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. مقدمه1
بـر و حجـم پـول  دهاي نفتیاثرگذاري درآمسازوکارتحلیل و بررسی به ه حاضر مقال

مـدت و بلندمـدت در چـارچوب یـک     در کوتاهاقتصاد ایرانمتغیرهاي کالن عملکرد
این منظور یک مدل اقتصاد کالن طراحی شده اسـت  رايبپردازد. مدل اقتصادي می

بط ساختاري بلندمدت اقتصاد ایران شامل سه رابطه بلندمدت تولیـد حقیقـی،   که روا
مـدت  هـاي کوتـاه  و پویـایی شـده برابري قدرت خریـد تعـدیل  تقاضاي حقیقی پول و 

ي نامانـا  یح خطاي برداري با متغیرهاي برونـزا متغیرها را در چارچوب یک مدل تصح
متغیرهاي مدل مورد نظر شامل متغیرهاي درونزاي تولید، قیمت، نـرخ  دهد.ارائه می

مد ارزي نفت، تولیـد  ارز، نرخ بهره (سود بانکی) و حجم پول و متغیرهاي برونزاي درآ
هاي فصلی طی دوره فصـل  خارجی است که این مدل بر اساس دادهخارجی و قیمت

آمـده، وجـود سـه    برآورد شده است. نتایج بـه دسـت  1387تا فصل دوم 1367اول 
رابطه بلندمدت تولید، مانده حقیقی پول و برابري قـدرت خریـد را در اقتصـاد ایـران     

مدت نیز بیانگر این است که نرخ رشد تولید (اقتصادي) بـه  کند. روابط کوتاهتأیید می
تعادل رابطه تقاضاي پـول و برابـري قـدرت خریـد     صورت معناداري تحت تأثیر عدم

ها (تورم) به صـورت معنـاداري تحـت تـأثیر عـدم      که نرخ رشد قیمتاست، در حالی
ش متغیرهاي کـالن  تعادل رابطه تولید و رابطه تقاضاي پول قرار دارد. سرانجام، واکن

هـاي داخلـی (شـوك پـولی و ارزي) و     هاي مختلف، اعم از شـوك اقتصادي به شوك
هـاي خـارجی) بـر اسـاس توابـع      خارجی (شوك درآمد نفت، تولید خارجی و قیمـت 

اند.  هاي سیاستی مهمی استخراج شدهالعمل آنی تجزیه و تحلیل و داللتعکس
ی شـده اسـت: قسـمت دوم بـه مـرور      ادامه مقاله حاضر به صورت زیر سـازمانده 

پـردازد، در قسـمت سـوم مبـانی نظـري بـراي اسـتخراج روابـط         ادبیات موضوع مـی 
اسـت. قسـمت   شـده ارائـه بلندمدت تولید، مانده حقیقی پول و برابري قدرت خریـد  

و تخمین و تفسیر مـدل پرداختـه اسـت. قسـمت     سازي اقتصادسنجی چهارم به مدل



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 94

ي پـولی و نفتـی بـر متغیرهـاي کـالن اقتصـاد ایـران        هـا پنجم به بررسی اثر شـوك 
گیري صورت گرفته است.بندي و نتیجهجمع،پردازد و در قسمت ششممی

. مروري بر ادبیات موضوع2
قیمت یـا درآمـد نفـت بـر متغیرهـاي      اثرمربوط به بررسی اگرچه مطالعات جداگانه

ا نسبتاً زیـاد اسـت لـیکن،    هکالن اقتصاد ایران مانند تولید، ارز و سطح عمومی قیمت
بر متغیرهاي کالن اقتصاد ایران به صورت اثرگذاري درآمدهاي نفتیسازوکارمطالعه

همزمان در چارچوب یک الگوي اقتصاد کالن محدود بوده و عموم این الگوها، الگوي 
هـاي تعـادل عمـومی    معادالت همزمان بوده است. اخیراً مطالعاتی نیز بر اساس مدل

تعداد کمی از مطالعات به بررسی اثر درآمدهاي نفتی اند. ورت گرفتهص1یاپوتصادفی 
انـد.  بـرداري پرداختـه  تصـحیح خطـاي  متغیرهاي اقتصاد ایران بر اساس الگوهاي بر 

) اثر درآمدهاي نفتـی بـر عملکـرد اقتصـاد     2009صالحی اصفهانی، محدث و پسران (
بـر اسـاس   برونـزا متغیرهـاي  به وسیله یک مدل تصحیح خطاي بـرداري بـا   راایران
اند. این الگـو  میالدي بررسی کرده2006میالدي تا 1979هاي هاي فصلی سالداده

شامل متغیرهاي تولید، تراز حقیقی پول، تورم، نرخ ارز واقعی، صادرات نفت و تولیـد 
خارجی است. بر اساس نتایج این مقاله، وجود دو رابطه بلندمدت براي تـابع تولیـد و   

شـود. افـزایش درآمـدهاي نفتـی از طریـق      ي پول در اقتصاد ایـران تأییـد مـی   تقاضا
گـذارد.  اثرگذاري بر موجودي سرمایه، در بلندمـدت بـر تولیـد اثـر مثبـت بـاقی مـی       

همچنین بر اساس توابع واکنش آنی، یک شوك مثبت نفتی، موجب افـزایش تولیـد،   
شود.تورم و تراز حقیقی پول و کاهش نرخ واقعی ارز می

بـرداري  )، با استفاده از مدل خودرگرسیون 1388آبادي و معلمی (صمدي، یحیی
شمسـی بـه بررسـی اثـر شـوك      1384تا 1344هاي ساالنه طی دوره بر اساس داده

ها، واردات و نرخ ارز پرداختند. بر اساس نتایج درآمدهاي نفتی بر تولید، سطح قیمت

1- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
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مدت و بلندمدت به مقدار تی در کوتاهاین مقاله، یک شوك مثبت نفتی بر تولید صنع
شود. همچنین شوك مثبـت  اندك تأثیر مثبت دارد، لیکن موجب کاهش نرخ ارز می

هـا  ها را کاهش داده، لیکن در بلندمدت اثر مثبت بر قیمتمدت قیمتنفتی در کوتاه
گذارد.   باقی می

نفتـی روي  هـاي پویـاي تکانـه  آثـار به بررسـی  )،1385مهرآرا و نیکی اسکویی (
. بـه  انـد برداري سـاختاري پرداختـه  رگرسیونمتغیرهاي اقتصادي با استفاده از مدل 

ــه   ــایی تکان ــور شناس ــاي منظ ــدودیت ه ــاختاري از روش مح ــاي س ــه دت ـبلندم
ـ کاه استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد مدل براي ایران با سـه کشـور   اردــبالنچ

بستان سعودي) که شرایط اقتصـادي مشـابهی   صادرکننده نفت (اندونزي، کویت و عر
سـاالنه طـی دوره   هـاي  ده است. در این مطالعـه بـا اسـتفاده از داده   شدارند مقایسه 

در الگـو بـا   هاي ایجادشدهمتقابل پویا از تکانهآثاربه تجزیه و تحلیل 1960-2003
ه شـده پرداختـ العمل آنـی  بینی و توابع عکساستفاده از تجزیه واریانس خطاي پیش

ترین منبع تکانه قیمت نفت مهمکهدهند نتایج حاصل از این تحقیق نشان میاست.
کـه در  تولید ناخالص داخلی و واردات در عربستان و ایران است، در حالیهاينوسان

. باشـد مـی ترین منبـع تغییـرات ایـن دو متغیـر     اصلی،اندونزي و کویت تکانه واردات
ن بـه ترتیـب در عربسـتا   ،اد نسبت به درآمدهاي نفتـی پذیري اقتصوابستگی و آسیب

. اثـر تکانـه قیمـت نفـت روي واردات،     اسـت عودي و ایران بیشتر از دو کشور دیگر س
کشورها مثبت بوده و باعث افـزایش  تمامها در تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت

د.  شومیآنها
درآمـدهاي نفتـی اثـر    ) در مطالعه خود نشان داده است که 2007جاللی نائینی (

مدت بر رشد اقتصادي تـأثیر داشـته   بلندمدت بر رشد اقتصادي ندارد، لیکن در کوتاه
ثبـاتی  قیمت نفت و بی)، به بررسی تأثیر 1388بهبودي، متفکرآزاد و رضازاده (است. 

1384-1367بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اسـاس اطالعـات فصـلی در دوره    آن
انـد. بـر اسـاس نتـایج ایـن      برداري پرداختهز روش خودرگرسیونبا استفاده اشمسی
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مطالعه، در بلندمدت قیمت نفت تأثیر مثبت بـر تولیـد ناخـالص داخلـی داشـته، در      
ثباتی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است.که بیحالی

تا 1970در دوره هاي فصلی نیجریه) با استفاده از داده2006اولوموال و ادجومو (
، به بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر تولید، تـورم، نـرخ ارز و عرضـه پـول بـا      2003

آمـده،  اند. بر اسـاس نتـایج بـه دسـت    برداري پرداختهاستفاده از الگوي خودرگرسیون
که این تغییـرات  تغییرات قیمت نفت تأثیر معناداري بر تورم و تولید ندارد، در حالی 

ي بر نرخ ارز دارد.اثر معنادار
قیمتی نفـت را بـر نـرخ ارز حقیقـی و     هاي )، اثر شوك2009(1رونن و مهروتراک

(ایران، قزاقستان، ونزوئال و روسیه) نفت و گازتولیدکننده بزرگ کشور ر چهار بتولید 
دنـد. بـر اسـاس نتـایج ایـن      کري ساختاري مطالعـه  بردارخودرگرسیونبا استفاده از 

هـاي نفتـی   شـوك لـیکن  تر همراه است. بیشتر نفت، با تولید بیشهايمطالعه، قیمت
هـاي  دهند، اگرچه اثـر شـوك  بخش مهمی از تغییرات نرخ حقیقی ارز را توضیح نمی

بر نرخ حقیقی ارز براي ایران و ونزوئال، معنادارتر از دو کشور دیگر است.    ،نفتی
ت را بر رشد اقتصادي قیمت نفهاي )، اثر شوك2010(2برومنت، سیالن و دوگان

اي هـ الگو(جنوب غرب آسیا و شمال شرق آفریقـا) بـر اسـاس   3کشورهاي منطقه منا
کـه افـزایش   دهـد اند. نتایج این مطالعه نشان میبرداري بررسی نمودهخودرگرسیون 

قیمت نفت، اثر مثبت بر رشد اقتصادي کشورهاي ایران، الجزایر، کویت، لیبی، عمان، 
بر سایر کشورهاي این منطقه اثر معناداري ندارد.    رات دارد وقطر، سوریه و اما

. مبانی نظري 3
شـامل سـه رابطـه تولیـد     اختاري بلندمدت اقتصاد ایـران روابط سکنیم که فرض می

1- Korhonen and Mehrotra
2- Berument, Ceylan and Dogan
3- MENA
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ه بررسـی هـر   در این بخش ب1حقیقی، مانده حقیقی پول و برابري قدرت خرید است.
را بررسـی  تولیـد  ت، رابطـه بلندمـدت  و نخسـ پردازیمیک از این روابط بلندمدت می

خواهیم کرد.

. رابطه بلندمدت تولید 1ـ3

ـ کــه  رابطه بلندمدت تولید براي اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفـت 
) 2009شود ـ توسط صالحی اصفهانی، محـدث و پسـران (   در این مطالعه بررسی می

بر اساس یک تابع تولید بـا بـازدهی ثابـت    شده است. این رابطه بلندمدت تولید ارائه
هاي رشد اقتصادي مرسوم است، استخراج شـده اسـت.   نسبت به مقیاس که در مدل

هـاي مرسـوم رشـد، درنظرگـرفتن نقـش      تعدیل اساسی این مـدل نسـبت بـه مـدل    
درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي است. مسأله مهم در یک کشـور صـادرکننده نفـت    

گـذاري شـود، درآمـد    که بخشی از درآمدهاي نفتی سـرمایه این است که در صورتی 
نفت در رابطه انباشت سرمایه نقش مؤثري خواهد داشت:

)1(ttt1t OsYK)1(K 

اي نفتـی و  درآمـده Otانداز،نرخ پسsنرخ استهالك، تولید حقیقی،Ytکه در آن 
گذاري درآمدهاي نفتی است.نرخ سرمایه

دهند که امکان وجود اثر بلندمدت از صالحی اصفهانی، محدث و پسران نشان می
)درآمد نفت بر سرمایه و تولید سرانه، به نرخ رشد درآمد نفت نسبت به مجمـوع  (

gبستگی دارد. اگر(g)و تکنولوژي(n)کارينرخ رشد نیرو n     باشـد، زمـانی

)، در مدل خود، پنج رابطه بلندمدت براي اقتصاد انگلستان ارائه دادند 2001گرت، لی و پسران (-1
طه تولید، مانده حقیقی پول، برابـري قـدرت خریـد، برابـري نـرخ بهـره (داخلـی و        که شامل راب

باشد. در اقتصاد ایران با توجه به عدم تحرك آزادانه سرمایه بین داخل خارجی) و رابطه فیشر می
و خارج و مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخ بهره، رابطه برابري نرخ بهره و رابطه فیشـر کنـار   

شده حفظ شده است. است، اما رابطه برابري قدرت خرید به صورت تعدیلنهاده شده 
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کنـد و در  کند، درآمد سرانه نفت به سمت صـفر میـل مـی   میل میبه سمت tکه 
کند و در این صـورت  نتیجه اهمیت درآمد نفت در اقتصاد، طی زمان به صفر میل می

ـ   راي یـک اقتصـاد نفتـی نیـز صـادق خواهـد بـود. امـا اگـر         نظریه استاندارد رشـد ب
g n  گاه درآمد نفت نقش مستقل خود را در فرایند انباشت سرمایه باشد، آن

طی زمان حفظ خواهد کرد و در نتیجه درآمد نفت اثر بلندمدتی را بـر تولیـد سـرانه    
خواهد داشت.

لگو تبیین فرایند تغییرات فناوري است. گرت، لی، پسران و موضوع دیگر در این ا
) فرض کردند که فرایند تغییر فناوري داخلی، تابعی از فراینـد فنـاوري   2003شین (

خارجی است. 
)2(t

f
t

f
ot )Aln(a)Aln( 

جی بـا سـطح تولیـد خـارجی داراي     شود که فنـاوري خـار  افزون بر این فرض می
زمـانی تغییـرات   انباشتگی است، به عبارت دیگـر تفاضـل لگـاریتمی سـري    رابطه هم

انباشتگی صفر دارند.   فناوري داخلی و سطح تولید خارجی، درجه هم
gشود کـه در شـرایطی کـه   سرانجام نشان داده می n      تولیـد داخلـی بـا ،

انباشتگی است:ی و تولید خارجی داراي رابطه همدرآمدهاي نفت

)3()o(It)oln()Yln()Yln( t
f
tt 

همچنین باید توجه داشته باشیم که درآمـدهاي واقعـی صـاردات نفـت بـه پـول       
ی ، قابل تجزیه به دو جزء درآمدهاي واقعی نفت به پول خارجی و نرخ واقعOtداخلی

ارز است: 

)4    (
n D n f

r rDt t t t t
t t tf

t t t

E O E P O* E O
P

D

O
P P
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nکه در آن
tEنرخ اسمی ارز و ،D

tOدرآمد اسمی نفت به پول خارجی وr
tE  نـرخ ،

rDواقعی ارز و
tOدرآمد واقعی نفت به دالر وptوF

tPهاي داخلی نیز شاخص قیمت
و خارجی است. نرخ واقعی ارز نیز عبارت است از:

)5(       r f
t t t tln E ln ln P lnE P  

بنابراین رابطه بلندمدت تولید براي اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی به صورت 
آید:زیر به دست می

)6    (            f f rD
t 1 t 2 t t t t

3 4

ln α ln α ln ln P ln ln O

α α t y
t

Y Y E P



    

  

. رابطه بلندمدت مانده حقیقی پول 2ـ3

کـه تـابعی   در مطالعه حاضر، تابع تقاضاي مرسوم پول استپولحقیقیتقاضايتابع 
از تولید و نرخ بهره است:

)7( M f y,R
P


Rتولید حقیقـی، yها،سطح عمومی قیمتPمانده حقیقی پول، M/Pکه در آن

نرخ بهره (سود بانکی) است. وجود یک رابطه بلندمدت تقاضا براي پول، بیـانگر ایـن   
انباشته از مرتبـه اول  امر است که متغیرهاي مانده حقیقی پول، تولید و نرخ بهره، هم

هستند. بر این اساس رابطه اقتصادسنجی که بیانگر رابطه بلندمـدت مانـده حقیقـی    
ت است از:پول است عبار

)8( t t 1 t 2 t 3 4Ln(M ) L (P ) β Ln Y β R β β t mp
tn      



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 100

شده. رابطه بلندمدت برابري قدرت خرید تعدیل3ـ3

ارز، ارائـه در ادبیات نظري و مطالعات تجربی، رویکردهاي مختلفی براي تعیـین نـرخ   
شـود. رویکـرد   تأکید می1شده است که در این مطالعه به رویکرد برابري قدرت خرید

بري قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، اساساً رویکـردي بلندمـدت اسـت. بـر اسـاس      برا
رویکرد برابري قدرت خرید، نرخ اسمی ارز میـان دو کشـور در بلندمـدت بـر اسـاس      

اي کـه نـرخ   شـود، بـه گونـه   ها در دو کشور تعیین مـی تغییرات سطح عمومی قیمت
ي قـدرت خریـد، تحـت تعـابیر     واقعی ارز در بلندمدت ثابت خواهد بود. رویکرد برابر

و رویکـرد  3، رویکرد برابـري مطلـق قـدرت خریـد    2متفاوتی مانند قانون قیمت واحد
شده است. بر اساس رویکرد قانون قیمـت واحـد، بـا    ارائه4برابري نسبی قدرت خرید

المللـی، نـرخ مبادلـه ارز میـان دو     فرض برقراري رقابت کامل در سطح بازارهاي بـین 
شود که قیمت کاالهاي مشابه در دو کشور بـا هـم برابـر    اي تعدیل میکشور به گونه

شود. بر اساس رویکرد برابري مطلق قدرت خرید، نرخ مبادله ارز میان دو کشـور بـه   
شود که در بلندمدت قیمت یک سبد کـاالیی مشـابه در دو کشـور    اي تعدیل میگونه

ز بیانگر این اسـت کـه نسـبت    با هم برابر شود و رویکرد برابري نسبی قدرت خرید نی
هاي داخل و خارج طی زمان ثابت خواهد ماند. قیمت

وجود رابطه بلندمدت برابري قدرت خرید از نظر اقتصادسـنجی بیـانگر ایـن امـر    
انباشـته از  هـاي داخلـی و خـارجی، هـم    است که متغیرهاي نرخ ارز و شاخص قیمت

لیکن، با وجـود  یک متغیر ماناست.اول هستند. به عبارت دیگر نرخ واقعی ارز، مرتبه
پشتوانه نظري قوي و ادبیات تجربی گسترده، پشـتوانه تجربـی بـراي رابطـه برابـري      
قدرت خرید مبهم است و این ایده که نرخ واقعی ارز یک متغیر نامانا بوده و بنـابراین  

شود، گسترش یافتـه اسـت (نگـاه کنیـد بـه روگـف       رابطه برابري قدرت خرید رد می

1- Purchasing Power Parity (PPP)
2- Law of One Price
3- Absolute Purchasing Power Parity
4- Relative Purchasing Power Parity
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توانـد منشـأ نامانـایی نـرخ واقعـی باشـد، امـا بـراي         )). عوامـل مختلفـی مـی   1996(
هاي جهانی مـواد خـام   کشورهایی که صادرکننده مواد خام مانند نفت هستند، قیمت

ترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز است و در نتیجه، رابطه برابري قدرت خرید یکی از عمده
دهنـد  ) نشان مـی 2003. چن و روگف (تواند در این کشورها برقرار نباشدمرسوم می

که قیمت کاالي صادراتی داراي یـک اثـر قـوي بـر نـرخ واقعـی ارز اسـت. بـودارت،         
) نیز رابطه بلندمدت میان نرخ واقعـی ارز و قیمـت مـواد    2011کاندلون و کارپانتیر (

خام صادراتی را تأیید کردند.
نـد اقتصـاد ایـران نیـز     بر این اساس، باید توجه کرد که در یک اقتصـاد نفتـی مان  

)هاي جهانی نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي برونزاي نفتقیمت )rD
tO توانـد  ، مـی

هاي داخلی و خـارجی  موجب شود نرخ اسمی ارز در بلندمدت، به طور کامل با قیمت
نباشـد. صـالحی   تعدیل نشود و در نتیجه رابطه مرسوم برابري قـدرت خریـد برقـرار    

) در مطالعه خود براي اقتصـاد ایـران، نبـود رابطـه     2009اصفهانی، محدث و پسران (
برابري قدرت خرید مرسوم در اقتصاد ایران را تأیید کردند. از آنجا کـه حـذف رابطـه    

تواند موجب ایجاد تورش در مـدل اقتصادسـنجی مـورد نظـر     برابري قدرت خرید می
جه به مطالعه چن و روگـف، یـک رابطـه برابـري قـدرت      شود، در مطالعه حاضر با تو

شود. در شده براي اقتصاد ایران با درنظرگرفتن درآمدهاي نفتی ارائه میخرید تعدیل
توان انتظار گاه میواقع، اگر درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران یک متغیر مانا باشد، آن

ه مرسوم برابري قدرت خریـد  داشت که نرخ واقعی ارز نیز یک متغیر مانا بوده و رابط
گاه بـا توجـه   در ایران صادق است؛ اما اگر درآمدهاي نفتی، یک متغیر نامانا باشد، آن

به اثر درآمدهاي نفتی بر نرخ واقعی ارز، این متغیر نیز نامانا خواهد بود. وجود رابطـه  
سـت  شده در یک اقتصاد نفتی، بیانگر ایـن امـر ا  بلندمدت برابري قدرت خرید تعدیل

انباشـته از مرتبـه اول   متغیرهاي نرخ واقعـی ارز و درآمـدهاي واقعـی نفـت، هـم     که
هستند:
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)9(   rD
1 t    [ ( ) ( ) ( )] ln O ~ I 0f

t t tln E ln P ln P   

نرخ اسمی ارز است که بیانگر ارزش یک واحد پول خـارجی بـر حسـب    Eکه در آن
Pdهـاي کشـور خـارجی و   ی قیمـت سطح عمـوم برابر Pfباشد،واحد پول داخلی می

اقتصادسـنجی هابطر،9با توجه به معادله داخلی است.هاي برابر سطح عمومی قیمت
عبارت است از: باشد،میشدهبیانگر رابطه بلندمدت برابري قدرت خرید تعدیلکه

)10 (ppp
t32

rD
t1

f
ttt t)O(In)P(In)P(In)E(In 

و تخمین الگوي اقتصادسنجی. 4

1برونزاتصحیح خطاي برداري با متغیرهاي الگوي.1ـ4

هـاي اقتصـاد کـالن بـا     انباشتگی در مـدل ي اقتصادسنجی همرویکردهااغلبدر 
شـده و  ها خـارج از مـدل تعیـین   مقادیر آن،ی مواجه هستیم که از یک طرفیمتغیرها

شـوند. در  ظاهر مـی انباشتگی بلندمدتابط همباشند و از طرف دیگر در روبرونزا می
VARXهـاي  ، از الگوVECMیا VARمرسومهايالگوچنین شرایطی باید به جاي 

هـاي  ). در واقع تفاوت اصـلی مـدل  2007د (پاگان و پسران کراستفاده VECMXیا 
VECM وVECMX انباشـتگی بلندمـدت   در روابـط هـم  برونزامتغیرهاي وجوددر

است.
، با یک فرم صـریح از روابـط   VECMیشناسروشمانند VECMXشناسیروش

اقتصادي تصریح شده اسـت، آغـاز   بلندمدت بین متغیرهاي مدل که به وسیله نظریه
انباشتگی که با یـک مـدل   هاي کاربردي همشود. این رویکرد با بسیاري از تحلیلمی

VARن، بـر  مقید آغاز شده و سپس قیودي را بدون پشـتوانه یـک نظریـه روشـ    غیر
زمـانی کـاربرد   ،کنند، متفاوت است. البته این اسـتراتژي نباشتگی وارد میاروابط هم

1- Vector Error Correction Model with Exogenous Variables (VECMX)
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یک رابطه بلندمدت میان متغیرها وجود دارد. زمانی کـه تعـداد روابـط    فقطدارد که 
،VARانباشـتگی در یـک مـدل    بلندمدت، بیش از یک رابطه باشد، تصریح روابط هم

ي، اگر نـاممکن نباشـد، بسـیار    بدون یک فهم نظري روشن از روابط بلندمدت اقتصاد
). 1999سخت خواهد بود (گرت و دیگران 

ــر  VECMXي الگــودر  ــدل وجــود دارد: ، امکــان وجــود ســه دســته متغی در م
Xکـه بـا   I(1)ي برونـزا دهیم، متغیرهاي نشان میYکه با I(1)زاي متغیرهاي درون

ي الگـو . نقطه آغاز نشان خواهیم دادIکه با I(0)ي برونزادهیم و متغیرهاي نشان می
VECMX ي (بـردار خودرگرسیونیک مدل استانداردVAR ( کـه عبـارت   باشـد مـی

است از:
)11       (   t t t tA L Z Dd B L I u  

ــه در آن  ــه  ،Lکـــ ــوي کـــ ــه نحـــ ــت بـــ ــه اســـ ــور وقفـــ LZt=Zt-1اپراتـــ

و  0 1 sA L A A L A L  و' '( , ) 't t tZ Y Xوdt بــرداري حــاوي عــرض از
با انجام عملیاتی بـه صـورت یـک    توانرا میVAR. این مدل استمبدأ و جزء روند 

VECMXدر آورد. یک مـدل  VECMXمدل تصحیح خطا بیان کرد و آن را به فرم 

باشـد و یـک   مـی 1یک مجموعه روابط بلندمدت که بیانگر وضـعیت تعـادل پایـدار   از 
یندهاي انتقـالی پویـاي متغیرهـا بـه سـوي مقـادیر       امدت که فرمجموعه روابط کوتاه

شود.  تشکیل میدهد،نشان میبلندمدت را 
الف. روابط بلندمدت الگوي تصحیح خطاي برداري

، بـه ایـن معناسـت کـه     I(1)میان متغیرهاي ) روابط بلندمدت rوجود تعداد معینی (
که:طوري انباشتگی وجود دارد به بردار همrحاوي یک ماتریس

)12( '
0 1 0t tZ a a t I    

برابر صفر خواهد بـود. در  1aو0aعرض از مبدأ یا روند، ضرایبنبودالبته در صورت 

1- Steady-State
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.شود، اعمال میاستاي از قیود که مبتنی بر نظریه اقتصادي ، مجموعهماتریس
برداريمدت الگوي تصحیح خطايب. روابط کوتاه

مدت میان متغیرها، کوتاههاي )، پویایی2000بر اساس مدل پسران، شین و اسمیت (
تصـریح  بـرداري سـاختاري بـا متغیرهـاي برونـزا     توسط یک مـدل تصـحیح خطـاي    

شـود: یـک مـدل    مدت میان متغیرها، به دو دسته تقسـیم مـی  روابط کوتاه1.شودمی
) و 13کند (معادلـه  مدت را براي متغیرهاي درونزا تصریح میکه روابط کوتاه2یشرط

دهـد  مـی مدت را بـراي متغیرهـاي برونـزا ارائـه    که روابط کوتاه3ايیک مدل حاشیه
).14(معادله

مدت براي متغیرهاي درونزا): ـ مدل شرطی (روابط کوتاه

 







 

1s

1i

1

1i

y
tt

y
it
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y
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y
i1tt IXXYY )13   (

تخمین کارا و سـازگار و همچنـین اسـتنباط آمـاري، مـدل شـرطی       جهت انجام یک 
هـا و همچنـین   بـراي تحلیـل واکـنش بـه شـوك     لـیکن . کند، کفایت می13معادله 

وسیله مدل، به سیستم کامل مدل تصحیح خطاي بـرداري کـه شـامل    بینی به پیش
باشد، نیاز است.اي نیز میمدل حاشیه

) I(1)اي متغیرهاي برونزاي مدت براي (روابط کوتاهـ مدل حاشیه

)14                         (
1 1

1 1

 
s s

x x x x
t i t i i t i i t t

i i

X Y X I   
 

 
 

       
، بیانگر یک مدل کامل از تصحیح خطاي بـرداري بـا   14تا 12مجموعه معادالت 

متغیرهاي برونزاست که در آن، تعداد وقفه متغیرهاي درونـزا در مـدل اصـلی روابـط     
باشد. این مـدل را  میبرابرI(1)قفه متغیرهاي برونزاي و تعداد وsمدت برابرکوتاه

)، پاگـان و  2008)، وسـچی و پسـران (  1999همچنین نگاه کنید به گرت، لی، پسران و شـین ( -1
).2007پسران (

2- Conditional model
3- Marginal model
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دهیم.نشان میVECMX(s,ρ)به اختصار به صورت
مدت را براي متغیرهاي که روابط کوتاه14شود، معادله طور که مالحظه میهمان

1tدهد، شامل جزءبرونزا ارائه می باشد. این موضوع بیانگر این امـر اسـت کـه    نمی
تعـادل در روابـط بلندمـدت اقتصـادي،     در مدل، از بروز عدم I(1)متغیرهاي برونزاي 

توانند تحـت تـأثیر تغییـرات متغیرهـاي درونـزاي مـدل در       پذیرند، اما مینمیتأثیر
یـی مرسـوم در   برونزاتـري از فـرض   ضـعیف مدت قرار گیرند. البته این امر بیان کوتاه

نظـري انتظـار داشـته باشـیم     از دیـدگاه ادبیات اقتصادسنجی است. در صـورتی کـه   
یـی  برونزاو فـرض  ثیري از متغیرهـاي درونـزا نپذیرنـد   گونه تـأ هیچبرونزامتغیرهاي 

xمرسوم برقرار باشد، پارامترهاي
iوI

iتوان اي را میبرابر صفر بوده و مدل حاشیه
د:کربه این صورت تصریح 

)'14                                        (
1

1

  

     

s
x x x

t i t i i t t
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X X I  





    

مدل اقتصادسنجی براي اقتصاد ایران.2ـ4
صـریح  یـران ت وم، سـه رابطـه بلندمـدت بـراي اقتصـاد ا     سـ با توجه به مباحث بخش 

شود:می
بلندمدت تولیدرابطه .الف

y
t43

rD
t

r
t2

f
t1t t))Oln()E(ln()Yln()Yln(  )15      (

بلندمدت مانده حقیقی پولرابطه .ب
)16( t t 1 t 2 t 3 4 n(M ) (P ) β n Y β R β β t  mp

tl ln l      

شدهبلندمدت برابري قدرت خرید تعدیلرابطهج. 
)17         ( rD

1 t 2 3 ln( ) ( ) ( ) n Of ppp
t t t tE ln P ln P l t        
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بـا  یـک مـدل تصـحیح خطـاي بـرداري     تـوان در  این سه رابطه بلندمدت را مـی 
تـوان بـه صـورت انحـراف از تعـادل      قرار داد. روابط بلندمدت را میبرونزامتغیرهاي 

بلندمدت به صورت زیر نمایش داد:
)18                                                             ('

0    t tZ C  

:که در آن

 '' ' rD
t

0 0 0 0

2 2 2 2 3
'

1 2

1
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1 0 0
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y mp ppp
t t t t

f f
t t t t t t t t t tZ Y X lnY lnP lnE lnM R lnP lnY
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ماتریس مدت نیز روابط کوتاهگیرد. ، قیود نظري را در روابط بلندمدت دربرمی
آید.، به دست می17و 16مطابق معادالت

الن ایران. برآورد مدل اقتصاد ک3ـ4

برداري براي اقتصاد کالن ایران که در بخش پیش ارائـه شـد، بـا    مدل تصحیح خطاي
بـرآورد  1387تـا فصـل دوم   1367هاي فصلی، طی دوره فصـل اول  استفاده از داده

کنـد کـه   یافتـه، تأییـد مـی   ـ فـولر تعمـیم  هـاي دیکـی  است. همچنین آزمـون شده
هـاي  حجم پول، درآمد ارزي نفـت، قیمـت  متغیرهاي تولید، شاخص قیمت، نرخ ارز،

)I(1)(خارجی و تولید خارجی، همگی داراي ریشه واحد بوده و انباشته از مرتبه اول 
آمده، وجود سه رابطه بلندمدت تولید حقیقی، مانـده  هستند. بر اساس نتایج به دست

دت و شود. این روابـط بلندمـ  شده، تأیید میحقیقی پول و برابري قدرت خرید تعدیل
شده است.ارائه 19آمده، در رابطه ضرایب به دست
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شود، در رابطه تولید، تولید خارجی و درآمدهاي نفتـی  که مالحظه میطورهمان
تولیـد  اثر مثبت معناداري بر تولید در بلندمدت دارند. در رابطه مانده حقیقـی پـول،  

داراي اثر مثبت (با ضریب نزدیک به یک) و نرخ بهره (سود بـانکی) داراي اثـر منفـی    
بر مانده تقاضاي حقیقی پول هستند که مطابق با نظریه است. این در حالی است که 
در ایران حساسیت تقاضاي حقیقی پول به تغییرات نـرخ سـود بـانکی در بسـیاري از     

بطه برابري قدرت خرید نیز، درآمد نفت در بلندمدت مطالعات تأیید نشده است. در را
باشد که مطابق انتظار است.       داراي رابطه معکوس با نرخ حقیقی ارز می

مدت براي متغیرهاي درونزاي مدل شامل تولید، قیمت، نرخ ارز، نـرخ  روابط کوتاه
شـخص  طور که در جـدول م است. همانشدهارائه1بهره و حجم پول نیز در جدول 

است، نرخ رشد تولید به صورت معناداري تحت تـأثیر عـدم تعـادل رابطـه بلندمـدت      
)مانده حقیقی پول )mp

tو برابري قدرت خرید( )ppp
t    هـا  اسـت. نـرخ رشـد قیمـت

)بطه بلندمـدت تولیـد  (تورم) نیز به صورت معناداري تحت تأثیر عدم تعادل را )y
t و

مانده حقیقی پول قرار دارد. نرخ تغییر نرخ ارز نیـز از عـدم تعـادل روابـط بلندمـدت      
پذیرد. تغییرات نرخ بهره نیز تحـت  مانده حقیقی پول و برابري قدرت خرید تأثیر می

ت خریـد اسـت، در   تأثیر عدم تعادل روابط بلندمدت مانده حقیقی پول و برابري قدر
هـاي روابـط   تعـادل یـک از عـدم  حالی که نرخ رشد حجم پول اثر معناداري از هـیچ 

پذیرد.  بلندمدت نمی
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مدت براي متغیرهاي درونزاروابط کوتاه.1جدول 

D(LnY) D(LnP) D(LnE) D(R) D(LnM)

y
t -0.064 *-0.199 0.329 0.014 0.019

[-0.58] [-3.90] [ 1.24] [ 1.24] [ 0.22]

mp
t *0.260 *0.105 *-0.489 **-0.021 -0.089

[ 2.51] [ 2.20] [-1.97] [-1.90] [-1.10]

ppp
t **-0.105 -0.040 *0.559 *0.015 0.006

[-1.85] [-1.55] [ 4.10] [ 2.47] [ 0.15]

D(LnY(-1)) -0.197 -0.042 0.323 -0.011 -0.005
[-1.60] [-0.68] [ 1.09] [-0.86] [-0.05]

D(LnP(-1)) -0.126 *0.504 0.037 0.027 0.020
[-0.64] [ 5.12] [ 0.07] [ 1.30] [ 0.13]

D(LnE(-1)) 0.018 -0.038 0.300* 0.003 0.043
[ 0.34] [-1.42] [ 2.36] [ 0.67] [ 1.04]

D(R(-1)) -0.154 -1.064 -9.168* -0.128 -1.26
[-0.11] [-1.56] [-2.84] [-0.88] [-1.19]

D(LnM(-1)) **-0.293 0.027 *0.961 0.013 0.171
[-1.75] [ 0.32] [ 2.39] [ 0.74] [ 1.29]

D(LnO(-1)) -0.030 0.026** 0.060 0.001 0.016
[-1.11] [ 1.87] [ 0.91] [ 0.41] [ 0.76]

D(LnPf(-1)) 0.338** 0.020 0.712 -0.032 -0.107
[ 1.78] [ 0.21] [ 1.56] [-1.57] [-0.71]

D(LnYf(-1)) 0.006 -0.159 -3.21 -0.184** -0.004
[ 0.00] [-0.35] [-1.51] [-1.93] [-0.00]
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مدت براي متغیرهاي درونزاروابط کوتاه.1ادامه جدول 

C 0.033 0.037* 0.025 0.001 0.046*

[ 1.72] [ 3.81] [ 0.55] [ 0.59] [ 3.0]

D1 0.003 -0.016* -0.047 -0.001 -0.009

[ 0.26] [-2.70] [-1.61] [-1.16] [-1.03]

D2 -0.000 -0.015* -0.057 -0.000 0.005

[-0.06] [-2.09] [-1.59] [-0.53] [0.47]

R-squared 0.296 0.561 0.427 0.247 0.111

Adj. R-squared 0.157 0.475 0.314 0.099 -0.063

Sum sq. resids 0.074 0.018 0.428 0.000 0.046

S.E. equation 0.033 0.016 0.080 0.003 0.026

F-statistic 2.135 6.498 3.791 1.669 0.63

Log likelihood 165.7 220.4 95.66 343.5 184.6

Akaike AIC -3.793 -5.16 -2.041 -8.23 -4.265

Schwarz SC -3.37 -4.74 -1.624 -7.82 -3.849

Mean dependent 0.013 0.044 0.021 0.000 0.053

S.D. dependent 0.036 0.023 0.097 0.003 0.025

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

هاي پولی و نفتـی بـر متغیرهـاي کـالن     . بررسی اثر شوك5
اقتصاد ایران  

هـاي  واکنش متغیرهاي اقتصاد کالن ایران نسبت به شوكبر اساس مدل برآوردشده،
هـاي  و قیمـت مختلف داخلی (پولی و ارزي) و خارجی (درآمد نفت، تولیـد خـارجی  
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است. در این بخش واکـنش  العمل آنی بررسی شدهخارجی) با استفاده از توابع عکس
هـاي پـولی و نفتـی بـا اسـتفاده از توابـع       متغیرهاي اقتصاد کـالن ایـران بـه شـوك    

شــدهارائــه2و 1العمــل آنــی، تجزیــه و تحلیــل و نتــایج آن در نمودارهــاي عکــس
است.

اقتصادي به شوك پولیواکنش متغیرهاي.1نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

بر اساس این تحلیل، یک شوك افزایش حجم پول، تا چهار فصل، تولیـد حقیقـی   
دهد، اما پس از آن آثار منفی خود را بر تولید آشـکار کـرده و سـرانجام    را افزایش می

طح دهد. شوك افزایش حجم پول همچنین بـه مـرور، سـ   تولید حقیقی را کاهش می
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ها را فصل تقریباً اثر کامل خود بر سطح قیمت8ها را افزایش داده و تا عمومی قیمت
کند. شوك مثبت پولی، همچنین نرخ ارز اسمی را با افزایش مواجه کرده و آشکار می

گـذارد. در  فصل، اثر خود را بر نرخ ارز به طـور کامـل بـر جـاي مـی     12تا 8پس از 
چه در ابتدا نـرخ بهـره (نـرخ سـود بـانکی) را کـاهش       نهایت، افزایش حجم پول، اگر

فصل، اثر آن معکوس شده و موجب افزایش نـرخ بهـره اسـمی    4دهد، اما پس از می
شود.می

نفتیواکنش متغیرهاي اقتصادي به شوك .2نمودار 

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

10تـا  8یک شوك مثبت درآمد نفت، سطح تولید را به مرور افزایش داده و طی 
کند. در مقابل، شوك مثبت نفت، هر سـه  فصل، آثار کامل خود بر تولید را آشکار می
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ها، نرخ اسمی ارز و نرخ اسمی بهره را به مرور زمـان بـا کـاهش    متغیر شاخص قیمت
کند.        مواجه می

هاي مهمـی  العمل آنی براي اقتصاد ایران، داللتنتایج تجزیه و تحلیل توابع عکس
طور که نشـان  دارد. همانربسیاستگذاري اقتصادي بخصوص سیاست پولی دررا براي 

ها، نـرخ اسـمی   داده شد، یک شوك مثبت پولی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت
مدت سطح تولیـد  شود. در مقابل، اگرچه این شوك در کوتاهارز و نرخ اسمی بهره می

پولی بر تولیـد معکـوس شـده و    دهد، اما با بروز آثار تورمی، آثار شوكرا افزایش می
شـود. ایـن نتیجـه دربردارنـده ایـن داللـت       سرانجام موجب کاهش سطح تولیـد مـی  

سیاستی مهم است که اعمال سیاست پـولی انبسـاطی بـا وجـود آثـار مثبـت آن در       
ها و کاهش تولیـد  زاست و به افزایش قیمتمدت، در نهایت براي اقتصاد، هزینهکوتاه

شود.میمنتهی 

گیريبندي و نتیجهجمع. 6
مقاله حاضر، یک مدل کالن اقتصادي براي اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد تصحیح 

اسـت کـه شـامل سـه رابطـه      خطاي برداري با متغیرهاي برونزاي نامانا ارائـه کـرده  
شـده  بلندمدت براي تولید حقیقی، تقاضاي حقیقی پول و برابري قدرت خرید تعدیل

شـده،  مدت آن براي متغیرهاي کالن اقتصادي است. مدل بـرآورد ههاي کوتاو پویایی
کند. سرانجام بـا اسـتفاده از   وجود سه رابطه بلندمدت را براي اقتصاد ایران تأیید می

هاي پولی و نفتی بر متغیرهاي کالن اقتصاد بررسی شدهتوابع واکنش آنی، اثر شوك
ـ است. نتایج حاصل، دربردارنده این داللت راي سیاسـتگذاري پـولی اسـت کـه     مهم ب

شود، امـا در نهایـت   مدت موجب افزایش تولید میافزایش حجم پول اگرچه در کوتاه
هـا و کـاهش سـطح    زاست و منجر به افزایش سطح عمومی قیمتبراي اقتصاد هزینه

شود.             تولید می
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