیمت
نسبی کاالهای ساخت داخل و خارج را افزايش میدهد (نرخ ارز واقعی را میافزايد) .در
نتیجه ،در کشوری با تجارت آزاد کمتر (يعنی تعصب بیشتر نسبت به مصرف کاالی
داخلی) ،تکانه مصرف دولت باعث میشود نرخ ارز واقعی (مبتنی بر مصرف) به شکل قابل
مالحظهای تغییر کند .چنین مکانیزمی در مطالعات راون و همکاران ( )5105نیز مشاهده
شد .اين محققان يک مدل نظری ارائه کردهاند که مکانیزمی برای توضیح چگونگی تأثیر
تکانه مصرف دولت و تغییر در نرخ ارز واقعی را توضیح میدهد .از طرف ديگر ،برخی از
مطالعات مانند مطالعات کورستتی و مالر ( )5119و مالر ( )5111نشان میدهند که تراز
تجاری در اقتصادهايی که به تجارتهای نسبتا بازتر تعلق دارند ،بدتر میشود.
با توجه به مؤلفههای فوق انتظار میرود ساختار اقتصادی کشورها (نفتی بودن و يا غیر-
نفتی بودن) بتواند اثرات سیاستهای مالی دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله
Frenkel & Razin
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نرخ ارز واقعی و حساب جاری را تحت تأثیر قرار دهد .به عبارتی ،در اقتصادهای نفتی
معموال وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از نفت کلیه بخشها و فعالیتهای
اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزايش وابستگی به واردات کاالها و
کاهش مصرف کاالهای داخلی ،نااطمینانی اقتصادی ،پايین بودن سرمايه اجتماعی و
انسانی ،ضعف تجارت خارجی و پايین بودن درجه باز بودن تجارت ،خروج سرمايههای
داخلی میشود .از اين رو میتوان با دستهبندی کشورهای درحال توسعه به دو گروه
کشورهای نفتی و غیرنفتی ،به بررسی اثرات مخارج مصرفی بر نرخ ارز مؤثر واقعی و حساب
جاری در اين دو گروه از کشورها پرداخت.
در کشورهايی که دارای منابع طبیعی از قبیل نفت میباشند ،صادرات منابع طبیعی به
دلیل سهولت در استخراج آنها در اولويت قرار میگیرد و از آنجايی که درآمدهای حاصل
از صادرات نفت از محل افزايش ظرفیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی کشور
نیست ،در بلندمدت آثار منفی بر بخشهای ديگر اقتصادی میگذارد و اين آثار منفی در
حقیقت منافع ايجاد شده در بخشهای رونق يافته را از بین میبرد .افزايش درآمدهای
ارزی کشور از اين محل و تزريق آن در اقتصاد باعث افزايش تقاضای مصرفکنندگان و
افزايش سطح عمومی قیمتها میشود .به دنبال آن دولت نیز به منظور کنترل تورم نسبت
به افزايش واردات کاالهای مبادلهای اقدام مینمايد و چون عملکرد دولت در اين خصوص
مشمول کاالهای غیرمبادلهای نمیشود ،قیمت کاالهای غیر قابل مبادله به شدت افزايش
میيابد .به دلیل سودآوری در بخشهای مربوط به کاالهای غیر مبادلهای ،طبیعی است
که تولیدکنندگان جهت کسب سود بیشتر تمايل میيابند منابع خود را برای تولید کاال-
های غیر قابل مبادله تخصیص دهند که در نهايت منجر به رکود تولید در بخشهای
مرتبط با کاالهای قابل مبادله میشود .مطالب مطروحه در واقع مفهوم بیماری هلندی را
تشريح مینمايد .افزايش واردات کاالهای مبادلهای و مصرفی ،افزايش سطح قیمت کاال-
های غیر قابل مبادله ،رکود در تولید کاالهای مصرفی و قابل مبادله و همچنین تغییر
ترجیحات مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آثار بیماری هلندی تلقی میگردد .در
کشورهايی که مبتنی بر اقتصاد نفتی میباشند افزايش قیمت نفت ،منجر به افزايش
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور میشود و اين موضوع موجب افزايش ارزش
پول داخلی و يا کاهش نرخ ارز میگردد .از طرف ديگر تزريق درآمدهای ارزی حاصل از
افزايش قیمت نفت به اقتصاد کشور ،باعث افزايش تورم و افزايش نرخ ارز میشود .در
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مجموع تغییر نرخ ارز اسمی و افزايش تورم داخلی به دلیل افزايش درآمدهای نفتی موجب
تغییر نرخ ارز واقعی میگردد ولی میزان و مسیر اين نوسان ،بستگی به مقدار تغییرات
عوامل مذکور دارد.
-2-2پیشینه تحقیق
بنتری و لین )5113(0طی يک مطالعه به بررسی اثرات کوتاهمدت شوکهای طرف مالی
اقتصاد بر اقتصاد ايرلند پرداختهاند .اين محققین با استفاده از دادههای مربوط به مخارج
دولت در دوره زمانی  5119-0321و مدلهای  VARبه اين نتیجه دست يافتند که تاثیر
شوکهای مخارج دولت بر روی میزان و ترکیب تولیدات اقتصاد و نرخ ارز واقعی بستگی
به ماهیت شوک مالی دارد .به عبارت ديگر نحوه تأثیرگذاری شوکهای وارده بر سرمايه-
گذاری عمومی متفاوت از تأثیرگذاری شوک وارده بر مصرف عمومی میباشد .ضمنا بايد
برای بررسی دقیقتر ،اثرات تغییرات و شوکهای وارده به مخارج دولت ناشی از تغییرات
دستمزد به طور جداگانه مطالعه گردد.
بیتسما و همکاران )5101( 5تاثیر شوک در مخارج عمومی روی تراز تجاری و کسری
بودجه در  09کشور از اتحاديه اروپا را بررسی کردهاند نتايج حاصل از روش پنل VAR
نشانگر اين هستند که در طی دوره مورد بررسی  ،5119-0321ضريب تکاثر کینزی در
اين اتحاديه وجود دارد و تراز تجاری در اثر شوک مثبت مخارج دولت بدتر میشود .يک
درصد افزايش در مخارج دولت منجر به افزايش تولید ناخالص داخلی به میزان  0/5درصد
شده و دارای حداکثر تأثیری معادل 0/9درصد میباشد .در ضمن تأثیر افزايش مخارج
دولت روی تراز تجاری منفی بوده و باعث بدتر شدن آن میشود چرا که به دلیل افزايش
مخارج دولت واردات افزايش و صادرات کاهش میيابد .متغیرهای مورد استفاده در اين
مطالعه عبارتند از :صادرات ،واردات ،تولید ناخالص داخلی ،مازاد يا کسری تجاری.
رآون و همکاران )5105( 3با استفاده از دادههای مربوط به  9کشور صنعتی (آمريکا،
بريتانیا ،کانادا و استرالیا) در دوره  0322تا  5112و روش پانل  SVARبه بررسی اثرات
شوک های وارده بر مخارج دولت بر روی تولید ،مصرف ،نرخ واقعی ارز و تراز تجاری
پرداختهاند .نتايج بررسی نشان میدهد که افزايش مخارج دولت منجر به افزايش تولید و
مصرف ،تنزل ارزش پول داخلی و بدتر شدن تراز تجاری میگردد.
1

Benetrix & Lane
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ايلزتزکی و همکاران  )5103(0به بررسی تأثیر سیاستهای مالی بر عملکرد اقتصاد
پرداخته و با استفاده از مشاهدات مربوط به  99کشور دنیا و روش خودرگرسیون برداری
ساختاری ( (SVARبه اين نتیجه دست يافتند که اثر شوک مخارج دولت به ويژگیها و
شرايط کشورها بستگی دارد .تاثیر اين تغییرات در کشورهای صنعتی بیشتر از کشورهای
در حال توسعه هست .در ضمن ضريب تکاثر مالی در کشورهای با رژيم ارزی ثابت بیشتر
از اقتصادهايی با سیستم ارزی شناور میباشد .همچنین اين ضريب در اقتصادهای بسته
بزرگتر از اقتصادهای باز میباشد .متغیرهای مورد استفاده در اين مطالعه شامل مخارج
دولت ،سرمايهگذاری دولت ،تراز جاری ،نرخ ارز واقعی ،نرخ بهره و  GDPمیباشد.
چبی و چولها ) 5109( 5برای بررسی اثرات شوک مخارج دولت بر روی نرخ ارز واقعی و
تراز تجاری کشور ترکیه از دادههای فصلی مربوط به اين کشور در طی دوره  5115تا
 5105استفاده کردهاند .نتايج حاصل از يک مدل  VARساختاری نشان میدهد که يک
شوک مثبت مخارج دولت منجر به تقويت پول نرخ ارز شده و تراز تجاری را بدتر می کند.
در عین حال نتايج نشان میدهند که ترکیب مخارج دولت هم نقش مهمی در نحوه
تأثیرگذاری دارد.
بوآکز و ايکوم ) 5102( 3با استفاده از يک مدل اقتصاد کوچک باز با فرض ناکامل بودن
بازارهای مالی بینالمللی ،وجود چسبندگی قیمتها و استفاده از سیاست پولی غیر-
تهاجمی به بررسی رابطه بین مخارج دولت ،سیاست پولی و نرخ ارز واقعی پرداختهاند.
نتايج اين مطالعه نشان میدهد که بر اثر يک افزايش غیر منتظره مخارج عمومی ،تفاوت
نرخ بهره واقعی بلندمدت از ساير نقاط دنیا کم شده و موجب کاهش ارزش پول ملی
میگردد.
دی کاسترو و گروت )5102( 9برای شناسايی تفاوتها در نحوه تاثیرگذاری شوکهای
مالی بر روی نرخ ارز در آمريکا و اتحاديه اروپا از شوک مخارج دولت استفاده کردهاند.
نتايج حاصل از روش خودرگرسیون برداری ساختاری ( )SVARنشان میدهند که در
حوزه يورو افزايش مخارج دولت موجب تقويت ارز شده و به اين دلیل خالص صادرات را
کاهش میدهد .در عین حال نتايج تأيید کننده فرضیه کسری دوقلو بوده و رابطه مثبتی
1
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بین کسری تجاری و کسری بودجه را نشان میدهند .اما در آمريکا اين ارتباط متفاوت
بوده و افزايش مخارج دولت موجب تنزل ارزش دالر شده است .در اين تحقیق از متغیرهای
مربوط به  ،GDPمخارج عمومی دولت ،مالیات خالص ،شاخص تعديل  ،GDPنرخ بهره
اوراق قرضه دولتی ده ساله و نرخ ارز مؤثر واقعی استفاده شده است.
کیم ( ) 5102اثرات شوک در مخارج دولت روی تراز جاری و نرخ ارز واقعی را مورد بررسی
قرار میدهد .بدين منظور وی از دادههای فصلی مربوط به  01کشور صنعتی دنیا در طی
دوره زمانی منتهی به سال  5101و روش  VARبهره گرفته است .سال شروع دادهها از
کشوری به کشور ديگر متفاوت بوده است .نتايج نشانگر اين مطلب است که شوک مثبت
در مخارج دولت منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود .اما تأثیر آن بر تراز جاری در
نمونه کشورهای مورد مطالعه متفاوت میباشد .نتايج همچنین نشان میدهند که کاهش
ارزش پول داخلی و بهبود تراز جاری در کشورهايی که تحرک سرمايه کمتری دارند بیشتر
از کشورهايی هست که تحرک سرمايه زيادی دارند .متغیرهای مورد استفاده در اين
مطالعه عبارتند از مخارج دولت ،GDP ،نرخ بهره سه ماهه ،نسبت تراز کاالها و خدمات از
 GDPو نرخ ارز واقعی موثر.
در مطالعات داخلی دقیقا مطالعه ای به بررسی اثرات مخارج دولتی بر نرخ ارز حقیقی و
حساب جاری نپرداخته است ،لیکن برخی مطالعات انجام شده در حوزه کسری بودجه،
مخارج دولتی و نرخ ارز حقیقی به شرح زير وجود دارد.
دالوری و کريمیکیا )0312( 0با تاکید بر مخارج دولتی به بررسی تأثیر سیاست مالی بر
تراز تجاری ايران پرداختهاند .اين محققین با استفاده از روشهايی همانند انگل –گرنجر،
جوهانسون ،هم انباشتگی مبتنی بر  ARDLو روش هم انباشتگی فیلیپس-هنسن به
مطالعه نحوه تأثیرگذاری متغیرهايی همانند مخارج دولت ،سرمايهگذاری خصوصی و نیز
مصرف خصوصی بر روی تراز تجاری ايران پرداختهاند .نتايج بیانگر اين مطلب است که
بین اين متغیرها يک رابطه بلندمدت وجود دارد و نیز افزايش در اين متغیرها موجب بدتر
شدن تراز تجاری ايران میگردد .در کنار متغیرهای فوق ،اين محققین از متغیرهای
صادرات غیرنفتی ،درآمد جهان ،قیمت نسبی صادرات و نیز واردات ،اردات ،درآمدهای
نفتی ،صادرات نفت و تلید ناخالص داخلی بدون نفت نیز استفاده نمودهاند.

)Delavari & Kariminia (2008
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مهرآرا و مرادی )0312( 0برای بررسی نحوه تاثیرگذاری کسری بودجه ،نرخ ارز و رابطه
مبادله بر روی کسری حساب جاری از آمار و اطالعات کشورهای صادرکننده نفت (
 )OPECاستفاده نموده اند .در مرحله تخمین مدل اين محققین از رويکرد پنل مبنی بر
روش گشتاورهای تعمیميافته ( )GMMو دادههای آماری مربوط به دوره زمانی -0322
 5119استفاده کرده اند .نتايج نشانگر اين مطلب هستند که فرضیه کسریهای دوقلو در
اين کشورها برقرار بوده و کسری بودجه و کسری تجاری با هم همراستا میباشند .متغیر
های مورد استفاده اين تحقیق عبارتند از :نرخ ارز حقیقی ،شاخص بهای کاالها و خدمات
مصرفی ،مخارج مصرفی دولت ،GDP ،رابطه مبادله ،صادرات ،صادرات نفتی ،واردات ،تراز
حساب جاری ،کسری بودجه .
مجدزاده طباطبايی و نعمت اللهی )0313( 5با بررسی تاثیر مخارج دولتی بر روی رشد
اقتصادی ايران پرداختهاند .نتايج حاصل از استفاده از دادههای مربوط به دوره -0312
 0399و روش تصحیح خطای برداری نشانگر اين است که مخارج کل دولت در بلندمدت
تأثیر مثبتی بر رشد دارد .تغییرات در مخارج دولت هم در کوتاه مدت اثر مثبت و معنیدار
روی تولیدات کشور دارد.
زارع نقده )0331( 3با استفاده از دادههای مربوط به اقتصاد ايران طی دوره 0329-0319
به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت روی نرخ ارز حقیقی پرداختهاست .استفاده
از روش خود توضیح برداری ساختاری ،نشان میدهد که در طی دوره مورد بررسی افزايش
در مخارج جاری باعث افزايش ارزش واقعی پول ملی و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان
داخلی در بازارهای خارجی میشود  .تأثیر تکانه مخارج عمرانی بر نرخ ارز حقیقی در
مقايسه با تکانه مخارج جاری بسیار اندک بوده است .نتايج بیشتر در تأيید تأثیرگذاری
کوتاهمدت میباشد نه بلندمدت.
زوارئیان )0330( 9برای بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد
ايران از يک مدل تصحیح خطای برداری استفاده کرده است .وی در اين مطالعه از دادههای
اقتصادی کشور ايران در طی دوره زمانی  0395-0312بهره گرفته و نشان داده است که
در بلند مدت يک رابطه همجمعی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری وجود دارد
1
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و اين دو متغیر دارای رابطه علیت دوطرفه میباشند .اما در بازه زمانی کوتاه مدت کسری
بوجه علت گرنجری کسری تراز جاری به شمار میرود .متغیرهای مورد استفاده در اين
تحقیق نسبت کسری بودجه به  GDPو نیز نسبت کسری تراز جاری به  GDPمیباشد.
در کنار اين دو متغیر از متغیرهای برونزايی همانند نرخ ارز و درآمدهای صادرات نفت و
گاز نیز استفاده شده است.
طهماسبی و همکاران )0330( 0برای بررسی تأثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در
ايران از دادههای مربوط به دوره زمانی  0321-0311استفاده کرده و با الگوی اقتصاد
سنجی مبتنی بر روش حداقل مربعات خطا به تخمین مدل پرداختهاند .بر اساس يافته
های اين مطالعه در طی دوره مورد بررسی نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و
صادرات غیرنفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدينگی رابطه مثبت
داشته است .متغیرهای مورد استفاده در اين مطالعه شامل نرخ ارز حقیقی ،کسری بودجه،
رابطه مبادله ،صادرات غیرنفتی و نیز نقدينگی بوده است.
عظیمی و نوفرستی )0339( 5در مطالعهای به بررسی بین کسری بودجه دولت و تراز
تجاری در ايران میپردازند .بر اساس دادههای دوره زمانی  0313-0311و روش اقتصاد
کالن سنجی ،مشاهده شد که در صورت اجرای سیاست مالی ،کسری بودجه دولت افزايش
میيابد.
نوآوری اين مطالعه نسبت به مطالعات ديگر بررسی اثر ويژگیهای خاص کشورهاست .اثر
تکانه مخارج دولت بر متغیرهای کلیدی تجارت خارجی نمیتواند برای همه کشورها
يکسان باشد و متغیرها و عوامل بسیار در نحوه و میزان اثرگذاری تکانه مخارج دولت نقش
دارد .مطالعه حاضر درصدد است نقش نفتی بودن کشورها را در اثرگذاری تکانه مخارج
دولت بررسی کند .اگر اثر تکانه مخارج در کشورهای نفتی با اثر تکانه در کشورهای
غیرنفتی متفاوت باشد میتوان گفت نحوه تأثیر تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای
نرخ ارز و حساب جاری متأثر از ساختاری اقتصادی کشورها است .از اين رو میتوان
مهم ترين وجه تمايز مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده داخلی را استفاده از دادههای
تابلويی و بهرهگیری از تکنیک خود رگرسیون برداری تابلويی برای بررسی اثر مخارج

)Tahmasbi & et al.(2012
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دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی دانست که در آن نقش ساختار اقتصادی
کشورها (نفتی و غیرنفتی بودن اقتصاد) نیز مورد کنکاش علمی قرار گرفته است.

-3روش تحقیق
همزمان با گسترش الگوهای اقتصاد سنجی در دهه  ،0321چندين انتقاد عمده به اين
الگوها وارد گرديد .پیشبینیهای نادرست ،تضاد نظری با رويکرد انتظارات عقاليی ،انتقاد
لوکاس و مسئله شناسايی در تعیین متغیرهای برونزا و درونزای مدل ،وجود ريشه واحد
و همچنین چشمپوشی از همجمعی و ارتباط بلندمدت میان متغیرها جدیترين انتقادات
وارده به مدلهای اقتصاد سنجی کالن است .مشکالت و معايب ياد شده سبب توسعه
مدلهای اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری( )Varگرديد .الگوی  Varدر نمايش پويايی
متغیرها از توانايی زياد برخوردار است .در اين الگو با استفاده از توابع ضربه واکنش و
تجزيه واريانس میتوان اثر تکانهها را سنجید و زمانيابی نمود .مدل  P-varکه تعمیم
يافته مدل خود رگرسیون برداری است ،دارای ساختار مشابه با مدل سری زمانی  Varمی
باشد ،به گونهای که در اين مدل همگی متغیرها به صورت مستقل و وابسته در معادالت
ظاهر میشوند .تفاوت اصلی  P-varبا مدل  Varدر اضافه شدن بعد مقطع در تصريح مدل
است.
مدل خودرگرسیون برداری پنل  kمتغیره با مرتبهی  pهمراه با اثرات ثابت را که به
وسیلهی سیستم معادالت خطی نشان داده میشود ،درنظر میگیريم:
(𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡−1 𝐴1 + 𝑌𝑖𝑡−2 𝐴2 + ⋯ + 𝑌𝑖𝑡−𝑝 𝐴𝑝−1 + 𝑌𝑖𝑡−𝑝 𝐴𝑝 + 𝑋𝑖𝑡 𝐵 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 )0
}𝑖𝑇 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁}, 𝑡 ∈ {1,2, … ,
𝑡𝑖𝑌 بردار )𝑘 ×  (1متغیرهای وابسته 𝑋𝑖𝑡 ،بردار )𝑙 ×  (1متغیرهای کمکی برونزا 𝑢𝑖 ،و

𝑡𝑖𝑒 به ترتیب بردارهای )𝑘 ×  (1اثرات ثابت خاص متغیر وابسته و خطاهای ويژه هستند.
ماتريسهای )𝑘 × 𝑘( 𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑝−1 , 𝐴𝑝 ،و ماتريس )𝑘 ×  B (1پارامترهايی هستند
که بايد تخمین زده شوند.

⅀ = ] 𝑡𝑖𝑒 ˊ𝑡𝑖𝑒[𝐸 𝐸[𝑒𝑖𝑡 ] = 0 ,
𝑠 > 𝑡 𝐸[𝑒𝑖𝑡ˊ 𝑒𝑖𝑠 ] = 0
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پارامترهای فوق ممکن است به طور مشترک همراه با اثرات ثابت يا به طور مستقل از
اثرات ثابت پس از برخی تبديالت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
برای هر يک از معادالت ،تخمین زده شوند (آبريگو و الو.5)5109 ،
مدلهای خود رگرسیون برداری را میتوان به روشهای  ،MGهولتز -ايکل ،نوی و روزن3
( ،GMM ،)0311برآوردهای حداکثر درستنمايی و برآوردگر حداقل فاصلهای برآورد
کرد؛ اما حالتی که به دلیل سادگی بیشتر مورد توجه محققان تجربی واقع شده است
حالت  GMMاست .بعد از برآورد روابط خود رگرسیون برداری دادههای پانل میتوان با
استفاده از توابع ضربه و پاسخ به بررسی تأثیر شوکهای مرتبط با متغیر بر متغیر مورد
نظر در الگو و بر اساس تجزيه واريانس به بررسی سهم شوکهای وارد شده از متغیرهای
الگو در واريانس خطای پیشبینی يک متغیر ،در کوتاهمدت و بلندمدت پرداخت.
الگوی پژوهش حاضر برگرفته از مطالعه کیم ( )5102است .در اين مطالعه تکانه لگاريتم
مخارج مصرفی واقعی دولت LRGOVبر چهار متغیر شامل( LRGDP ،LRGOVلگاريتم
تولید ناخالص داخلی واقعی)( RCUR1 ،نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی) و
( LRRERلگاريتم نرخ ارز مؤثر واقعی) بررسی و میزان ماندگاری اين تکانه در طول دوره
زمانی بررسی خواهد شد.
با توجه به هدف اصلی مطالعه درنظر گرفتن نقش ساختار اقتصادی کشورها در رابطه بین
مخارج دولتی و متغیرهای کالن اقتصادی ،کشورهای درحال توسعه به دو گروه کشورهای
نفتی و غیر نفتی تقسیم شدهاند.
در پژوهش حاضر دو گروه کشور در حال توسعه (شامل  01کشور نفتی و 55کشور
غیرنفتی) به عنوان قلمرو مکانی مطالعه انتخاب شدند .قلمرو زمانی مطالعه نیز دوره زمانی
 5110 -5102بوده و اطالعات آماری کلیه متغیرها از بانک اطالعاتی  WDIگرداوری
شده است.
(0)OLS

 -4نتایج برآورد مدل
 -1-4آزمون مانایی دادههای تابلویی
1

Ordinary Least Squares
Abrigo & love
3
Holtzeakin, Newey & Rosen
2
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قبل از اينکه مدل مورد اشاره در بخش قبل برآورد شود الزم است مانايی متغیرها بررسی
شود چرا که اگر متغیرها درجه هم انباشتگی يکسانی نداشته باشند نمیتوان از روش P-
 varاستفاده کرد .برای آزمون مانايی متغیرها از آزمون ريشه واحد پانل لوين ،لین و چو
( )LLCاستفاده شده است .يکی از آزمونهای ايستايی رايج در مطالعات کاربردی آزمون
ريشه واحد لوين ،لین وچو ( )LLCمیباشدکه فرض اساسی آن مستقل بودن واحدهای
مقطعی از همديگر میباشد .آزمون ريشه واحد سریهای زمانی به گونهای است که
ايستايی يا ناايستايی متغیرها را با استفاده از يک معادله بررسی میکند.
لوين ،لین و چو استتدالل میکنند که در دادههای تابلويی ،استفاده از آزمون ريشه واحد
برای ترکیب دادهها دارای قدرت بیشتتری نستبت به استتفاده از آزمون ريشه واحد برای
هر مقطع بصتتورت جداگانه استتت .جدول  0نتايج آزمون ريشتته واحد دادههای تابلويی
 LLCرا برای متغیرهايمورد مطالعه نشتتان میدهد .با توجه به آماره  tو  tتعديل شتتده و
اندازه احتمال برای هر متغیر ،فرضتتتیه صتتتفر مبنی بر اينکه دادهها دارای ريشتتته واحد
هستتتند رد میشتتود .لذا همه متغیرها ) I(0بوده در ستتطح مانا هستتتند ،بنابراين بدون
تفاضلگیری میتوان آنها در مدل  p-varاستفاده کرد.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد LLC
آماره t

 tتعديل شده

p-value

لگاريتم تولید ناخالص داخلی واقعی

-3/32

-1/19

1/111

لگاريتم نرخ ارز موثر واقعی

-3/91

-9/33

1/111

نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی

-1/31

-5/02

-1/109

لگاريتم مخارج واقعی دولت

-9/53

-9/31

1/111

منبع :نتايج تحقیق

-2-4نتایج در کشورهای غیرنفتی
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جتدول ( )5نتايج توابع عکس العمل آنی تکانه مخارج دولت را پس از برآورد الگوی خود
رگرسیون برداری با وقفه بهینه  0برای کشورهای غیرنفتی برای  01دوره نشان میدهد.
همچنین نمودارهای شتماره يک تا سه نتايج را به همراه فاصله اطمینان  32درصد را به
روش شتتبیهستتازی مبتنی بر تقريب گاوستتی نمايش میدهد .نتايج جدول ( )5نشتتان
میدهد با تکانه يک واحدی مخارج دولت ابتدا تولید ناخالص داخلی واقعی افزايش يافته
و ستتتپس اثر آن از بین میرود .بته عبتارتی ،تکتانته مخارج دولت اثر ماندگاری بر تولید
ناخالص داخلی کشتتورهای غیرنفتی ندارد .به طوری که نتايج نشتتان میدهد تکانه مثبت
مخارج دولتی در دوره اول منجر به افزايش 1/159درصتدی تولید ناخالص داخلی شده و
اين اثر در دوره سوم به  1/131درصد بالغ گرديده است .سپس اثر تکانه مخارج دولت از
دوره چهارم کاهش يافته استتت و واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانه مخارج دولتی در
انتهای دوره  01به رقمی معادل  1/113درصد کاهش يافته است.

LRGDP : LRGOV

LRGDP : LRRER

LRGDP : LRGDP

LRGDP : RCUR1
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impulse : response

نمودار ( .:)1تابع عکسالعمل  GDPنسبت به تکانهها (ازجمله تکانه مخارج مصرفی
دولت) در کشورهای غیرنفتی
منبع :نتايج تحقیق

جدول ( :)2تابع عکس العمل شوک مخارج دولت برای کشورهای غیرنفتی
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دوره
صفر

دوره 0

دوره 5

دوره 3

دوره 9

دوره 2

لگاريتم تولید ناخالص داخلی

1

1/159

1/132

1/131

1/139

1/131

لگاريتم نرخ مؤثر ارز

1

1/159

1/109

-1/151

-1/199

-1/009

نسبت تراز تجاری به تولید
ناخالص داخلی

1

-1/103

-1/133

-1/195

-1/121 -1/191

دوره 9

دوره 2

دوره 1

دوره 3

دوره 01

لگاريتم تولید ناخالص داخلی

1/153

1/102

1/105

1/113

1/113

لگاريتم نرخ مؤثر ارز

-1/099

-1/512

-1/590

-1/599

-1/515

نسبت تراز تجاری به تولید
ناخالص داخلی

-1/193

-1/199

-1/190

-1/139

-1/131

منبع :نتايج تحقیق

همچنین نتايج جدول ( )5در مورد اثر تکانه مخارج دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی نشان
میدهد نرخ ارز مؤثر واقعی ابتدا افزايش يافته اما از دوره سوم به بعد کاهش میيابد .روند
به دست آمده برای  01دوره نشاندهنده ماندگاری تکانه مخارج دولت بر کاهش نرخ ارز
است .به عبارت ديگر ،اثر تکانه افزايش مخارج دولتی بر نرخ ارز مؤثر واقعی ابتدا مثبت و
سپس منفی شده است .به طوری که شدت اثرگذاری تکانه مثبت مخارج دولتی بر نرخ
ارز موثر واقعی از  1/59در دوره اول به رقمی معادل  -1/51در دوره دهم کاهش يافته
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
داخلی میگردد .واکنش نرخ ارز مؤثر واقعی به تکانهها در کشورهای غیرنفتی در نمودار
( )5ارائه شده است.
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LRRER : LRGOV

LRRER : LRRER

LRRER : LRGDP

LRRER : RCUR1
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نمودار ( :)2تابع عکس العمل نرخ ارز موثر واقعی نسبت به تکانهها (ازجمله تکانه مخارج
مصرفی دولت) در کشورهای غیرنفتی
منبع :نتايج تحقیق

در مورد اثر تکانه مخارج دولتی بر تراز تجاری کشورهای غیرنفتی که در اين مطالعه به
صورت سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است ،مشاهده
می شود اوال سهم خالص صاردات منفی است ،يعنی تکانه مخارج دولت باعث پیشی گرفتن
واردات بر صاردات میشود همچنین اين سهم با تکانه مخارج دولت ابتدا افزايش و سپس
کاهش می يابد .به عبارت ديگر ،تکانه مخارج دولت باعث افزايش تجارت خارجی (البته
بصورت افزايش واردات) و سپس باعث کاهش اين سهم میشود .عکسالعمل حساب جاری
به تکانهها در کشورهای غیرنفتی در نمودار ( )3گزارش شده است.
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RCUR1 : LRGOV

RCUR1 : LRRER

RCUR1 : LRGDP

RCUR1 : RCUR1
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نمودار ( :)3تابع عکسالعمل حساب جاری نسبت به تکانهها (ازجمله تکانه مخارج
مصرفی دولت) برای کشورهای غیرنفتی
منبع :نتايج تحقیق

 -3-4نتایج کشورهای نفتی
نتايج مربوط به اثرات تکانه مخارج مصرف دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای
نفتی در جدول  3و نمودارهای ( )9تا ( )9گزارش شدهاند .بر اساس اين نتايج ،بر خالف
کشورهای غیر نفتی ،تکانه مخارج دولت اثر ماندگاری بر تولید ناخالص داخلی واقعی در
کشورهای نفتی دارد.
جدول ( :)3تابع عکس العمل شوک مخارج دولت برای کشورهای نفتی
دوره صفر

دوره 0

دوره 5

دوره 3

دوره 9

لگاريتم تولید
ناخالص داخلی

1

1/132

1/012

1/593

1/330

دوره 2
1/330

لگاريتم مخارج دولت

0

0/1959

0/011

0/091

0/023

0/092

لگاريتم نرخ موثر ارز

1

1/135

1/023

1/512

1/532

1/521

نسبت تراز تجاری به
تولید ناخالص داخلی

1

-1/109

-1/150

-1/152

-1/151

-1/130

تأثیر تکانه مخارج مصرفی دولت برحساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی...
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دوره 9
لگاريتم تولید ناخالص داخلی

دوره 2
1/912

1/995

دوره 1

دوره
01

دوره 3

1/203

1/293

1/292

لگاريتم مخارج دولت

0/021

0/033

0/019

0/191

0/110

لگاريتم نرخ موثر ارز

1/529

1/599

1/531

1/519

1/029

نسبت تراز تجاری به تولید
ناخالص داخلی

-1/139

-1/131

-1/195

-1/192

-1/120

منبع :نتايج تحقیق

نتايج جدول ( )3نشان می دهد با افزايش يک واحدی در مخارج دولت ،تولید واقعی به
مرور افزايش و اثر اين افزايش ماندگار است .به طوری که کشش تولید ناخالص داخلی
نسبت به تکانه مخارج دولتی از  1/132در دوره اول به رقم  1/293در دوره دهم افزايش
يافته است .اين امر داللت بر اين دارد که اثر تکانه مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی
در طول دوره به صورت نمايی رشد میکند .لذا میتوان استدالل کرد تأثیر تکانه مخارج
دولتی در بلندمدت به مراتب بیشتر از دوره کوتاه مدت است .نمودار ( )9مؤيد اين امر
میباشد.
LRGDP : LRGOV

LRGDP : LRRER
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نمودار ( :)4تابع عکس العمل  GDPنسبت به تکانهها (از جمله تکانه مخارج مصرفی
دولت) در کشورهای نفتی
منبع :نتايج تحقیق
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در مورد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در کشورهای نفتی نیز
برخالف کشورهای غیرنفتی تکانه مخارج دولت باعث افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول
می شود که دلیل آن افزايش تقاضا بر اثر تکانه مثبت مخارج دولت است .تکانه مثبت به
عنوان يک سیاست انبساطی موجب افزايش تقاضا در کشور میشود .افزايش تقاضا نیز
معموال در کشورهای نفتی به افزايش واردات و تقاضا برای ارز منجر میشود که همین
مسئله نرخ ارز را افزايش داده است (منجر به کاهش ارزش پول داخلی میشود) .اثر تکانه
مخارج دولتی بر نرخ ارز مؤثر واقعی در کشورهای نفتی در نمودار ( )2مشاهده میشود.
LRRER : LRGOV

LRRER : LRRER
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نمودار ( :)5تابع عکسالعمل نرخ ارز مؤثر واقعی نسبت به تکانهها (از جمله تکانه
مخارج مصرفی دولت) در کشورهای نفتی
منبع :نتايج تحقیق

در مورد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و يا تجارت کشورهای نفتی نتايج
نشان دهنده آن است که تکانه مخارج مصرفی دولت نسبت کسری تجاری به تولید
ناخالص داخلی را افزايش میدهد ،به طوری که اثر تکانه مخارج دولتی بر نسبت خالص
صادرات به تولید ناخالص داخلی از رقم  -1/109دوره اول به رقم  -1/120دوره دهم
افزايش يافته است .به عبارتی ،ضمن اينکه مخارج دولتی تأثیر منفی بر خالص صادرات
داشته ،با گذشت زمان اين اثر منفی بیشتر شده است .نحوه اثرگذاری تکانه مخارج دولتی
بر حساب جاری در نمودار ( )9مشاهده میشود.
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RCUR1 : LRGOV

RCUR1 : LRRER

RCUR1 : LRGDP

RCUR1 : RCUR1

4
2
0
-2
-4

4
2
0
-2
-4
10

0

5

10

5

0

step
IRF

95% CI
impulse : response

نمودار ( :)6تابع عکسالعمل حساب جاری نسبت به تکانهها (از جمله تکانه مخارج
مصرفی دولت) در کشورهای نفتی
منبع :نتايج تحقیق

 -5نتیجه گیری
در اين مقاله اثرات تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و حساب
جاری برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره  5110الی
 5102مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل از بکارگیری تکنیک خود رگرسیون برداری
تابلويی ( )Panel VARنشان میدهد که اثر تکانه مخارج دولتی بر نرخ ارز مؤثر واقعی در
دو گروه از کشورها با ساختارهای اقتصادی نفتی و غیرنفتی کامال متفاوت است .به طوری
که درکشورهای غیرنفتی تکانه مخارج دولتی ابتدا در دو دوره اول تأثیر مثبت بر نرخ ارز
واقعی داشته و از اين رو موجب تضعیف ارزش پول داخلی شده است ،لیکن از دوره سوم
موجب کاهش نرخ ارز واقعی (تقويت پول داخلی) شده و اين روند تا دوره دهم تشديد
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
بلندمدت تقويت قابل توجهی خواهد داشت .لیکن در کشورهای نفتی ،برخالف کشورهای
غیرنفتی ،تکانه مخارج دولتی همواره تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی داشته و بدين ترتیب
منجر به تضعیف ارزش پول داخلی شده است .به طوری که در دوره هفتم تضعیف پول
ملی به اوج رسیده و بعد از آن اثر تا حدودی کاهش میيابد (مطابق شکل.)2
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نمودار ( :)7اثر تکانه مخارج دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در کشورهای نفتی
طی ده دوره
منبع :نتايج تحقیق

بنابراين ،ساختار اقتصادی کشورها نقش تعیین کنندهای بر اثر تکانه سیاستهای مالی
(مخارج مصرفی دولت) بر نرخ ارز مؤثر واقعی دارد.
مقايسه اثر تکانه مخارج دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشورهای نفتی و غیرنفتی
نیزحاکی از آن است که اثر تکانه مخارج دولتی بر اين متغیر همواره منفی است ،به طوری
که تکانه مخارج دولتی موجب شده است در هر دو گروه از کشورها واردات کاال از صادرات
کاال پیشی بگیرد و اين امر میتواند ناشی از فشارهای تقاضا دولت بر قیمت کاالها و
خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی اقتصاد داخلی و افزايش قدرت رقابتی اقتصاد
خارجی باشد .لیکن تفاوت اثر تکانه مخارج دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشورهای
نفتی و غیرنفتی به شدت اثر و میزان اثرگذاری در طول دوره زمانی اين تکانه برمیگردد.
چرا که در کشورهای نفتی اثر تکانه مخارج دولتی تا دوره چهارم افزايشی بوده و در دوره
پنجم کاهش يافته و سپس از دوره ششم روند افزايشی داشته است (جدول .)5بنابراين،
اثر تکانه مخارج دولتی بر حساب جاری اين گروه از کشورها علیرغم اينکه همواره منفی
بوده ،روند منظمی نداشته است ،ولی در بلندمدت اثر منفی رو به افزايش بوده است .اما
در کشورهای غیرنفتی اثر منفی تکانه مخارج دولتی بر حساب جاری تا دوره پنجم روند
افزايشی داشته و از دوره ششم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که در دوره
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بلند مدت اين اثر منفی نزديک صفر میشود (جدول .)5به عبارت ديگر ،اثر تکانه مخارج
مصرفی دولت بر کسری حساب جاری دارای اثر غیرخطی به شکل  Uاست.
نتیجه اين که ساختار اقتصادی نقش مهمی در اثرگذاری سیاستهای دولت برمتغیرهای
کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز مؤثر واقعی و حساب جاری دارد .در اين مطالعه نفت به
عنوان عامل تعیین کننده ساختار اقتصادی کشورها در نظر گرفته شد و نشان داده شد
که ساختار نفتی سبب میشود سیاستهای مالی دولت (مخارج مصرفی) در بلندمدت
موجب تضعیف پول داخلی و کاهش حساب جاری شود .سیاستهای مالی در کشورهای
غیرنفتی سبب میشود نرخ ارز در بلندمدت کاهش يابد و يا پول اين کشورها تقويت شود
و کسری حساب جاری به صفر برسد.
بر اساس نتايج تجربی ،تکانه مخارج دولت در کشورهای نفتی منجر به تضعیف ارزش پول
داخلی شده است .لیکن بر خالف انتظار در اين کشورها تضعیف ارزش پول داخلی منجر
به کاهش کسری تجاری نمیگردد .اين امر نشان میدهد کاهش کسری تجاری و افزايش
صادرات در اين کشورها از طريق سیاستهای مالی انبساطی کارايی الزم را ندارد .لذا
توجه دولتها به کنترل مخارج دولت در کشورهای نفتی مهمترين توصیه سیاستی مطالعه
حاضر است.

فصلنامه نظريههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /3پايیز 0331

20

فهرست منابع
 .0امامی ،کريم ( ،)0331تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمايه گذاری بخش
خصوصی در اقتصاد ايران ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.)9( 2 ،
 .5زارع نقده ،سمیه ( ،)0331بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر نرخ ارز حقیقی در
ايران ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا.
 .3مجدزاده طباطبايی ،شراره ،نعمت اللهی ،فاطمه ( ،)0313تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد
اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ايران ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،)23( 02 ،
.52-99
 .9عظیمی ،سید امیر ،نوفرستی ،محمد )0339( ،بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت وتراز
تجاری در ايران درچارچوب يک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری پويا ،فصلنامه پژوهشهای
اقتصادی (رشد و توسعه پايدار).032-029 ،)5(02 ،
 .2زوارئیان کچومنقالی ،منصوره ( ،)0330مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری
در اقتصاد ايران در طی دوره  ،0395-0312فصلنامه پژوهشهای بازرگانی.033-550 ،)95( ،
 .9دالوری ،مجید ،کريمیکیا ،اسما ( ،)0312بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ايران با
تاکید بر مخارج دولتی ،فصلنامه تحقیقات اقتصادی.092-029 ،)9(93 ،
 .2طهماسبی ،بهمن ،جعفری صمیمی ،احمد ،امیری ،حنیفه ( ،)0330تاثیر کسری بودجه بر
نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ايران ،فصلنامه دانش حسابرسی.52-21 ،)93( ،
 .1مهرآرا ،محسن و مرادی ،مهدی ( ،)0312بررسی تاثیرات کسری بودجه ،نرخ ارز حقیقی و
رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو ) ،(OPECفصلنامه
پژوهشهای بازرگانی.090-092 ،)92( ،
1- Abrigo, M.R.M., & Love, I. (2016). Estimation of panel vector
autoregression in stata: a package of programs, University of Hawai`i at
Mānoa Department of Economics Working Paper Series . 16, 1-30
2- Beetsma, R., Giuliodori, M., & Klaassen, F. (2008). The Effects Of Public
Spending Shocks On Trade Balances And Budget Deficits In The European
Union. Journal of the European Economic Association, 6(2-3), 414-423.
3- Benetrix, AS, Lane, PR. (2009). The impact of fiscal shocks on the Irish
economy, The economic and social review, 40, 407-434.
4- Bouakez, H, Eyquem, A. (2015). Government spending, monetary policy,
and the real exchange rate, Journal of International Money and Finance, 56,
178-201.
5- Castro, F., Garrote, D. (2015), The effects of fiscal shocks on the exchange
rate in the EMU and differences with the USA, Empirical Economics, 49,
1341-1365.

...تأثیر تکانه مخارج مصرفی دولت برحساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی

25

6- Cebi, C., Culha, AA. (2014). The effects of government spending shocks
on the real exchange rate and trade balance in Turkey, Applied Economics, 46,
3151-3162.
7- Ilzetzki ,E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are
fiscal multipliers? Journal of Monetary Economics, 60(2), 239-254.
8- Ilzetzki, E., Carmen, R., and Kenneth, R. (2009), Exchange rate
arrangements entering the 21st century: Which anchor will hold?(mimeo,
University of Maryland and Harvard University).
9- Kim, S. (2015). Country characteristics and the effects of government
consumption shocks on the current account and real exchange rate. Journal of
International Economics, 97(2), 436-447.

