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                    ∗ میثم رسولی میر واحمد جعفري صمیمی ، دکتر عباس عصاري آرانیدکتر
  

  15/9/89: تاریخ پذیرش      2/4/89: تاریخ وصول
  

   :چکیده
 يمین بودجهأات و تنظر به اهمیت درآمدهاي نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادر

تواند ، نوسان قیمت نفت می)اوپک( نفت يسالیانه در اقتصاد کشورهاي صادرکننده
  بعد از وقوع  .  مهم و اساسی بر متغیرهاي کالن اقتصادي این کشورها داشته باشديثیرأت

 . شودطور ناگهانی مختل می عملکرد معمولی تراز حساب جاري به،هاي قیمت نفتتکانه
هاي اعضاء اوپک پرداخت هاي قیمت نفت بر تراز حساب جاري ترازثیر تکانهأمقاله تاین 
 . دهدهاي پانل مورد بررسی قرار می را با استفاده از داده1970-2006 زمانی ي دورهدر

براي این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداري کل تخمین و نیز 
و پانل پویا براي تخمین مدل ) اثرات ثابت( هر دو روش پانل ایستا آزمون هاسمن، از
هاي قیمت نفت و  مستقیم بین تکانهي نتایج تخمین بر وجود رابطه .استفاده شده است

 مثبت يتکانه(که افزایش قیمت نفت طوريها داللت دارد؛ بهحساب جاري تراز پرداخت
)  منفی نفتیيتکانه( و کاهش قیمت نفت شود میسبب افزایش تراز حساب جاري) نفتی

 حساب جاري با ي از طرف دیگر، رابطه .را به دنبال داردکاهش تراز حساب جاري 
 بازبودن تجاري به ترتیب معکوس و مستقیم يمتغیرهاي مخارج مصرفی دولت و درجه

  .برآورد شده است
  JEL: Q43 ،C23 ، F10 بنديطبقه           
  

ها، تراز تجاري، کشورهاي عضو پرداخت  قیمت نفت، حساب جاري ترازي تکانه:يکلیدهاي واژه
  اوپک  

  
  

                                                        
، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و کارشـناس ارشـد   استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب،∗

  )ir.ac.modares@a_assari(               اقتصاد                                                                       

  
 1 -21صفحات ، 1389 پاییز، 3، شماره 7،  دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري 



  1389 پاییز، 3، شماره 7، دوره )بقهاي اقتصادي سابررسی( فصلنامه اقتصاد مقداري              
  

 

2

  مقدمه -1
 يترین منبع نوسانات اقتصادي کشورهاي تولیدکنندهنوسانات قیمت نفت اصلی

اقتصاد  ثیرات مهمی برأ ت1973سال   افزایش ناگهانی قیمت نفت بعد از .استنفت 
این دوره درآمدهاي ارزي   به طوري که در،اشت نفت گذيکشورهاي صادرکننده

  ها، باعث رشد سریع قیمت  وحاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت
  . گردید کشورها اینواردات در هاي دستمزد ونرخ

 منجر عموماً درآمد ملی، ربثر ؤ عامل م مهمترینبخش نفت به عنوان رشد 
بخش  ها و سودآوري درایش قیمتنتیجه افز در به افزایش تقاضاي کل اقتصاد و

شدن  د، این امر باعث سرازیرشوقابل مبادله نسبت به بخش قابل مبادله می غیر
 در - شدن این بخش ترو قوي -غیرقابل مبادله  سرمایه و نیروي کار به سمت بخش

  .شود اغلب اقتصادهاي تک محصولی میي شدن بخش قابل مبادلهمقابل ضعیف
در   و معروف است1 در ادبیات اقتصادي به بیماري هلنديکه این پدیده وقوع

 بسیاري از ر، دمانند ایران نیز قابل مشاهده است بزرگ اقتصادهاي متنوع و نسبتاً
  بل توجه سهم بخش نفت نسبت به  نفت، افزایش قايکشورهاي صادرکننده

  .شود این کشورها را موجب میيافزایش در درآمد سرانه وهاي غیرنفتی بخش
بخش واقعی  اثر رشد نه در  ودرآمدهاي نفتی تنها به دلیل افزایشافزایشی چنین 
 هاي مختلف این اقتصادها را درهایی در بخشعدم تعادل  ورخ داده است اقتصاد

  .پی دارد
 يهاي ساالنه اجتماعی و تنظیم بودجه-هاي توسعه اقتصادي تدوین برنامه

 حفظ تعادل و ثبات اقتصادي، مستلزم براي هاي مناسبکشور و طراحی سیاست
گذاري نوسانات قیمت ثیرأهاي دقیق از میزان ت بررسی و انجام پیش بینی،شناخت

، به طوري که برنامه ریزان بتوانند به هنگام استنفت بر متغیرهاي کالن اقتصادي 
ثیر آن را بر أتو  نمایند اتخاذ  راهاي صحیحیسیاستهاي نفتی، بروز تکانه

   . دهندمتغیرهاي کالن به حداقل ممکن کاهش 
یکی از متغیرهاي مهم اقتصادي که به تراز خارجی این کشورها مربوط 

 معامالت اقتصادي يهاست که نشان دهنده حساب جاري تراز پرداخت،شودمی
  .بین کشورهاست

                                                        
1 Dutch disease 
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اي  پدیده نفتيکنندهکشورهاي مصرف اقتصاد افزایش کسري حساب جاري در
ه ب  مازاد،هاین کسريا . ایجاد شده استافزایش قیمت نفت  در اثر  غالباًاست که

 دهد را تشکیل می)اوپک( نفت يوجود آمده در اقتصاد کشورهاي صادر کننده
 نفت به ي باعث انتقال درآمد از کشورهاي واردکنندهامر  این). 1373خلعتبري، (

 درآمد شود و می مبادلهي تغییر در رابطهاز طریق ،سمت کشورهاي صادرکننده
در  هاهر چند بخشی از این دریافتی( بردشورهاي صادرکننده را باال میحقیقی ک

 رکود اقتصادي شرکاي  ایجاددلیلبه   کاهش در تقاضاي صادراتيوسیلهه  بآینده
  .)یابدکاهش میهاي باالي نفت تجاري در اثر قیمت

اهش درآمدهاي ارزي و کاهش قیمت نفت در کشورهاي عضو اوپک سبب ک
  را تولیدافت شدید ،شودمی )اي مواد اولیه و کاالهاي واسطهعموماً( کاهش واردات

کاهش عرضه و با توجه به ویژگی اقتصادي این کشورها، رکود تورمی و دارددر پی 
 با افزایش قیمت نفت،  دیگر،از طرفی  .شودمیموجب  رااقتصاد این کشورها  در

 و این هستندبه سمت خود ) 2دالرهاي نفتی(هد انتقال منابع کشورهاي اوپک شا
از این کشورها  سرمایه گذاري در کشورهاي مصرف کننده یا واردات در راهمنابع را 

که نزدیک به دو سوم درآمدهاي نفتی بالفاصله پس  طوريه ب ،مصرف خواهند نمود
ره به ذاري دوبا به صورت ودیعه یا سرمایه گ، حساب کشورهاي نفتیبهاز ورود 

 ملی و پرداخت بهاي يمین بودجهأگردد و بقیه براي تمیاز کشورهاي صنعتی ب
  ازاغلب( تجهیزات، خدمات یا مواد مصرفی قبیل خرید واردات از این کشورها، از

  ).1363سرکیس،  (دشومصرف می) آمریکا، اروپاي غربی و ژاپن
کشورهاي عضو  اب جاري درحس هاي نفتی بربررسی اثر تکانهه این تحقیق ب

 پی در حقیقت این مطالعه در  .پردازد می1970-2006 ياوپک در دوره
بر تراز حساب چه تأثیري هاي قیمت نفت شوك پاسخگویی به این پرسش است که

 وجود ، مرتبط با این سوالي اولیهيفرضیه جاري کشورهاي عضو اوپک دارد؟
ت و تراز حساب جاري در کشورهاي عضو هاي قیمت نف بین شوك مستقیميرابطه
  .   استاوپک 

اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه براي کشورهاي صنعتی که 
به  ، تعداد بسیار معدودي از مطالعات. باشند، صورت گرفته استواردکننده نفت می

 . اند نفت پرداختهيها بر حساب جاري کشورهاي صادرکنندهثیر این شوكأبررسی ت
                                                        

2 Petro-dollar 
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هاي نفتی بر حساب جاري بر اساس جدیدترین  بررسی اثر شوك،چنینهم
  .هاي جدید بودن این تحقیق استاطالعات، از دیگر جنبه
 در قسمت سوم به . شودشده بررسی می مطالعات انجام،در قسمت بعد

 روند ،در قسمت چهارم . شودتکانه بر حساب جاري پرداخته میثیر أتمبانی نظري 
 در بخش پنجم  .شودصورت تجربی بحث میه اري و تراز تجاري بتغییر حساب ج

 در  وگیردبررسی قرار می موردروند شدت انرژي و اثر کاهشی تکانه طی زمان 
 تخمین  به بخش هفتم .گیردبخش بعدي ارائه مدل و توضیح متغیرها انجام می

ج حاصل از تحلیل نتای  به تجزیه و، و در نهایتپردازد میتفسیر ضرایب مدل و
  .اشاره شده استاري ذتخمین و چند پیشنهاد براي سیاستگ

  
  شده  مطالعات انجام -2

ثر بر تراز حساب ؤاي به تعیین عوامل مدر مقاله) 1999( 3ویل و ساماروکرایگ
- 91 زمانی يطی دوره) نظیر باربادوس(جاري کشورهاي متکی بر درآمدهاي نفتی 

 مبادله، درآمدهاي يیرهاي حساب جاري، رابطه با استفاده از مدلی با متغ1967
دهد  نتایج مطالعه نشان می . جهانی پرداختنديخارجی، مازاد بودجه و نرخ بهره

 دولتی سبب افزایش تراز يکه افزایش در متغیرهاي درآمد خارجی و مازاد بودجه
 .شودحساب جاري در این کشورها می

 تراز بینمدت مدت و میانه تجربی کوتاي رابطه)2007( 4آریستونیک
 وسیعی از متغیرهاي اقتصادي که در ادبیات تجربی و يحساب جاري و مجموعه

بررسی کرده MENA) (نظري وجود دارند را در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا 
 استفاده 1971-2005 ينل پویا در دورها براي این هدف، وي از تکنیک پ .است

 و بردار ، متغیر وابسته تراز حساب جاريرد بررسی در مدل مو .کرده است
گذاري داخلی،  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهمستقل، شاملمتغیرهاي 

  بودن تجاري، قیمت نفت،   بازيدرجه تعمیق مالی، مخارج مصرفی دولت،
 OECDگذاري مستقیم خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهاي عضو سرمایه

بعد از تخمین مدل به روش اثرات  . شود می)ایاالت متحده(  خارجیيرهو نرخ به

                                                        
3 Craigweel and Samaroo  
4 Aristovnik 
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 يدهد رابطهآید که نشان می ضریب قیمت نفت مثبت به دست می5،تصادفی
   .مثبت آماري معناداري بین قیمت نفت و تراز حساب جاري وجود دارد

هاي نفتی بر در تحقیقی به بررسی اثر شوك) 2007( 6کیلیان و رباسی
به  ،1975 - 2004هاي  سالدرازهاي خارجی نظیر حساب جاري و تراز تجاري تر

آنها در این   .اند منتخبی از کشورهاي جهان پرداختهگروه  براي وصورت ماهانه
هایی که تکانه نفت يکشورهاي صادرکنندهدر تحقیق به این نتیجه رسیدند که 

و تراز تجاري نفتی و ي شوند، سبب بهبود حساب جارت میسبب افزایش قیمت نف
     .شوند میآنهابدتر شدن تراز تجاري غیرنفتی 

 این ماده بر  تأثیر نفت در تحقیقی به بررسی اهمیت )1377( عالف رهبري
 متغیر ،در این مطالعه . پردازدمی 1338- 70 زمانی يدورهدر تراز بازرگانی ایران 
 به ترتیب صادرات کل، سهم و متغیرهاي مستقل این مدلاست وابسته تراز تجاري 

  .هستندهاي داخلی درآمدهاي نفتی از تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و شاخص قیمت
 اول توسعه و جنگ ياز طرفی سه متغیر کیفی پیروزي انقالب اسالمی، برنامه

در برآورد مدل مذکور پس از رفع  . مورد توجه واقع شده استتحمیلی هم در مدل 
 معمولی، و پایداري مدل با استفاده از روش حداقل مربعات مشکالت خودهمبستگی

  .حاصل شده استنتایج زیر 
هاي پس از انقالب درآمدهاي نفتی بر تراز بازرگانی کشور در سالثیر أت -    

 اثر درآمدهاي ، همچنین. هاي قبل از آن بوده استاسالمی بیش از سه برابر سال
 اول توسعه بیش از ينی کشور در دوران برنامهنفتی یا تغییرات آن بر تراز بازرگا

  . ها بوده استسایر دوره
 جنـگ  يدرآمدهاي نفتی در تغییرات تـراز بازرگـانی کـشور بـراي دوره           ثیر  أت -     

  . تحمیلی حدود پنج برابر زمان صلح بوده است
 و  استمثبت داشتهثیر أتطور مسلط بر تراز بازرگانی ه  درآمدهاي نفتی ب-

  .شودتر نوساناتی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد، این اثر محسوسهرگاه 
ثر بر کسري حساب جاري ایران ؤبه بررسی عوامل م )1384 (برومند و کهرام

در این مطالعه تراز  ي مورد بررسیمتغیرها .  پرداختند1338-80 يطی دوره
 ارز  دولت، درآمدهاي نفتی و نرخي، کسري بودجه)خالص صادرات(حساب جاري 

                                                        
5 Random Effect Method 
6 Kilian and Rebucci 
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 ضرایب ي تصحیح خطاي برداري و نیز محاسبه با برآورد الگوي .هستندبازار آزاد 
 بلندمدت معکوس بین درآمدهاي ي که رابطهه استجمعی مشخص شدبردار هم

 . نفتی و کسري تراز حساب جاري و نیز نرخ ارز و کسري حساب جاري برقرار است
  .به نتایج زیر دست یافتندآنها 
داري با کسري حساب جاري  دولت ارتباط مستقیم و معنیيه کسري بودج-
   . وجود دارد7 کسري توأميپدیدهو دارد 
صادرات نفت با عالمت  ضرایب درآمدهاي نفتی یا خالص عایدي حاصل از -

دهد که افزایش عایدي حاصل از صادرات این محصول  نشان می،دارامنفی و معن
  .وجب کاهش کسري حساب جاري شده استم

هاي درآمدي بر تراز تجاري در اثر تکانه) 1388(و کوشش  اکبري فرد
در این تحقیق از روش   . را بررسی کردند1369 -86ي  طی دورهاقتصاد ایران
هاي دائمی و موقت تجزیه شده به دو جزء تکانههاي درآمدي  تکانه،بالنچارد کوا

موقتی درآمدي، مهمترین هاي بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، تکانه.  است
  .منبع تغییرات در تراز تجاري ایران بوده است

  
  مبانی نظري تحقیق -3

 در  رار محصول واقعی در بخش صنعتب مستقیم و غیرمستقیم قیمت انرژي آثار
، تابع تولید محصول واقعی در ین منظورد ب .توان بررسی نمودسطح اقتصاد خرد می

=Yبخش صنعت به صورت  F(L,K,E)  که در آنشودگرفته می در نظر  ،Kنشانگر  
هاي  قیمت هر یک از نهاده .استانرژي  Eنیروي انسانی و  L فیزیکی، يسرمایه

، w با برابرندشود و به ترتیب مزبور در بازار عوامل و تحت شرایط رقابتی تعیین می
r و pe  . استیر به صورت ز، تابع سود تعیین مقدار تقاضا براي هر نهاده يبرا :  
)1     (                                                              P.Y- rK- wL -PeE  π =   

  

                                                        
7 Twin Deficit 

بودجـه  ک رابطه مثبت بین کسري بودجه و کسري حساب جاري وجود دارد، در واقع کسري یدر این پدیده  
 .گرددسبب افزایش کسري حساب جاري می
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مقدار آن در بازار کاال و تحت شرایط   قیمت هر واحد صنعتی است وPکه در آن 
 ي به منظور یافتن حداکثر مقدار تابع سود، شرایط مرتبه .شودابتی تعیین میrر

    :شوندورت زیر نوشته میاول به ص

0, . FP w
L L
π∂ ∂
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∂ ∂      
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K K
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دهند که ارزش تولید نهایی هر نهاده با قیمت آن برابر روابط فوق نشان می
کنیم و سپس توابع تقاضاي غیرشرطی روابط فوق را به طور همزمان حل می . است

با جایگزین کردن توابع تقاضاي مشتق شده در تابع  . شوندعوامل تولید حاصل می
  :آید محصول در صنعت به صورت زیر به دست میيتولید، تابع عرضه

)3( ),,,(~),,(~ *** wrppYELKFY e==  

در صورتی  ،شودها موجب انتقال در منحنی عرضه میتغییر در قیمت نهاده
 آثار به منظور تعیین  .دهد عرضه را تغییر میکه تغییر در قیمت محصول مقدار

مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت انرژي در محصول واقعی در بخش صنعت، از 
  .شودمیمشتق گیري  pe نسبت به) 3 (يطرفین رابطه
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  :ها نوشتکششرابطه بین را می توان به صورت ) 4 (يرابطه
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   مستقیم و غیر مستقیم افزایش در قیمت انرژي را بیان آثار )5( يرابطه

 مقدار تقاضا براي انرژي به عنوان عامل تولید ،با افزایش در قیمت انرژي . کندمی
 محصول واقعی در بخش  کهشودکند و کاهش در انرژي موجب میکاهش پیدا می

 سمت راست يجملهآخرین  ياهش به وسیله ک این مقدار .صنعت کاسته شود
 . نامندشود که آن را اثر مستقیم افزایش در قیمت انرژي می تعیین می)5( يرابطه

 که میان عامل شوداثر غیر مستقیم افزایش در قیمت انرژي با این شرایط تعیین می



  1389 پاییز، 3، شماره 7، دوره )بقهاي اقتصادي سابررسی( فصلنامه اقتصاد مقداري              
  

 

8

 ،ن صورتدر ای . ته باشدش وجود داجانشینی يانرژي و عوامل کار یا سرمایه رابطه
 تحت این  .حساسیت سرمایه و نیروي کار نسبت به قیمت انرژي مثبت خواهد شد

شرایط، با کاهش در مقدار انرژي، سرمایه و نیروي کار به جاي آن در تولید 
گیرد و در نتیجه کاهش در محصول واقعی در بخش صنعت مورد استفاده قرار می

  اي جبران  تا اندازه،قیمت انرژي اثر مستقیم افزایش در به دلیلمحصول واقعی 
 جانشینی میان عوامل در جبران نمودن اثر قیمت اهمیت يالبته درجه  .شودمی

 عوامل غیر انرژي ، جایگزین عوامل تولید دیگر گردداگر انرژي کامالً  .زیادي دارد
د به سهولت کاهش در تولید ناشی از اثر مستقیم افزایش در قیمت انرژي را نتوانمی

 امکان دارد حساسیت عوامل تولید نسبت به قیمت انرژي منفی . دنجبران نمای
 با افزایش در قیمت انرژي تولید نهایی عوامل کار و سرمایه ، در این صورت. باشد

یابد و به کند و در نتیجه مقدار استفاده از آنها در تولید کاهش میکاهش پیدا می
در واقع با افزایش قیمت  . آیدن میپاییتولید در بخش صنعت سطح دنبال آن 

از  . شود و از جریان تولید کنارگذاشته میشودکمتر میسرمایه استفاده از ، انرژي
  .آیداز خدمات سرمایه به طور کامل در جریان تولید استفاده به عمل نمیاین رو، 

 ، دیگری از طرف .شودمی محصول واقعی در بخش صنعت کاهشاین امر سبب 
دهد و اگر دستمزدهاي ش در قیمت انرژي تولید نهایی نیروي کار را کاهش میافزای

خود را با افزایش تغییرات توانند  در این صورت نمی،پولی یا حقیقی چسبنده باشند
 تحت این شرایط، تولید در محصوالت  .در قیمت انرژي همزمان و هماهنگ نمایند

 ياول و دوم در سمت راست رابطهجمالت   .صنعتی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد
 اثر غیرمستقیم افزایش در قیمت انرژي در کاهش تولید محصول واقعی در )3(

  . دهند نشان می رابخش صنعت
در بررسی چگونگی تغییرات مصرف نفت بعد از افزایش قیمت آن نباید اصل 

ولی و مخارج  اگر فرض شود که در زمان اولیه، درآمد پ .درآمد را نادیده گرفتثیر أت
کننده نفت در سطحی ثابت حفظ شده است، افزایش قیمت کشورهاي مصرف

کاهش واردات نفت از  . آوردواردات نفت درآمد واقعی این کشورها را پایین می
  . درآمدي ناشی خواهد شدثیر أتجانشینی و ثیر أت
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  واردات نفت در کشورهاي صنعتی :1 نمودار

  
  

کننده انرژي را به صورت یک ورهاي مصرفدر این راستا مجموعه کش
به هاي آنها پرداخت  بنابراین، وقتی سخن از تراز .گیریم کلی در نظر میيمجموعه
  .نظر است موردهاي این کشورها پرداخت ، مجموع ترازآیدمیان می

کننده منطقی است که  کشورهاي مصرفنفت بر اقتصادثیر أتدر بررسی 
 بنابراین، افزایش قیمت نفت  .تر از واحد فرض شودکشش تقاضا براي نفت کم
  . نفت خواهد شديهاي کشورهاي واردکنندهپرداخت سبب ایجاد کسري در تراز

، )1(  در نمودار . قرار دارند تعادلابتدا در حالتشود که این کشورها در فرض می
 . دهدها را نشان می کسري ترازپرداختCو بنابراین،   برابرند B وAدو سطح 

 دالر براي هر بشکه Pواردکنندگان که پیش از افزایش قیمت نفت، با پرداخت 
رسد میزان وارداتشان را به  میP وقتی قیمت به .  بشکه واردات داشتند Qنفت،

Qسطحيدهند و با وجود این به اندازه کاهش می  Cاضافی را متحمل ي هزینه 
هاي کشور پرداخت  افزایش قیمت نفت بر ترازثیرأ اولین ت،در این قالب . شوندمی

  . روي حساب جاري خواهد بود،کننده نفتمصرف
صادق است، با این نیز  نفت ي مطلب در مورد کشورهاي صادرکنندهاین

ها پرداخت  مازاد ترازبارود این کشورها تفاوت که با افزایش قیمت نفت انتظار می
 پیش از افزایش قیمت نفت، درآمدي فروشد،کشوري که نفت می  . شوندروبرو

 درآمد کشور صادرکننده به ، P قیمت نفت به افزایش بعد از . دارد P Qمعادل 
P Q بنابراین، کشور مورد بحث با مازاد درآمد معادل تفاوت این دو  .شودبالغ می 



  1389 پاییز، 3، شماره 7، دوره )بقهاي اقتصادي سابررسی( فصلنامه اقتصاد مقداري              
  

 

10

 يهاي کشورهاي واردکننده کسري .شود مواجه میC سطح يدرآمد، به اندازه
  .)1373خلعتبري،  (دهندکننده را تشکیل می  مازاد کشورهاي صادرنفت،

طور ه است که تراز حساب جاري بهاي نفتی این هاي بحرانیکی از ویژگی
 در  .ماندشود، ولی این اختالل تا مدتی طوالنی پابرجا میناگهانی دچار اختالل می

 بحران تغییر کند، به شدت و در جریانه صورتی که اگر قیمت نفت، به جاي آنکه ب
هاي پرداخت ثیري که در درازمدت بر ترازأمالیمت افزایش یا کاهش یابد ت

مراتب ه گذارد ب نفت باقی میيکننده و کشورهاي صادرکنندهکشورهاي مصرف
  .محدودتر است

  
تراز تجاري در تولید  بررسی تجربی روند تغییر سهم حساب جاري و -4

  پک اويناخالص داخلی مجموعه
صورت نسبتی ه در متون اقتصادي مربوط به حساب جاري، بررسی حساب جاري ب

به تصویر کشیده شده است، ) 2(همان طور که در نمودار  ،از تولید ناخالص داخلی
 براي بررسی بهتر، بر روند تغییر این متغیر نیز مطالعه این.  بسیار معمول است

 اوپک ي شاخص براي مجموعه این1974 تا 1970 از سال  .شده استمتمرکز 
 این  .کند این شاخص نزول می1978 بعد از آن تا سال  .داراي روند صعودي است

 این 1978در سال  . شودروند نزولی به روندکاهشی حساب جاري مربوط می
 1980 بعد از آن تا سال  .کنداختیار می) به معنی کسري(شاخص عالمت منفی 

  . دگیرروندي صعودي به خود می
 همسو با روند کاهشی قیمت 1988 تا سال 1980 هشتاد، از سال يدر دهه

 روندي افزایشی به 1990 و 1989هاي  در سال،و در ادامهاست نفت، کاهش یافته 
رسد که بیانگر کاهشی  به کمترین مقدار خود می1991 در سال  .گیردخود می

 دو کشور براي مثال،  .در نتیجه حساب جاري است قابل توجه در قیمت نفت و
هاي اند، در سال مازاد حساب جاري را تجربه کرده90عراق و کویت که در سال 

اند که به دلیل جنگ بین این  کسري را در حساب خود شاهد بوده1992 و 1991
این شاخص روندي  . باشد میآنهادو کشور و آسیب جدي به صادرات نفتی 

 یابد تا اینکه در سال کاهش میسپس  .ندک دنبال می1996صعودي را تا سال 
ري حساب جاري  دالر، بار دیگر شاهد کس12 با کاهش قیمت نفت به 1998

 و 1999هاي در سال . دشواین شاخص داراي عالمت منفی میمجموعه هستیم و 
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 همراه با افت قیمت نفت شاخص 2001در سال  . کند این شاخص صعود می2000
  . کند صعود می2005 و بعد از آن تا سال دیابمیبار دیگر تنزل 

  
  1970 -2005 ي اوپک در دورهي مجموعهGDPنسبت تراز تجاري و حساب جاري به  :2 نمودار

 
، شاخص حساب جاري نسبت به تولید ناخالص داخلی )2( با توجه به نمودار

ا  و بیشترین مقدار خود ر1991 اوپک، کمترین میزان خود را در سال يمجموعه
 کشورهاي عضو 2005 نسبت به سال 1973در سال   . داراست1973در سال 

 به خاطر تولید اما) ارزش(ساب جاري کمتري هستند مراتب داراي حه اوپک ب
 بیشتر از سال 1973، این شاخص در سال 2005ناخالص داخلی بسیار بزرگتر سال 

   . است2005
تراز تجاري  . اري است حساب جاري، تراز تجيدهندهمهمترین جزء تشکیل

حال به بررسی روند تغییر  . ها در بازار نفت خام است شروع تحلیل اثر تکانهينقطه
   . پردازیمتجاري نسبت به تولید ناخالص داخلی می متغیر تراز

نتیجه افزایش   این شاخص به لطف افزایش قیمت نفت و در1973در سال 
 شاهد سپس . رسیددرصد  43به رقم سابقه درآمدهاي صادرات نفت با رشدي بی

-80هاي ، یعنی سال1970 يدر اواخر دهه .  بودیم1978کاهش آن تا سال 
 به 1980 این متغیر که در سال  . را از آن شاهد بودیمرشد قابل توجهی ،1979
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 که تجربه کرد رسیده بود تا انتهاي این دهه روندي تقریبا کاهشی را 25/0مقدار 
)  صادراتیيبه دلیل کاهش تعداد بشکه( کاهش درآمدهاي نفتی يدهندهنشان

 .  هستیم1980 ي شاهد رشد این شاخص نسبت به دهه1990 يدر دهه . باشدمی
 روندي کاهشی 1996-98هاي  آن طی سال از بعدو روندي افزایشی 1996تا سال 

طر  به خا2001 در سال . دارد روندي افزایشی 2000و 1999هاي و طی سال
بعد از  . شود بار دیگر روندي نزولی از این متغیر مشاهده می،کاهش قیمت نفت

 با توجه  .کند بار دیگر صعود می،هاي نفت قیمت افزایش هم به لطف2001سال 
 و مقدار 1974 این شاخص در سال يیشینهپشود که مقدار مالحظه می  نمودار،به

 شاهد تشابه ،وند تغییرات این شاخص با مالحظه ر . است1986کمینه آن در سال 
 دوره مورد بررسیروند شاخص حساب جاري با روند شاخص تراز تجاري در طی 

   8.هستیم
یابد با فرض ثابت بودن مقدار در این کشورها وقتی قیمت نفت افزایش می

یابد که این موضوع خود به افزایش درآمد نفت صادراتی، درآمد صادراتی افزایش می
نفت و در نتیجه هرچند که با کاهش قیمت (انجامد ر نتیجه واردات میملی و د
   این دلیلی بر عدم وکند  نیز واردات رشد میدرآمدهاي صادراتیکاهش 
 این  معموالً،انداز قیمت نفت با بهبود چشم ).است مخارج وارداتی 9پذیريانعطاف

 مصرف واردات، عدم  میل باال به. شودرفتارها در کشورهاي عضو اوپک دیده می
ریزي اي قروض و برنامهو رانت، پرداخت بهره انضباط مالی همراه با افزایش فساد

  .)8، ص 2004 10دیپ،اد (براي قرضدوباره 
  

  هاي نفتیثیر کاهشی تکانهأروند شدت انرژي و ت -5
هاي نفتی و اینکه دانان در مورد اثرات کاهشی تکانهثري که اقتصادؤعوامل م از

هاي باالي نفت در برابر قیمت) 1970 يدهه(اي غربی همانند گذشته کشوره
کنند، کاهش سهم نفت در اقتصاد کشورهاي توسعه آسیب پذیر نیستند بیان می

است که نتیجه افزایش کارایی استفاده از انرژي در این ) کاهش شدت نفت(یافته 
   .کشورهاست

                                                        
 استخراج شده است2007 و 2005هاي آمار و ارقام این بخش از بولتن آماري اوپک مربوط به سال .  

9 Flexibility 
10 Adedipe 
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   مورد بررسیيهان در دورهمنتخب کشورهاي ج *روند تغییر شدت نفت :1 جدول
 سال 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005  2007

53/0  55/0 58/0 64/0 66/0 72/0 91/0 07/1 
کشورهاي 
OECD 

19/1  20/1 20/1 20/1 10/1 07/1 83/0 58/0 
کشورهاي 
OPEC 

 جهان 99/0 91/0 75/0 71/0 65/0 58/0 54/0  52/0

   2000ید ناخالص داخلی به قیمت سال دالر تول1000 شدت نفت تعداد بشکه نفت به ازاي *
 OPEC Review ,Dec.2008 :مأخذ

  
که روند تغییر شدت نفت را طی زمان براي این ) 1(با توجه به جدول 

 و جهان از OECD عضو شود براي کشورهاي مشاهده می،دهداقتصادها نشان می
 تقریباً(است ر شده ، شدت انرژي از روندي کاهشی برخوردا2007تا  1975سال 

، در صورتی که براي کشورهاي عضو اوپک روندي افزایشی را )نصف شده است
فت در  این کاهش وابستگی به ن ).برابر شده است 2که بیش از ( است تجربه کرده

 . هاي نفتی استکاهشی تکانهثیر أت، دلیل اساسی اقتصادهاي پیشرفته طی زمان
و صرفه جویی ) شدت انرژي(تگی به نفت  عضو اوپک با کاهش وابسيکشورها

 مصرف داخلی خارج و وارد ياي را از چرخهتوانند نفت خام قابل مالحظهانرژي می
ها چرخه صادرات سازند و موجب بهبود یافتن درآمد نفتی و وضعیت تراز پرداخت

  .  شوند
  

   مدل و توضیح متغیرهايارائه -6
که به بررسی عوامل موثر بر ) 2003( 11 از مدل پراساد و چینمطالعه این در

مدت پرداخته است،  میاني دوره یکحال توسعه براي حساب جاري کشورهاي در
   :شده استاستفاده 

),,,,( IRUGCGOPENDELNROILCAfCA 1−=   )6(                   
       

  

تابعی از متغیرهاي مستقل ) CA( کند که حساب جاريبیان می) 6 (يرابطه
، مخارج )OPEN( بودن تجاري اقتصاد  بازي درجه،وقفهحساب جاري با یک 

 ایاالت ي کشورهاي جهان که نرخ بهرهي، نرخ بهره)GCG( مصرفی نهایی دولت
                                                        

11 Prasad and Chinn  
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و تفاضل لگاریتم ) IRU(متحده آمریکا به عنوان جانشین براي آن انتخاب شده 
- قیمت نفت است میي که معرفی از تکانه)DLNROIL( هاي واقعی نفتقیمت
 بین حساب جاري با متغیرهاي توضیحی مخارج ي که رابطهرودمیانتظار  . باشد

 همچنین  .اي منفی و معکوس باشد خارجی رابطهيمصرفی دولت و نرخ بهره
 يرود که متغیر حساب جاري با متغیرهاي حساب جاري با وقفه، درجهانتظار می

  . مستقیمی داشته باشدي نفتی رابطهيبازبودن تجاري اقتصاد و تکانه
 و هستندصورت ساالنه ه ها و متغیرهاي مربوط به مدل در این بررسی بداده

هاي مربوط به قیمت اسمی و  داده .دنشو را شامل می1970-2006 زمانی يبازه
از طرفی به علت کامل .  واقعی نفت از سایت وزارت انرژي آمریکا حاصل شده است

 آماري يشورها در مجموعههاي مربوط به حساب جاري این کنبودن و نقص داده
(WDI)این داده از بولتن ساالنه آماري اوپک بانک جهانی ، (ASB) اقتباس شده 

 آمریکا از ي نرخ بهره ومربوط به مخارج مصرفی نهایی دولتهاي داده . است
بانک جهانی به دست آمده ) WDI(  جهانیي آماري شاخص توسعهيمجموعه

جمع صادرات و  تجاري این کشورها که حاصلبودن   بازي متغیر درجه .است
 آماري اوپک اخذ ي از بولتن ساالنهاست نیزواردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی 

 کویت، لیبی، ایران، الجزایر، اندونزي، کشورهاي مورد بررسی شامل  .شده است
 قطر ها براي دو کشور عراق وداده . دشونامارات و ونزوئال می عربستان، نیجریه،

  .وجود ندارد
  

  تخمین مدل و تفسیر ضرایب -7
هایی است که امروزه براي تشخیص ترین آزمون واحد یکی از معموليآزمون ریشه

هاي لوین، بریتونگ، بر اساس آماره  .گیردی متغیرها مورد استفاده قرار مییایستا
  تقریباً،قیقبرانو و شین و فیشر و هدري تمام متغیرهاي مورد استفاده در این تح

 مبنی بر ، صفر آزمونيو فرضیه  درصد ایستا هستند95در سطح اطمینان باالي 
هاي مورد استفاده در تحقیق  پایداري دادهبنابراین،  .شود واحد رد میيوجود ریشه

  .شوندید واقع مییهاي تحقیق مورد تأقبل از برآورد مدل
ایب همبستگی بین آنها، به  بررسی ضر نیز متغیرها و از بررسی ایستاییپس

 در حقیقت در این بررسی برآنیم تا مدل  .دنبال تخمین روابط بین متغیرها هستیم
  .اي کشورهاي عضو اوپک برآورد کنیماقتصادسنجی زیر را به روش پنل بر
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GCGIRUOPENDLNROILCAGCCAG 432111 λλλλβ +++++= − )7(  
  
 CAG−1 حساب جاري تقسیم بر تولید ناخالص داخلی، CAG این مدل در

 تفاضل DLNROILحساب جاري تقسیم بر تولید ناخالص داخلی با یک وقفه، 
بودن تجاري   بازي درجهOPEN متوالی، يلگاریتم قیمت واقعی نفت دو دوره

جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی  صورت حاصله اقتصاد که ب
ریکا به عنوان  کشور آمي خارجی که نرخ بهرهي نرخ بهرهIRU،  شدهتعریف

مخارج مصرفی نهایی دولت تقسیم بر GCG متغیر جانشین آن انتخاب شده، 
  .استتولید ناخالص داخلی 

به منظور تخمین عملی مدل، الزم بود تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین 
عرض از مبدأ جداگانه براي ) یا عدم وجود( بنابراین، ابتدا براي تعیین وجود  12.شود

  F يبا توجه به اینکه میزان آماره .  استفاده شدF يورها از آمارههر یک از کش
 جدول F و هر دو از آماره 11/3 و 58/3محاسبه شده براي دو مدل به ترتیب 

فر آزمون  صي درصد فرضیه99 با سطح اطمینان باالي بنابراین،بزرگتر بودند، 
 و در نتیجه رگرسیون شود حداقل مربعات معمولی رد میمبنی بر استفاده از روش

 و باید عرض از مبدأهاي معتبر نیست) روش حداقل مربعات معمولی (13مقید
سپس  . را در مدل لحاظ نمود) 15 یا اثرات تصادفی14روش اثرات ثابت(مختلفی 

 از روش اثرات ثابت یا اثرات  کدام یک از دوگیريها با بهرهبراي آزمون اینکه مدل
انجام این آزمون با استفاده  .  استفاده شد16زمون هاسمنتصادفی برآورد گردند، از آ

دست آمده از انجام محاسبات ه  ب2χ ي آماره . صورت گرفت Eviews6 از نرم افزار
 ي بود و چون از مقدار آماره98/9 و 87/12براي هر دو رگرسیون به ترتیب برابر با 

2χ صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی با يگتر بود، فرضیهجدول بزر 
 روش اثرات ثابت براي تخمین هر از این رو،  .شود درصد رد می99احتمال بیش از 

هاي ثیر تکانهأ تخمین مدل بررسی ت نتایج حاصل از .شددو مدل تأیید و استفاده 

                                                        
متغیر  با انجام تخمین اولیه ،IRU خاطر معنادار نبودن حذف شده استه ب. 

13 Restricted Regression 
14 Fixed Effects 
15 Random Effects 
16 Hausman test 
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نشان داده ) 2(بت در جدول قیمت نفت بر حساب جاري با استفاده از روش اثرات ثا
  .شده است

 
  )نتایج تخمین(هاي قیمت نفت بر حساب جاري بررسی تأثیر تکانه :2جدول 

 صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلیه متغیر وابسته حساب جاري ب
 متغیر ضرایب tآماره 

22/2 0812/0 C 
19/2 2263/0 CAG(-1) 
20/4 0929/0 DLNROIL 
44/2 1611/0 OPEN 
85/2- 0134/0- GCG 

Prob[/] 87/12 Huaman test 
Prob[/] 58/3 F test 

614/0 R2 

  محاسبات تحقیق:  مأخذ
  

ضریب مربوط به متغیر توضیحی  دهد کهرایب برآوردي نشان مینتایج ض
اول که همان حساب جاري به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی با یک وقفه 

 مثبتی بین متغیر وابسته و این متغیر يیعنی رابطه ؛ است2263/0 ا، برابر بباشدمی
  کهدهدمربوط به متغیر نشان می t ي آماره، دیگریاز طرف . توضیحی وجود دارد

هاي این موضوع با یافته . دار است درصد معنی 95این رابطه با احتمال باالي 
 .انطباق دارد) 2003(ساد اپر

 يتوان گفت با وقوع تکانه نفتی بر حساب جاري میيدر توضیح اثرات تکانه
   این امر سبب . یابد صادرات کل افزایش میدر نتیجه، صادرات نفت و قیمت نفت

 افزایش  اما،یابدشود که درآمد ملی افزایش یابد و در نتیجه واردات افزایش میمی
 . شودمی جاري  مازاد حسابایجاد، افزونتر است و سبب صادرات از افزایش واردات

اي بر دندهبودن و اثرات چرخ واردات به خاطر چسبنده نیزهاي بعديدر دوره
شود که حساب جاري رفته رفته به سمت  و سبب میگیردصادرات پیشی می

 . کسري گرایش پیدا کند
 161/0  برابر با بازبودن تجاري اقتصاديضریب مربوط به متغیر درجه

بدین معنی است  و المت آن با انتظارات مطابقت دارد که عشده استتخمین زده 
گرایش بیشتري  اقتصاد بازتري باشد، حساب جاري ، هرچه اقتصاد از نظر تجاريکه

 با افزایش یک واحد در دهد کهنشان می مدل تخمین نتایج  .دارد به سمت مازاد
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  ایش  واحد افز16/0 يباز بودن تجاري، حساب جاري به اندازه) متغیر(شاخص 
 .ند ایدي بر وجود این روابطیأ تمطالعات تجربی . یابدمی

تخمین شده  -013/0خارج مصرفی دولتی، مساوي ضریب مربوط به متغیر م
خوانی دارد، یعنی با افزایش یک واحد در مخارج مصرفی است که با انتظارات هم

ارج  افزایش مخ . واحدي در حساب جاري خواهیم بود013/0دولتی شاهد کاهش 
 از طریق کانال تقاضاي بخش دولتی، تقاضاي )هاي دولتیهزینه(صرفی دولتی م

دهد و از این طریق تراز حساب جاري  افزایش میمستقیمبه صورت کل واردات را 
 توان به آن توجه کرداین مورد میاي که در  نکته .یابدبه سمت کسري گرایش می

 طرفیک  از ،)17مخارج عمومی (این است که با افزایش مخارج مصرفی دولتی
 دیگر با استناد به تخمین این مدل، ییابد و از طرفکسري بودجه افزایش می

تواند رهیافت و مصداقی بر وجود یابد و این میکسري حساب جاري افزایش می
میان در کشورهاي عضو اوپک باشد که ارتباط ) دوگان(کسري توام ) فرضیه(پدیده 

   را بیان 18 با وضعیت بخش خارجی اقتصادشودمیبخش عمومی داخلی 
 . کندمی

 19 به تخمین مدل با استفاده از تخمین زن گشتاور تعمیم یافتهادامهدر 
)GMM(براي تخمین  . پرداخته شده استهاي پویاي پانل است ، که مبتنی بر مدل

  در مدل شده روش، الزم است ابتدا متغیرهاي ابزاري به کار گرفتهاین درمدل 
 متغیر يمتغیرهاي ابزاري مورد استفاده در مدل، مقادیر با وقفه . مشخص شوند

 به دست آمدهنتایج  ،)سال37(  زیاد مشاهدات به تعداد نسبتاًتوجهبا   .اندوابسته
 در جدول  .یت اطمینان باالیی برخوردار باشدنقطه نظر پایداري از قابل تواند ازمی

  ارائه شدهGMMرهاي عضو اوپک به وسیله روش  نتایج برآورد مدل براي کشو)3(
  . است
  
  
  

  
  

                                                        
17 Public Expenditure 
18 External Economic Condition 
19 Generalized Method of Moments 
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   GMMهاي قیمت نفت برحساب جاري با روش بررسی تأثیر تکانهنتایج تخمین  :3جدول 
 صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی استه متغیر وابسته حساب جاري ب

 متغیر ضرایب t يآماره سطح احتمال
02/0 29/2 12/0 CAG (-1) 
00/0 59/2 19/0 OPEN 
02/0 33/2 06/0 DLNROIL 
00/0 08/4- 02/0- GCG 

88/3 *J-STATISTIC  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

 همان آماره سارگان است که براي آزمـون همبـستگی پـسماندها و متغیرهـاي ابـزاري                  j-statistic يآماره *
  .شوداستفاده می

  

غیرهاي برآورد شده شود، تمام مت مشاهده می)3(طور که در جدول  همان
 داراي آزمون سارگان نیز که ي آماره .هاي سازگار با تئوري برخوردارنداز عالمت

 20هاي بیش از حد مشخص آزادي برابر با تعداد محدودیتيهبا درج 2χتوزیع 
  ، آزمون صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهاي ابزاري را رد است

 نتایج ضرایب برآوردي  .شونددر نتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید می . کندمی
با یک وقفه، دهد که متغیر نسبت حساب جاري به تولید ناخالص داخلی، نشان می

 دار ی و از نظر آماري نیز در سطح باالیی معن دارد تأثیر مثبتبر متغیر وابسته مدل
تأثیر مثبت بر متغیر حساب جاري در این  باز بودن تجاري نیز يدرجه . است

هاي قیمت نفت و بین تکانه .  و از لحاظ آماري نیز معنی دار استداردکشورها 
 که نشان  مستقیمی وجود دارديمتغیر حساب جاري کشورهاي اوپک رابطه

 هنگامی که ، دیگری به عبارت . تغییرات هم جهت بین این متغیرهاستيدهنده
افتد، نسبت حساب جاري به تولید ناخالص قیمت نفت اتفاق میهاي مثبت تکانه

هاي منفی قیمت نفت  تکانه، بالعکس. ابدینیز افزایش می) متغیر وابسته(داخلی 
 نسبت مخارج  .شودسبب کاهش نسبت حساب جاري به تولید ناخالص داخلی می

بسته دارد که مصرفی نهایی دولت به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر متغیر وا
  . کسري دوگان استيمصداقی براي پدیده

  
  
 

                                                        
20 Over-identifying restrictions 
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  نتایج تحقیق -8
کشورهاي عضو اوپک در  حساب جاري در هاي نفتی بر این تحقیق اثر تکانهدر

تالش شده است تا با بهره   است وورد بررسی قرار گرفتهم 1970-2006 يدوره
هاي قیمت یر شوكثأ چگونگی تيهاي علمی به پاسخی در زمینهگرفتن از روش

این مسیر پس از  در  .دست یابدنفت بر تراز حساب جاري کشورهاي عضو اوپک 
مطالعات قبلی انجام  هاي نظري مرتبط با موضوع، به ادبیات تجربی ومرور دیدگاه

 مدلی که ،سپس با تکیه بر این مطالعات . شده در این زمینه پرداخته شده است
هاي چند متغیر توضیحی نظیر تکانه و اب جاري بین حسي رابطهيبیان کننده
بودن تجاري اقتصاد، مخارج مصرفی نهایی دولت، نرخ   بازيدرجه ،قیمت نفت

 ،تحقیق این در اولیه يفرضیه . شدتدوین   انتخاب و،بود کشورهاي جهان يبهره
هاي قیمت نفت و تراز حساب جاري در  مستقیم بین شوكي رابطهوجود"

پانل  روش پانل ایستا و براي تخمین مدل برگزیده،  .است " اوپککشورهاي عضو
   . پویا مورد استفاده قرار گرفت

عالمت مثبت ضریب مربوط به متغیر توضیحی هاي تحقیق، بنابر یافته
ارتباط مستقیم بین متغیر وجود  يبیان کننده )+0929/0(  قیمت نفت،يتکانه

هاي  وقتی تکانهکهطوريه ب، استنفتی  ي و متغیر تکانه)حساب جاري( وابسته
حساب  ،یابندهاي نفت افزایش میافتد و یا اینکه قیمتمثبت قیمت نفت اتفاق می

سبب کاهش تراز )  منفی نفتیيتکانه( و کاهش قیمت نفت یابدجاري افزایش می
توان بیان کرد که با افزایش یک با استناد به این نتایج می . دشوحساب جاري می

در حساب جاري  09/0رود افزایشی در حدود هاي نفتی، انتظار میاحد در تکانهو
 تحقیق ي فرضیهيید کنندهأیکه این در واقع ت رخ دهد  اوپک عضوکشورهاي

  .است
 حساب جاري  باز بودن اقتصاد وي مثبت بین میزان درجهيوجود رابطه

از ) -013/0(جاري ب حسا مصرفی دولتی و بین مخارج  منفیيرابطه و )161/0(
 .استهاي جنبی این تحقیق دیگر یافته

که ) GMM(تخمین زن گشتاور تعمیم یافته این نتایج با استفاده از روش 
  .ید قرار گرفتأی نیز مورد تهاي پویاي پانل استمبتنی بر مدل
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   گذاري سیاستهايپیشنهاد -9
 گذاري ذیل جهت سیاستدهاي، پیشنها نتایج فوقهاي تحقیق و یافتهبا توجه به
 .است قابل طرح

 . بین مخارج مصرفی دولتی و حساب جاري ارتباط معکوس وجود دارد
 تقاضاي کل واردات را مستقیماً، ولتمخارج دولتی از مجراي تقاضاي بخش د

 به سمت یابد ومی وقتی مخارج مصرفی دولتی افزایش از این رو، . دهدافزایش می
  .کند حساب جاري نیز به کسري گرایش پیدا می،کندیکسري بودجه سوق پیدا م

   وقتی بنابراین، . این پدیده در ادبیات اقتصادي به کسري دوگان مشهور است
 دولت يافتد، انضباط مالی و عدم گسترش بی ضابطه مثبت نفتی اتفاق میيتکانه

ناب از  بخش دولتی و نیز اهرمی جهت اجتيرویهتواند مهاري بر واردات بیمی
 .کسري حساب جاري باشد

با آید، این است که دست میه  دیگري که در مورد کشورهاي اوپک بينکته
 کاهش اتکاء ،اندهاي نفت و درآمدهاي نفتی همواره در نوسان اینکه قیمت بهتوجه

 از فضاي ریسک تواند سبب رهاندن این کشورهابه بخش نفت در این کشورها، می
هاي مه برناجهت در نفت يکشورهاي صنعتی و وارد کننده  .شودو نااطمینانی 

 عمال مسیر کاهش اتکاء اقتصادهایشان به ، پایداريزیست محیطی و توسعه
 اتخاذ ،این موقعیت در  .کنندهاي فسیلی از جمله نفت خام را دنبال میسوخت
 گسترش با  .تواند راهگشا باشدهایی در جهت افزایش صادرات غیر نفتی میسیاست

 که رودباال می باز بودن تجاري آنها يصادرات غیر نفتی در کشورهاي مذکور، درجه
 سبب -بودن تجاري و حساب جاري  بازي مثبت بین درجهي به دلیل رابطه- خود

 . شودهاي این کشورها میپرداخت افزایش حساب جاري تراز
هایی که موجب هتصویب برنام تدوین و  اجتناب از بهتوجه مسئوالن مرتبط

، از اهمیت باالیی شوند می کسري بودجه و در نتیجه کسري حساب جاريایجاد
  . برخوردار است

هاي گذاري عملی در جهت گسترش صادرات غیرنفتی و برنامهسیاست
   . نیز باید مورد توجه قرار گیردکاهش اتکاء به نفت
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