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، از اثرپذیري 1352دارد. پس از یک شکست ساختاري در مقطع 1350پیش از دهه
شـود.  کاسـته مـی  1370تا 1352هاي سالتولید حقیقی از تقاضاي اسمی در فاصله

ریـزد.  مـی تولیـد و تقاضـا در اقتصـاد ایـران کـامالً فـرو      ، رابطه1371از سال سپس
رابطه در سال ایندهد که عامل مؤثر در شکست ساختاريمشاهدات بعدي نشان می

اطالعات ناکامل) و سازوکاراطالعاتی موجود در بازارهاست (سازوکار، تغییر در 1352
،در نتیجـه وهـا عامل اصلی در شکست ساختاري دوم، تغییـر در چسـبندگی قیمـت   

افزایش متوسط نرخ تورم است.

، برچسـب هـاي  هـا، هزینـه  اطالعات ناکامل، چسبندگی قیمـت هاي کلیدي:واژه
هاي تجاريمنحنی فیلیپس، شکست ساختاري، استمرار چرخه
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مقدمه. 1
آن است کـه آیـا تغییـرات    ،یکی از سؤاالتی که اقتصاد کالن همواره با آن مواجه بوده

، آیا تغییر به ویژه؟د توان اثرگذاري بر بخش حقیقی را دارد یا خیربخش اسمی اقتصا
حجـم ادبیـاتی   خیر؟ست یا غییر تولید حقیقی اقتصاد را دارادر تقاضاي اسمی توان ت

نشان از تالش بسیار اقتصاددانان براي یافتن پاسـخ  ،که به این موضوع اختصاص یافته
چشـم  مچنـان میـان اقتصـاددانان بـه    نظر از اختالفاتی کـه ه این پرسش دارد. صرف

دهنـد، وجـود   هایی که پاسخ مثبتی بـه ایـن سـؤال مـی    خورد، در تمامی پژوهشمی
عامل اصلی اثرگذاري تغییرات تقاضاي اسـمی بـر   ،هاعدم کارکرد کامل بازارشکلی از 

هـا در میـان   گونـه ناکـارایی  ، دو شـکل از ایـن  بخصـوص بخش حقیقی اقتصاد اسـت.  
است؛ نقص اطالعاتی موجود در بازارهـا کـه   واقع شدهمورد توجه بسیار، اقتصاددانان

هــا (یــا قیمــتو چســبندگیداد) مــورد توجــه قــرار1972(1نخســتین بــار لوکــاس
و 4)، بالنچـارد 1985(3)، منکیـو 1981(2دستمزدها) که اقتصاددانانی چون روتمبرگ

بررسی کردند.) و برخی دیگر 1987(5کیوتاکی
ین پژوهش یافتن پاسخی براي همین پرسش در اقتصاد ایران اسـت.  هدف ما در ا

، اسمی را (به عنوان مقیاسی از تقاضاي اسمی) در اقتصـاد ایـران  GDPرشد 1نمودار 
بـه  فقطخواهیم دریابیم که این تغییرات می6دهد.گذشته نشان میدر طول پنج دهه

1- Robert E. Lucas Jr.
2- Julio J. Rotemberg
3- N. Gregory Mankiw
4- Oliver J. Blanchard
5- Nobuhiro Kiyotaki

هاي سرياز بانک اطالعاتی1386تا 1338هاي مورد استفاده در این گزارش براي سالهايداده-6
، بسیاري از متغیرهاي اقتصادي 1387هاي پس از زمانی اقتصادي برداشت شده است. براي سال

ماهـه ، برآوردهاي اولیه مربوط بـه شـش  1387اند. براي سال از سوي بانک مرکزي منتشر نشده
تحوالت اقتصادي کشور، به عنـوان مقیاسـی از نـرخ رشـد تولیـد      خالصهنشریهنخست سال در 

هـاي  حقیقی (بر حسب قیمـت GDPاست. لگاریتم شدهحقیقی و اسمی براي کل سال استفاده 
هـاي  اسمی (بـر حسـب قیمـت   GDP) به عنوان لگاریتم تولید حقیقی، لگاریتم 1376ثابت سال 

هـا مـورد   ی و نسبت این دو به عنوان سـطح عمـومی قیمـت   جاري) به عنوان لگاریتم تولید اسم
استفاده قرار گرفته است.
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نشـان داده  2نمـودار کـه در  طـور  ها و نرخ تورم (همانتغییر در سطح عمومی قیمت
اند.اند و یا تولید حقیقی را نیز تحت تأثیر قرار دادهشده) منجر شده

گذشته تغییرات فراوانی را پشـت سـر   اقتصاد ایران در طول پنج دهه،از دیگر سو
سـاله، تغییـر در نهادهـاي اقتصـادي و     گذاشته است؛ انقالب اسالمی و جنـگ هشـت  

انـد  هاي مختلف در پیش گرفتـه هاي پولی که دولتات سیاستساختار بازارها و تغییر
خـود را بـر اقتصـاد    ، آثارهر یکخوبی پیداست)، به2و 1هاي ر شکلا دآثار آنه(که 

آیـا  خواهیم به بررسی این نکته بپـردازیم کـه  اند. در این پژوهش میبر جاي گذاشته
اند یا خیر.تأثیر داشتهتورم و تولید حقیقیبینگونه تغییرات بر رابطهاین

یـک از  قصد داریم به این پرسش پاسخ دهـیم کـه تغییـر در کـدام    ،بر اینافزون
هاي بازارها موجب تغییر در رابطه تولید و تورم در اقتصاد ایران شده است (اگر ویژگی

هـاي تئوریـک مـدل    تغییري مشـاهده شـود). بـراي ایـن منظـور، بـا تکیـه بـر پایـه         
کنـیم بـه بررسـی    هاي تجربی هر یک، تالش مید استفاده و داللتاقتصادسنجی مور

گذشتهدههپنجطولدرتأثیرگذارسازوکارهاياینازیککداماین نکته بپردازیم که
اند.تغییر شدهدچار

در طـول  ،هـایی هاي ما نشان از آن دارد که تغییرات تقاضاي اسـمی در دوره یافته
ایـن  داشـته اسـت. بـا    راتولید حقیقی در اقتصاد ایـران توان تغییر،گذشتهپنج دهه

تر شـده اسـت. در حقیقـت    این پنجاه سال ضعیفیتولید و تقاضا طبینحال، رابطه
طـور ویـژه، در   طور پیوسته رخ نداده، بلکه بهبه،این کاهش اثرپذیري تقاضاي اسمی

کسـت سـاختاري   دچـار ش 1فیلیپس، رابطه1371و 1352هاي انی سالدو مقطع زم
ییـر در  هاي ما نشان از آن دارد کـه در مقطـع نخسـت، تغ   ، یافتههمچنینشده است. 

، در اسـت نقش اصلی را در کاهش اثرپذیري تولید ایفا کرده،اطالعات ناکاملسازوکار
نقـش اصـلی   هاکه در مقطع شکست ساختاري دوم، تغییر در چسبندگی قیمتحالی

کند.را بازي می
نگرش جـامعی  ،نخستها از آن جهت داراي اهمیت هستند که در وهلهاین یافته

آنکـه  بـه ویـژه  دهنـد.  دست مـی در خصوص رابطه تولید حقیقی و تقاضاي اسمی به
امکان شکست ساختاري ایـن رابطـه را مـد نظـر     ،پذیرفته تاکنونهاي صورتپژوهش

ه عوامل اصلی مؤثر بـر ایـن   کند کحاضر تالش میافزون بر این، مطالعهاند. قرار نداده

1- Phillips Relation
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هاي سیاسـتگذاري  رو داللتکند. در نهایت، پژوهش پیششکست ساختاري را تعیین 
چند در مقطعی در اقتصاد ایران، تغییرات تقاضا توان تغییـر  مهمی را در پی دارد؛ هر

کم در دو دهه ها (دستگونه سیاست، لیکن اینداشته استتولید حقیقی و بیکاري را 
هـاي  درپـی نهـاد  پـی تر آنکـه، اسـتفاده  مهماند. اثربخشی خود را از دست دادهاخیر) 

اثرشدن آن در اقتصاد ایران شده است.موجب کم،از این ابزارسیاستگذار
هـاي ماسـت ارائـه    تخمین، مدل اقتصادسنجی را که پایهدومدر ادامه و در بخش 

بـه  سـوم ه خواهیم کرد. در بخـش  هاي تئوریک آن اشارمختصر به پایهطوربهداده و 
را به برخی نکات مربوط به بـرآورد  چهارمپردازیم. بخش نتایج برآورد چنین مدلی می
کنـیم دالیلـی   تالش مـی پنجمدر بخش ،ایم و در نهایتاقتصادسنجی اختصاص داده

هاي قبلی ارائه دهیم.براي مشاهدات خود در بخش

. مدل اقتصادسنجی2
) و 1988و دیگـران ( 1)، بـال 1973تصادسـنجی را کـه لوکـاس (   براي شروع، مدل اق

بــراي ))2000(3) و کیلــی1984(2از جملــه شــولتز(شــماري دیگــر از اقتصــاددانان 
گیریم:اند، در نظر میپژوهش تجربی خود مورد استفاده قرار داده

)1                                           (time +t-1+tx +constantty

معیـاري از تغییـرات تقاضـاي اسـمی را در     xتولید حقیقی ودر این معادله،
تولید حقیقی و یک روند زمـانی نیـز در   ثابت، وقفهدهند. یک جملهاقتصاد نشان می
در مقیـاس  ،انـد تمامی متغیرهایی که با حروف کوچک وارد شدهاند.معادله وارد شده

اسـت کـه میـزان اثربخشـی     لگاریتمی هستند. پارامتر مورد توجه ما در این معادله
دهد (ایـن  نخست بر تولید حقیقی اقتصاد نشان میتغییرات تقاضاي اسمی را در دوره

نامیم).می4پس پارامتر اثربخشیپارامتر را از این
کنند، شکلی اي تالش میهایی که براي توجیه وجود چنین معادلهدر تمامی مدل

نقـص اطالعـاتی در بازارهـا [لوکـاس     صـورت بـه  از ناکارایی در بازارها وجود دارد؛ یا 

1- Laurence Ball
2- Charles L. Schultze
3- Michael T. Kiley
4- Trade-off Parameter
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قراردادهاي اسـمی دسـتمزد و قیمـت   یا)]،2002(1) و منکیو و رایس1972،1973(
انحــراف از رفتــار عقالیــی یــا )]، 1980(4) و تیلــور1977(3)، فیشــر1976(2[گــري

)، 1981هاي جزئـی تغییـر قیمـت [روتمبـرگ (    هزینهیا)]،1985(6و یلن5[آکرلوف
7) و بـال و رومـر  1988)، بال و دیگـران ( 1987)، بالنچارد و کیوتاکی (1985منکیو (

)].2000)] و یا ترکیبی از اینها [کیلی (1990(
که نگرش غالب را در میـان اقتصـاددانان شـکل    ،هاگونه ناکاراییو رویکرد به ایند
اي خواهیــد دیــد، بــراي مــا از اهمیــت ویــژهپــنجمطــور کــه در بخــش ، همــانداده

) کـه بـازار را متشـکل از    1973لوکاس (8برخوردارند؛ نخست رویکرد اطالعات ناکامل
کننـد. از آنجـا   مجزا از یکدیگر فعالیت مـی گیرد که در بازارهايهایی در نظر میبنگاه
قـادر  هـا تغییـر در تقاضـاي محصـول، بنگـاه    در چنین اقتصادي، پس از مشـاهده که 

از کننـدگان اسـت  مصـرف تغییـر در ذائقـه  که نتیجـه نیستند بخشی از این تغییر را 
، تغییـرات تقاضـاي اسـمی    تفکیک کننـد تغییرات تقاضاي کل است بخشی که نتیجه

. به بیان دیگر، وجود نقـص اطالعـاتی   داشتان اثرگذاري بر تولید حقیقی را خواهد تو
خواهد شد.منجر در بازارها به مقدار غیرصفر پارامتر

در 9هـاي منـو  گیرند، وجود هزینه) پی می1988در رویکر دوم که بال و دیگران (
هـاي خـود نداشـته    قیمـت به تنظیم پیوستهها تمایلیگاهشود که بنبازارها سبب می

اثربخشـی تغییـرات   بنـابراین ها در سطح کـالن و  باشند. این امر به چسبندگی قیمت
10تقاضاي اسمی خواهد انجامید.

1- Ricardo Reis
2- Joanna Gray
3- Stanley Fischer
4- John B. Taylor
5- George A. Akerlof
6- Janet L. Yellen
7- David Romer
8- Imperfect Information
9- Menu Costs

طور آگاهانـه سـبب ایجـاد چسـبندگی    هاي عقالیی به ها براي توضیح اینکه چگونه بنگاهتالش10-
) براي توضیح آثـار  1985) و منکیو (1981ها در سطح کالن خواهند شد، با کار روتمبرگ (قیمت
دوم تغییر قیمت در سطح خرد آغاز شد، با کار بالنچارد و کیوتاکی هاي مرتبهنخست هزینهمرتبه

ــار کلـــوو ( 1987( ــا و کـ ) 1983) در ترســـیم یـــک چـــارچوب رقابـــت انحصـــاري در بازارهـ
)Guillermo A. Calvoها ادامـه یافـت و در نهایـت بـه کـار بـال و دیگـران        ) در توضیح تنظیم پلکانی قیمت
ها در اقتصاد بود.گذاري بنگاههاي قیمتترین برتري آن در درونزاکردن تصمیمنجامید که مهم) ا1985(
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. نتایج تجربی3

بایست معیاري براي تقاضـاي  نخست می، در وهله1رابطه اي مانند براي برآورد رابطه
اسمی در اقتصاد بیابیم.

هاي عرضه در اقتصـاد پـی بردنـد،    که اقتصاددانان به اهمیت شوك1970دهه از 
هـا و تولیـد   برآورد رابطه فیلیپس با یک مشکل ذاتی مواجه بوده است؛ سـطح قیمـت  

هـاي عرضـه نیـز متـأثر     هاي تقاضا، بلکه از شـوك حقیقی در اقتصاد، نه تنها از شوك
نـرخ تـورم و تولیـد حقیقـی در حقیقـت      شدهشوند. به بیان دیگر، مقادیر مشاهدهمی
طـور پیوسـته توسـط    ي کل هسـتند کـه بـه   اصل تقاطع دو منحنی عرضه و تقاضاح

تـوان بـه  در عمـل نمـی  رو،از اینگیرند. هاي عرضه و تقاضا تحت تأثیر قرار میشوك
شده در نـرخ تـورم و سـطح تولیـد نتیجـه     قیق تعیین کرد که تغییرات مشاهدهطور د

شوك تقاضاست و یا یک شوك عرضه. به همین دلیل امکان برآورد دستگاه وقوع یک 
وجـود  ،معادالتی شامل عرضه و تقاضاي کل، بدون تحمیـل قیـدي بـر ایـن دسـتگاه     

نخواهد داشت. انتخاب معیاري از تقاضاي اسمی در اقتصاد، در حقیقت مشابه تحمیل 
چنین قیدي بر دستگاه معادالت همزمان است.

ــال و دیگــران (1973لوکــاس ( ) تولیــد اســمی را در 2000) و کیلــی (1988)، ب
گیرنـد. ایـن مشـابه مقیـدکردن     اقتصاد به عنوان معیاري از تقاضاي کل در نظـر مـی  

ها) به مقدار واحـد اسـت. بـه ایـن     کشش منحنی تقاضاي کل (نسبت به سطح قیمت
کسان (ولـی در  ترتیب، یک شوك عرضه، تورم و (لگاریتم) تولید حقیقی را به میزان ی

از مانـد.  ا بدون تغییر بـاقی مـی  تأثیر قرار خواهد داد و مجموع آنهخالف جهت) تحت 
هاي تقاضاي اسمی در اقتصاد است.شوكرو، تغییرات تولید اسمی تنها نتیجهاین

ما نیز در گام نخست رویکرد مشابهی را برگزیده و کشش تقاضاي کل را برابـر بـا   
جزئـی در آن  یالزم است تغییراتـ 1ی پیش از برآورد معادلهول1،کنیمواحد فرض می

.شوداعمال 
بـودن لگـاریتم تولیـد حقیقـی در    است، فرض خطیپید3طور که از نمودار همان

کند، شرط الزم دیگر براي درنظرگـرفتن تولیـد اسـمی بـه عنـوان      ) نیز اشاره می2006طور که رومر (همان1-
ینـی نباشـد. در   بمعیار تقاضاي کل آن است که تغییرات این متغیـر توسـط عـامالن اقتصـادي قابـل پـیش      

به این موضوع باز خواهیم گشت.4بخش 
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سـاله به ویـژه در طـول دوران هشـت   ندارد. چندانیاقتصاد ایران با واقعیت سازگاري
کاهش یافته اسـت.  به شدتان جنگ تحمیلی، روند رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایر

سوم را به عنوان روند رشد تولیـد حقیقـی در اقتصـاد    به همین دلیل یک روند مرتبه
(بـه ایـن   توان مورد انتقاد قرار داد چند چنین فرضی را میایم. هرایران در نظر گرفته

توانـد بـه نتـایج مصـنوعی    ایم و مـی بر اقتصاد تحمیل کردهراکه فرضی بیرونیدلیل
خوبی هاي جنگ بهد)، اما از آنجا که کاهش شدید رشد اقتصادي را در سالشومنجر 

هـاي اقتصـاد ایـران    ترین تقریب به واقعیـت نزدیکرسد کهبه نظر میدهد،نشان می
را 1توان معادلـه  سوم، میهاي تولید حقیقی از روند مرتبهبا جداکردن انحراف1.باشد

:صورت زیر بازنویسی کردبه

)2(1,, tan  tcttc yxtconsy 

اي لگاریتم تولید حقیقی است.جزء دورهدهندهنشانcyکه در آن
، مقدار پارامتر اثرپـذیري  1387تا 1339زمانی براي کل بازههبا برآورد این معادل

دار اآماري معنـ از نظرجز جزء ثابت آید (تمامی پارامترها بهدست میبه30/0برابر با 
طور متوسط در طول پنجاه سال اخیر، با وقوع یـک  دهد که بههستند). این نشان می

نخست بـه تولیـد حقیقـی منتقـل     دوره، درشوك تقاضاي اسمی، تقریباً یک سوم آن

) (با پـارامتر تـواتر  Hodrick-Prescottـ پرسکات (سوم، از یک روند هودریکافزون بر روند مرتبه1-
هاي ساالنه) و یک روند خطی شکسته نیز در برآوردها اسـتفاده کـردیم؛ هرچنـد    براي داده100

دهد، استفاده از رونـد خطـی   نتایج را چندان تحت تأثیر قرار نمیپرسکات ـکاربرد روند هودریک
شکسته به نتایج غیرقابل اتکایی خواهد انجامید. دلیل این امر آن است که در حوالی نقاط تقاطع 

هاي خطی، رفتار انحراف تولید حقیقی از روند دچار تغییرات ناگهانی شده و این امـر سـبب   روند
بـراي  ت در این نقاط شکست ساختاري را نشان دهند. بهترین شیوههاي شکسشود که آزمونمی

هاي تجـاري، اسـتفاده از فیلترهـاي    روندزدایی متغیرهایی مانند تولید و تقاضا در مطالعات چرخه
ــان ــذر (میــ ــگ ( Band-Pass Filterگــ ــتر و کینــ ــه بکســ ــه کــ ــد آنچــ ) 1999) (ماننــ

)Marianne Baxter & Robert G. King ــه داده ــون ( ) ارائـ ــگ و واتسـ ) 1994و کینـ
)Mark W. Watsonهاي فصلی است. به این ترتیب قادر خواهیم بود برند) و داده)  از آن بهره می

تناوب میـان  هایی با دامنهدهند (نوسانهاي تجاري را تشکیل میها را که چرخهبخشی از نوسان
هاي پـیش از  فصلی (براي سالهاي هجده ماه تا هشت سال) جدا کرد. دسترسی نداشتن به داده

) امکان استفاده از این شیوه را از ما سلب کرده است.1367
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شده است. مقدار غیرصفر این پـارامتر نشـان از وجـود شـکلی از ناکـارایی در بازارهـا       
هاي منو یا ترکیبی از این دو) دارد.(نقص اطالعاتی، هزینه

زمـانی  در کل بـازه 2اي مانند هدف ما در این پژوهش برآورد معادلهاین، وجود با 
هدف ما پاسخ به این پرسش استبه روش حداقل مربعات نیست. پنجاه سال گذشته 

گذشـته چگونـه بـر رفتـار آحـاد      اي اقتصاد ایران در طول پـنج دهـه  که تغییرات فض
1است.شتهاقتصادي در بازارها تأثیر گذا

تولید به امکان شکست ساختاري در رابطهبردن اي براي پیتقریب اولیهمنظوربه 
اي بـه طـول   . براي این منظور پنجرهبرآورد کردیمرا 2ن گردشیو تقاضا، یک رگرسیو

زمانی برآورد کردیم. سپس ایـن  را در این پنجره2ده سال را در نظر گرفته و معادله
زمانی را یک سال به جلو برده و برآورد را تکرار نمودیم. مقدار پـارامتر اثرپـذیري   بازه

ت. نشان داده شده اس4نمودارمتوالی در سالهههاي زمانی دشده براي این بازهبرآورد
طـول  ست، تغییرات بنیادي در پـارامتر اثرپـذیري در   طور که از این نمودار پیداهمان

د.خوراین پنجاه سال به چشم می
آنهـا داري اتخمین دقیقی از نقاط شکست و اساساً سـطح معنـ  ،رگرسیون گردشی

نسـبت بـه امکـان وقـوع شکسـت      اياولیـه دهد؛ این روش تنها نگـرش  یدست نمبه
گذارد. از آنجا که شواهد قدرتمندي مبنـی بـر نقـاط وقـوع     ساختاري در اختیار ما می

شکست در دست نداریم، ناگزیر از استفاده از یک آزمون شکست سـاختاري در نقـاط   
بایسـت روشـی بـراي آزمـون نقـاط      بر این، چنین آزمونی مـی افزونهستیم.3نامعین
در اختیار ما قرار دهد.،شکست در نمونهمتعدد 

) معرفی کـرده اسـت.   1997(4کنیم که بايبراي این منظور از روشی استفاده می

کنند پـارامتر طور ضمنی فرض مییکی از نقدهاي وارد بر لوکاس و بال و دیگران آن است که به-1
دهند، در طول زمان ثابت است. بیادري و دویلاثرپذیري در اقتصادهایی که مورد بررسی قرار می

)2000) (Paul Beaudry & Mahew Doyle) و ســندا و اســمیت 2003)، بخشــی و دیگــران (
)2008) (Takashi Senda & Julie K. Smithاند. هرچند بال و دیگران ) به این مشکل اشاره کرده

دهنـد، آن را بـه   امکان شکست ساختاري پارامتر اثرپذیري را در تحلیـل خـود مـدنظر قـرار مـی     
کنند.محدود می1970دهههاي اوایل سال

2- Rolling Regression
3- Unknown Break-Point Structural Break Test
4- Jushan Bai
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به این ترتیب قادر خواهیم بود کـه امکـان شکسـت در نقـاط متعـدد نمونـه را مـورد        
استراتژي باي، برآوردگري براي تخمین نقاط شکست در همچنینبررسی قرار دهیم. 

ه تبعیت از استراتژي باي، آمارهر ما قرار خواهد داد. براي تعیین نقاط شکست، باختیا
فرض پـارامتر  را با فرض امکان تغییر در پارامتر اثرپذیري تولید در کل نمونه (با1والد

از3سـوپریموم والـد  آمـاره کنیم.میمحاسبهنمونه)انتهايدودرصد215برش متقارن
افـزون  تر رفته و نشان از وقوع شکست ساختاري در نمونه دارد. مقدار بحرانی خود باال

کند. بـراي تعیـین   اختیار می1372والد بیشترین مقدار خود را در سال بر این، آماره
و کنـیم مـی دیگر نقاط احتمالی شکست، نمونه را از این مقطع به دو زیربـازه تقسـیم   

، یـک  1371ـ1339گیریم. در زیربازهیربازه پی میاستراتژي باي را در هر یک از دو ز
شـود. بـا   ) تعیـین مـی  درصـد 77(در سطح اطمینـان  1352ت در سال ـشکسنقطه

و 1344هاي هاي بیشتر، دو شکست ساختاري دیگر در سالشکستن نمونه به زیربازه
شوند.) تعیین میدرصد73و 95(به ترتیب در سطح اطمینان 1361

هـایی بـا بـیش از یـک     در نمونـه 1372و 1352ي از آنجا که دو شکست ساختار
. بـراي ایـن   کنـیم تصـحیح  دوبارهرا آنهااند، الزم است شکست ساختاري تعیین شده

ـ ارهـرا در نظر گرفته و آمـ 1360ـ1344و 1387ـ1361هاي منظور زیر بازه د را ـوال
اطمینـان  (در سـطوح  1371و 1352کنیم. به این ترتیب دو نقطهمیتعیینآنهادر 
شوند.) به عنوان نقاط شکست ساختاري تعیین میدرصد99و 93

قابـل قبـول باشـند، رابطـه میـان      2رفته در برآورد رابطـه کارچنانچه فرضیات به
1361، 1352، 1344هـاي  تولید و تقاضا در اقتصاد ایران در چهار مقطع زمانی (سال

یگر، تغییـرات فضـاي اقتصـاد    ) دچار شکست ساختاري شده است. به بیان د1371و 
ایران در طول این پنج دهه، اثرپذیري تولیـد حقیقـی از تغییـرات تقاضـاي اسـمی را      

پیش از هرگونه اظهار نظري در خصـوص  حالبدون تغییر باقی نگذاشته است. با این 
شـده، ضـروري اسـت در خصـوص مربـوط یـا       هاي ساختاري مشـاهده دالیل شکست

.کنیماندکی تأمل بودن فرضیاتمان نامربوط

1- Wald Statistic
2- Symmetric Trimming Parameter
3- Suprimum Wald Statistic
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. برخی مالحظات اقتصادسنجی4

کشش واحد تقاضاي کل.1ـ4

خاص و در برآورد هر شکلی از منحنی طوربه2یک مشکل اساسی در برآورد معادله
هـاي  شـوك هاي تولیـد حقیقـی (در نتیجـه   نوسان1عام، اثر همزمانطوربهفیلیپس 

ه از تقاضـاي اسـمی در اقتصـاد (در اینجـا     شـد عرضه یا تقاضا) بر معیار در نظر گرفته
GDPایم که کشش تقاضـاي  آمدن بر این مشکل، فرض کردهاسمی) است. براي فائق

پذیرد. این هاي عرضه تأثیري نمیتولید اسمی از شوكبنابراینو استکل برابر واحد 
م.پردازیاقتصاد میبخش عرضهاي است که براي مطالعه دربارههدر حقیقت هزین

چند روش مستقیمی براي برآورد کشش تقاضا وجود ندارد (براي ایـن منظـور   هر
تـوان از یـک رویکـرد   ناگزیر از تحمیل قیدي بر منحنـی عرضـه خـواهیم بـود)، مـی     

را 2سیـهیکـ IS-LMآشناي توان چارچوبغیرمستقیم براي این منظور بهره برد؛ می
ات ـترجیحـ واندازپسـگذاريسرمایهادالتــمعايـترهـپارامنـمیـتخباوزیدـبرگ

دسـت آورد. هرچنـد ایـن روش    از کشش تقاضا بهراتخمینی3پولعرضهـ نقدینگی
اي از کشـش  تواند تخمـین اولیـه  دهد، میدست نمیبرآورد دقیقی از کشش تقاضا به

ي دو را بـرا ) 4و 3(روابـط  زیـر هاي سادهبراي این منظور شکلد.کنتقاضا را فراهم 
گیریم:در نظر میLMو ISمنحنی 

)3(GrYIrTYCY  ),(),(

)4(),(/ rYLPM 

ادیر مق،تعادل میان مخارج مورد انتظار و حقیقی را در بازار محصول و دومی،که اولی

1- Contemporaneous Effect
2- Hicksian IS-LM Framework
3- Investment-Saving and Liquidity Preference-Money Supply
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کـردن  فـرض برونزابا 1دهد.نرخ بهره و تولید متناظر با تعادل در بازار پول را نشان می
، کشـش  آنهـا گـرفتن از عبـارات اخیـر و جایگـذاري     مخارج دولت و مالیات و مشـتق 

شود:ساده می5رابطه صورتبه ها تقاضاي کل نسبت به سطح عمومی قیمت
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ــه ترتیــب کشــش هزینــهYوr ،r،rکــه در آن هــاي مصــرفی خصوصــی و ب
و گذاري نسبت به نـرخ بهـره و کشـش تقاضـاي پـول نسـبت بـه نـرخ بهـره          سرمایه
هاي حقیقی (تولید حقیقی) هستند. با توجـه بـه ایـن معادلـه، چنانچـه بتـوان       هزینه

هـاي  هـاي حقیقـی و نسـبت هزینـه    هاي مصـرفی خصوصـی بـه هزینـه    نسبت هزینه
چنانکه منکیو و (ثابت در نظر گرفت صورتبه هاي حقیقی را گذاري به هزینهسرمایه
توان کشش تقاضاي کل نسبت به قیمـت  ، آنگاه مید)گیرن) در نظر می1986(2سامرز

دسـت  گذاري نسبت به نرخ بهره بهرا با برآورد یک تابع تقاضاي پول و کشش سرمایه
آورد.

برآورد کشش تقاضا.1ـ1ـ4

شـود پیش از برآورد یک تابع استاندارد تقاضاي پول، ضروري است به این نکته اشاره 
هـاي حقیقـی بـه    مورد استفاده از هزینهزیادي در هايبحثدانان، در میان اقتصادکه 

هـا  ایـن بحـث  بیشـتر وجود داشته اسـت.  ،در تابع تقاضاي پول3عنوان متغیر مقیاس
ترین تابع تقاضاي پـول بینجامـد.  حول محور انتخاب متغیري قرار دارند که به باثبات

اقتصاد داراي نـواقص متعـددي اسـت؛   در توضیح بخش عرضهIS-LMبدیهی است که چارچوب -1
مـدت در  مدت و کوتاهبراي نمونه نقش انتظارات در تقاضاي محصول و تفاوت میان نرخ بهره بلند

شـوند. تأکیـد   رد کامالً نادیده گرفته میانداز در این رویکگذاري و پسگیري تقاضاي سرمایهشکل
کنیم که هدف ما در این بخش، برآورد مقداري دقیق براي کشش تقاضاي کـل نیسـت، بلکـه    می

خـود  دست آوریم و آن را با فـرض اولیـه  اي از مقدار این پارامتر بهخواهیم تخمین اولیهفقط می
مقایسه کنیم.

2- Lawrence H. Summers
3- Scale Variable
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کـه در پـی یـافتن تـابع تقاضـایی کلـی       دارداهمیت این موضوع از آن جهت براي ما 
ثبـاتی مقـادیر برآوردشـده   موجب بیبنابراینو اشدستیم که در طول زمان باثبات به

.پارامتر اثرپذیري نشود
)، چنانچه به پول به عنوان یکی از عناصر اصـلی  1986با توجه به منکیو و سامرز (

چنـین  1پورتفوي عامالن اقتصادي بنگـریم (چنانچـه در رویکـرد پورتفولیـو بـه پـول      
هـاي  هاي مصرفی خصوصی عامالن اقتصادي، با توجه به فرضیهاه هزینهکنیم)، آنگمی

در خصـوص  آنهاهايتصمیمترین متغیر در ، مهم3و هموارسازي مصرف2درآمد دائمی
تابع ،هاي مصرفی خصوصینگهداري پول خواهد بود. دلیل این امر آن است که هزینه

در بلندمـدت خواهـد   آنهـا د مستقیمی از انتظارات عامالن اقتصادي در خصوص درآم
بود. از سوي دیگر چنانچه به تقاضاي پول به عنوان تابعی از میزان مبادالت اقتصـادي  

ترین نقش را در تقاضاي مبـادالتی  در بازار نگاه کنیم، مخارج مصرفی همچنان پررنگ
پول خواهد داشت.

ر تابع تقاضـاي  دآنهاعملکرد به این ترتیب، دو متغیر مقیاس را به منظور مقایسه
هاي حقیقـی (لگـاریتم مقـدار    هاي مصرفی خصوصی و هزینهگزینیم؛ هزینهپول برمی

از حجم پول را بـا اسـتفاده از   2Mمعیار،در هر مورد4کنیم).را انتخاب میآنهاسرانه
شاخص قیمت متناسب با متغیر مقیاس مناسب تعدیل کردیم تا حجم حقیقـی پـول   
1- Portfolio Approach
2- Permanent Income
3- Consumption Smoothing

هـاي خصوصـی بـراي کاالهـاي     توان براي متغیر مقیاس در نظر گرفت؛ هزینههاي دیگري را نیز میانتخاب-4
گذاري و مصرف خصوصـی)، فـروش   هاي خصوصی (سرمایهدوام و خدمات، درآمد قابل تصرف، کل هزینهبی
هـایی از ایـن متغیرهـا هسـتند. بیشـتر      ) نمونهDomestic Absorption)، جذب داخلی (Final Salesیی (نها

Milton) (1963تقاضـاي پـول، بـه پیـروي از فریـدمن و شـوارتز (      گرفتـه در حـوزه  هـاي صـورت  پژوهش

Friedman & Anna J. Schwartzات باشد. بایست در اقتصاد باثبکنند که سرعت گردش پول می)، فرض می
پول نگاه کرد کـه در  صورت یک تابع تقاضاي سادهتوان بهویژه توجه کنید که به سرعت گردش پول میبه

آن، کشش تقاضا نسبت به متغیر مقیاس برابر واحد و کشش تقاضا نسبت به نرخ بهره صـفر اسـت. بـه ایـن     
M1ا با استفاده از هـر دو مقیـاس   توان با انتخاب متغیرهاي مقیاس مختلف، سرعت گردش پول رترتیب می

سرعت گردش پول بر یک شدهدست آورد. سپس با تعیین خطاي استاندارد برآورد مقادیر محاسبهبه M2و 
شده را تعیین کرد. معیار دیگري از ثبـات  توان میزان ثبات هر یک از متغیرهاي انتخابسوم میروند مرتبه

طـور کلـی، در تمـامی حـاالت، دو     م سرعت گردش پول است. بـه سرعت گردش پول، انحراف معیار لگاریت
هاي حقیقی بهترین کـارکرد را در میـان سـایر متغیرهـا نشـان      هاي مصرفی خصوصی و هزینهمتغیر هزینه

تر برگزیدیم.دادند. از این رو، این دو متغیر را براي برآورد یک تابع تقاضاي پول کلی
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هـاي بـانکی   مـوزون سـپرده  به عنوان معیاري از نرخ بهره، از نرخ بهره1ید.دست آبه
حجم حقیقـی پـول را نیـز    ایم. افزون بر این، یک روند زمانی و نیز وقفهاستفاده کرده

2ایم.در برآورد خود وارد کرده

تـري  هاي حقیقی را متغیر مقیاس مناسـب تقاضاي پول، هزینهبرآورد دو معادلهبا 
تـر و  استفاده در تابع تقاضا دیدیم؛ این متغیر به خطاي استاندارد برآورد کوچـک براي
انجامد. با انتخاب ایـن متغیـر مقیـاس،    دارتر میلحاظ آماري) معناهایی (بهرامترنیز پا

و 30/0هاي حقیقی به ترتیب برابر بـا  کشش تقاضاي پول نسبت به نرخ بهره و هزینه
آید.دست میبه45/0

rبایست در خصوص دو پـارامتر ، میYوrآوردن مقادیر دو پارامتردستبهبا

ایج را با استفاده از نتآنها،تصمیم بگیریم. به جاي برآورد مستقیم این دو پارامترrو
3کنیم.کالیبره می26/0و 23/0) به ترتیب برابر با 1383درگاهی (

هـاي  هاي مصرفی خصوصـی بـه هزینـه   بودن نسبت هزینهدر نهایت، با فرض ثابت
تـوان  هاي حقیقـی، مـی  گذاري خصوصی به هزینههاي سرمایهحقیقی و نسبت هزینه

20/0و 45/0رتیب برابر با . اگر این دو متغیر را به تکردکشش تقاضاي کل را تعیین 
در پنج دهه گذشته) در نظر بگیریم، کشش تقاضـاي کـل   آنها(برابر با مقدار متوسط 
آید.دست میتر از مقدار واحد به، اندکی کوچک8/0در اقتصاد ایران برابر با 

. برآورد پارامتر اثرپذیري با استفاده از مقدار جدید کشش تقاضا2ـ1ـ4
توان سري زمانی تقاضاي کـل را بـراي   ن مقدار جدید کشش تقاضا میبا استفاده از ای

ه چرا از حجـم نقـدینگی بـراي بـرآورد تـابع تقاضـاي پـول        شود آن است کسؤالی که مطرح می-1
. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه عـامالن اقتصـادي در        (M1)پـولی ایم و نه از پایـه استفاده کرده

دهنـد  هاي خود در خصوص تقاضاي پول، بیشتر، حجم نقدینگی را مد نظر قرار مـی گیريتصمیم
نتـایج کـردن کـالیبره براياز این متغیر)1988دیگران (وبالهکروست(تا پایه پولی). از همین

برند.بهره میخود
واردکردن وقفه حجم پول در معادله سبب از میان رفتن خودهمبستگی جمالت پسـماند بـرآورد   -2

) براي آزمـون شکسـت سـاختاري   1997دهد که از استراتژي باي (شده و به ما این امکان را می
ل بهره ببریم.تابع تقاضاي پو

) Robert E. Hall) (1977) و هــال ( Benjamin M. Friedman) (1978،1977فریــدمن (3-
هـایی بـراي   کننـد] روش ) نتایج خود را با استفاده از آنها کالیبره مـی 1986[که منکیو و سامرز (

اند.برآورد این دو متغیر ارائه داده
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ypxمقـدار سادگی و بـا محاسـبه  هاي موجود در نمونه (بهتمام سال  بـه )8.0
با استفاده از ایـن معیـار جدیـد تقاضـاي کـل، پـارامتر       2دست آورد. با برآورد رابطه

مـا  نتـایج قبلـی  درایـن حـال،  باآید. میدستبه 40/0زمانی، بازهکلاثرپذیري براي
درخصوص نقاط شکست ساختاري معادله در نمونـه، تغییـري حاصـل نخواهـد شـد.      

نشـان  قبلـی زمـانی مقطـع چهـار را درشکسـت نقـاط همچنان)1997(باياستراتژي
دهد.می

نظـر چنـدانی در خصـوص امکـان شکسـت      اقتصـاددانان اخـتالف  بـین چنـد  هر
بررسی کرد توان این سؤال را تقاضاي کل وجود نداشته است، اما میعادلهمساختاري

ثبـاتی  بـی تیجـه ن،شـده در پـارامتر اثرپـذیري   دههاي ساختاري مشـاه شکستکه آیا 
طـور  تقاضـاي کـل را بـه   بوده است؟ از آنجا که معادلـه تقاضاي کل در اقتصاد ایران 

آزمون چنین فرضی وجـود نـدارد. بـا    ایم، روش مستقیمی براي مستقیم تخمین نزده
را کـه بـراي بـرآورد    توان امکان شکست سـاختاري اجـزاي ایـن معادلـه    میاین حال 

) هـیچ  1383. اوالً درگـاهی ( کـرد بررسـی  ،انـد کشش تقاضا مورد استفاده قرار گرفته
گذاري و مصـرف گـزارش نکـرده اسـت. ثانیـاً      ثباتی را در خصوص معادالت سرمایهبی

تأییـد  ،شـده ري را در تـابع تقاضـاي پـول برآورد   باي وقوع شکست سـاختا استراتژي
شـده  هاي ساختاري مشاهدهتوان نتیجه گرفت که شکستکند. به این ترتیب مینمی

ثبـاتی تـابع تقاضـا در اقتصـاد ایـران      بیکم) نتیجهدر پارامتر اثرپذیري تولید، (دست
1نبوده است.

برنـد؛  کـار مـی  بودن فرض کشش تقاضاي واحد بـه آزمون مربوط) روش دیگري را براي 1988بال و دیگران (1-
قابـل قبـولی از   را براي تقاضاي کل در نظر گرفته و برآوردهاي خود را براي محـدوده ap+yایشان فرم کلی 

)(کنند. با درنظرگرفتنتکرار می)(مقادیر پارامتر کشش yp  ر تغییـرات تقاضـا در   به عنوان معیا
نشـان  1361اسـتراتژي بـاي دیگـر شکسـت سـاختاري را در مقطـع       5/0اقتصاد ایران، براي مقـدار  

تقاضاي کل ندارند. با این حال، بـراي  8/0نتایج، تفاوت چندانی با کشش 67/0دهد. براي مقدار نمی
طـور کـه   آزمون شکست ساختاري به نتایج متناقضی خواهد انجامید. همـان 2و 5/1/0مقادیر 

هـاي  شود که معیار تقاضاي اسـمی از شـوك  اشاره شد، انتخاب مقدار نامربوطی براي کشش تقاضا سبب می
شـده بـراي   ن وجود دارد که نتایج غیرقابل اتکاي مشاهدهطور قابل توجهی تأثیر بپذیرند. این امکاعرضه به

هاي عرضه در اقتصاد باشد. از سوي دیگـر، امکـان دارد   مقادیر کشش بیشتر از واحد، نتیجه این تأثیر شوك
باشد. بـه ایـن ترتیـب، بـرآورد سـال      8/0شدهتر از مقدار در نظر گرفتهکه کشش تقاضا در واقعیت کوچک

هاي بـزرگ عرضـه در اقتصـاد در ایـن     توان به حضور شوكع شکست ساختاري را میبه عنوان مقط1361
تولید و تقاضا.سال نسبت داد و نه یک تغییر ساختاري در رابطه
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هاي تقاضاشوك. 2ـ4

) 1972نرخ طبیعـی را مطـرح کـرد و لوکـاس (    ) فرضیه1968فریدمن (ز زمانی که ا
گیري انتظارات عامالن انتظارات عقالیی را به عنوان تنها مدل قابل قبول شکلفرضیه

منحنـی  شـده در حـوزه  هاي تئوریـک ارائـه  لاقتصادي معرفی نمود، تقریباً تمامی مد
یگـري اسـت) بـه عنـوان اصـول      طبیعـی د فیلیپس این دو فرضیه را (که یکی نتیجه

هاي اسـمی تقاضـا تـوان    اند؛ تنها بخشی از شوكهاي خود پذیرفتهغیرقابل انکار مدل
ایجاد تغییـرات حقیقـی را در اقتصـاد دارنـد کـه از پـیش توسـط عـامالن اقتصـادي         

ـ ،)1973هاي لوکـاس ( بینی نباشند. مدلقابل پیش کیلـی  و )1988ال و دیگـران ( ب
استثنا نیز در این میانـن خواهیم پرداخته آبیشتر بپنجم بخش که درـ ) 2000(

است:6به صورت معادله ها، در این مدل2د. در حقیقت معادل تئوریک رابطهنیستن

)6             (titititiittt ZxExaxExy ')()( 11   

بـرداري  Zاسـت و  tانتظارات مبتنی بـر اطالعـات در دوره  دهندهنشانEtکه در آن، 
.ستتولید و تقاضاکننده در رابطهحاوي سایر متغیرهاي تعیین

تفاوت دارد؛ یکی استفاده از تغییرات تقاضاي اسـمی  2با رابطهنظراز دو 6رابطه
حذف جمالت مربوط بـه  بینی تقاضا و دیگري هاي غیرقابل پیش) به جاي شوك(

هـاي تقاضـاي اسـمی    بر اساس تعریف، شـوك 1هاي پیشین.هاي تقاضا در دورهشوك
هـاي  بخشی از تغییرات تقاضا در هر دوره هستند که توسط اطالعات موجـود در دوره 

در 2بینی نباشند. به این ترتیب از قلم افتادن ایـن جمـالت در رابطـه   قبل قابل پیش
وقفـه دیگر، وجـود جملـه  رپذیري ایجاد تورش نخواهد کرد. از سوي برآورد پارامتر اث

بینـی تغییـرات تقاضـا را    عاملی است که بخـش قابـل پـیش   ،تولید حقیقی در معادله

هـا سـبب   )] ساختار پلکانی تنظیم قیمت2000) [و کیلی (1988هرچند در مدل بال و دیگران (-1
) به 1973حقیقی باقی بماند، در مدل لوکاس (هاي تقاضا تا مدتی در بخش شود که اثر شوكمی

رو، جمالت مربوط روند. از اینهاي تقاضا، این آثار از میان میها از شوكیافتن بنگاهمحض اطالع
هاي پیش، جزئی ذاتی از مدل لوکاس نیستند.هاي تقاضا در دورهبه شوك
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1کند.کنترل می

وارد است، معـدودبودن تعـداد متغیرهـاي کنتـرل     2نقدي که همچنان بر معادله
تغیرهاي دیگري را نیز به عنوان متغیـر  توان مآمدن بر این مشکل میاست. براي فائق

کنـد) وارد  هاي پیشـین کنتـرل مـی   کنترلی (که اطالعات عامالن اقتصادي را در دوره
تقاضـاي اسـمی را بـه عنـوان متغیرهـایی کـه       براي این منظور دو وقفه2معادله کرد.
دهنـد هاي طرف تقاضا را در اقتصاد ایران توضـیح مـی  اي از روند سیاستبخش عمده
بـه  40/0دیم. با این کار، پارامتر اثرپـذیري در کـل نمونـه از مقـدار     کر2وارد معادله

) دیگر شکست سـاختاري در  1997تر از آن، استراتژي باي (یابد. مهمکاهش می31/0
1371و 1361، 1352کند. شکسـت در سـه سـال    تأیید نمیرا 1344مقطع زمانی 

شود.تأیید می) درصد95همچنان (در سطوح باالتر از 

هاي عرضهشوك.3ـ4

هاي تقاضـاي اسـمی را   حقیقی شوكآثارهاي عرضه در اقتصاد، تفکیک حضور شوك
شـده (بـا فـرض    به ویژه زمانی که متغیر ابـزاري انتخـاب  ،کند. این موضوعمشکل می

هاي عرضه تأثیر پـذیرد، نتـایج را تحـت    تقاضاي کل) در واقعیت از شوك8/0کشش 
واکـنش و نحـوه هـاي عرضـه  شوكمیاننانچهدیگر، چداد. از سويخواهدقرارتأثیر

هـاي پـولی) بـازخورد    هـا (در تنظـیم سیاسـت   گونـه شـوك  نهاد پولی نسبت به ایـن 
بـود خواهـد تـورش دچـار اثرپـذیري پـارامتر تخمینباشد،داشتهاي وجودیافتهنظام

)].1990(3[گوردون
هـاي  بـه عنـوان معیـار مناسـبی از شـوك     قیمت نفت توسط اقتصاددانان بسیاري 

) از 2000) و کیلــی (1988بــال و دیگـران ( (عرضـه در اقتصـاد معرفــی شـده اسـت     
. ایـن  )کننـد خود اسـتفاده مـی  هاي نفتی در مطالعهمتغیري مجازي مبتنی بر شوك

در مورد اقتصاد ایران که وابستگی زیادي به نفت دارد، اهمیـت زیـادي   به ویژهمتغیر، 

) فـرض 1973عنـوان مثـال لوکـاس (   کند؛ به ثابت نیز در این معادله چنین نقشی ایفا میجمله-1
ثابـت و یـک شـوك وایـت نـویز      کند کـه تغییـرات تقاضـا در هـر دوره مجمـوع یـک جملـه       می

)White Noise.است (
دهنـده توجه داشته باشید که چنین کاري خالی از هزینه نیست؛ افزایش تعداد متغیرهاي توضیح2-

کاهد.ک به دو انتهاي نمونه میدر مدل، از توان آزمون شکست ساختاري در نقاط نزدی
3- Robert J. Gordon
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.دارد
هـاي  هاي نفتی در اقتصاد ایران به کلی با آنچه در اقتصـاد شوكوجود این، آثاربا 
اقتصادهاي پیشرفته، یک شـوك  بیشترشود متفاوت است؛ در یافته مشاهده میتوسعه

تولیـد را  شـده تمـام انرژي و حمل و نقل) هزینـه فتی (از طریق متأثرساختن هزینهن
هـاي پـیش از   کم تا سـال در اقتصاد ایران، دستحال،این دهد. با تحت تأثیر قرار می

وابسـته بـه   ، انـرژي داشـتن هزینـه  بـراي ثابـت نگـاه   ها تا حدود زیادي ، بنگاه1388
هـاي  ي دولتی هستند. در مقابل با افزایش قیمت نفت، به دلیل افزایش درآمدهایارانه

اي و کاالهاي واسـطه یههاي آن، واردات مواد اولوردهادولت از محل صادرات نفت و فر
اي یابند. با افزایش واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه    پولی افزایش میو نیز پایه

نظـر  یابد. به همین دلیل ممکـن اسـت بـه   ها نیز افزایش میارزان قیمت، تولید بنگاه
پـولی و یـک شـوك    افـزایش پایـه  برسد که باالرفتن تولید حقیقی در اقتصاد نتیجـه 

حضـور  نتیجـه ،که در واقعیت وابستگی ایـن دو متغیـر  ضاي اسمی است. در حالیتقا
هـاي تقاضـا بـه بخـش     شوكآثارهاي معمول انتقال سازوکارهاي دیگري جز سازوکار

حقیقی بوده است.
هـاي نفتـی و واکـنش    یافته میـان شـوك  نظاماین امر به معناي حضور یک رابطه

نیست؛ با وقوع یک شوك منفی قیمـت نفـت، نهـاد    پولی در اقتصاد ایران سیاستگذار
اي را از دسـت  کردن ارز براي واردکـردن کاالهـاي اولیـه و واسـطه    پولی امکان فراهم

هـاي مثبـت نفتـی    خود (که در حضـور شـوك  ، دولت در بودجهایندهد. با وجودمی
تـاریخی) ایـن کسـري را بـا     طـور بـه افزایش یافته است) با کسري مواجـه شـده و (  

.کندمیپولی جبران اض از بانک مرکزي و افزایش پایهاستقر
صورت نبـود کند که حتی در ) توصیه می1990با وجود این توضیحات، گوردون (

هـاي عرضـه و واکـنش نهـاد پـولی، شاخصـی از ایـن        یافته میان شـوك بازخورد نظام
توجـه بـه   . با وارد مدل کنیمها را (زمانی که چنین شاخصی در دسترس است) شوك

هایی کـه از آن  سـازوکار هاي نفتی در اقتصاد ایـران و  آنچه در خصوص اهمیت شوك
گذارنـد گفتـه شـد، انحـراف واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي        طریق بر بازار تـأثیر مـی  

هاي نفتی که بر تولید اثرگذارنـد،  اي را به عنوان شاخصی از آن بخش از شوكواسطه
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اي ، لگـاریتم واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه     5رنمـودا در معادله وارد کردیم. 
1دهد.پرسکات آن نمایش میقیقی را همراه با روند هودریک ـح

هاي عرضه در مدل، پارامتر اثرپذیري برآوردشده با واردکردن این شاخص از شوك
توانـد  دهـد. دلیـل ایـن امـر مـی     توجهی نشان نمیدرخورتغییر ،زمانیبراي کل بازه

)8.0(تفاده از متغیر ابزاري درستاس yp  در یافتـه در برآوردها، نبود بازخورد نظـام
هـاي عرضـه باشـد.    سیاستگذاري پولی یـا عـدم انتخـاب شاخصـی درسـت از شـوك      

) در این حالت نیز نشان از شکست ساختاري پارامتر اثرپـذیري  1997استراتژي باي (
2.مانی قبلی دارددر همان مقاطع ز

. دالیل تغییرات شیب منحنی فیلیپس5
نشـان 7رابطـه صـورت بهتوانمیرااستفادهمورداقتصادسنجیمدلشکلترینکلی
داد:

)7 (constant tctttct impxxyx ,322111,   tcy ,

انـد. اي بر مبناي ریال و با کمک نرخ ارز موزون محاسبه شدهواردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه-1
نرخ ارز در ایران دونرخی بوده است. یک ،هشتادکم تا اوایل دههدلیل این امر آن است که دست

اي، اسـتفاده از فیلتـر   حرافات واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه    نقد عمده در مورد متغیر ان
زدایـی ایـن متغیـر اسـت؛ در اینجـا نیـز       ) بـراي رونـد  100ـ پرسکات (با شاخص تواتر هودریک

تواند بـه نتـایج غیرواقعـی بینجامـد. دلیـل اسـتفاده از فیلتـر        تحمیل چنین روندي بر متغیر می
ایم که ماهیت شـوك  هاي این متغیر بودهدر پی بخشی از نوسانپرسکات آن است کهـهودریک

هـاي  که در روندزدایی از تولید حقیقی، قصد ما جدا کـردن بخشـی از نوسـان   اند (در حالیداشته
اند).تجاري داشتهتولید است که ماهیت چرخه

دیگـري نیـز غیـر از   هـاي نهایی که باید بدان اشاره شود آن است که اقتصاد ایران از شوكنکته-2
ساله و انقالب اسالمی از جملهاخیر تأثیر پذیرفته است. جنگ هشتهاي نفتی در پنج دههشوك

ایـن تحـوالت، تعـداد    دهنـده اند. وارد کردن متغیرهاي مجازي نشـان این تحوالت تأثیرگذار بوده
از آزمون شکست ساختاري مدل را بیش از حد باال برده و امکان استفاده دهندهمتغیرهاي توضیح
کند. با وجود ایـن، زمـانی کـه متغیـر انحرافـات واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي         را از ما سلب می

هـاي پایـانی   هاي پیش و پـس از انقـالب و سـال   سالدهندهاي با سه متغیر مجازي نشانواسطه
ید.آوجود نمیاي در نتایج بهظهحشود، تغییر قابل مالجنگ جایگزین می
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)8.0(ســتهــاي تقاضاشــاخص جدیــد شــوكxدر ایــن معادلــه،  yp وimpc

دهنـد. آزمـون   اي از رونـد را نشـان مـی   انحراف واردات مواد اولیه و کاالهـاي واسـطه  
1361، 1352را در سه سـال  )(سوپریموم والد شکست ساختاري پارامتر اثرپذیري

سـاختن فواصـل   ،. گـام پایـانی  دهـد ) نشان میدرصد97(در سطح باالتر از 1371و 
اطمینان براي این سه مقطع شکست ساختاري با استفاده از توزیع احتمال برآوردگـر  

بـه جزئیـات   . بدون پـرداختن کرده است) ارائه 1997که باي (باشدمیشکست نقطه
: انـد از براي این سه مقطع شکست عبارتدرصد95اطمینان ریاضی، سه بازهپیچیده
.1372-1370و 1362ـ1360، 1353ـ1351

1هاي میان این مقاطع شکست، نتایجی مشابه جدول براي سال8با برآورد رابطه
هـاي  ست، در سـال پیدا1طور که از ستون نخست جدول همان1دست خواهد آمد.به

، پارامتر اثرپذیري مقدار نسبتاً بـاالیی داشـته و حـدود    1352پیش از 
3
یـک شـوك   2

ایـن،  . بـا وجـود   شـود مـی تقاضاي اسمی در سـال نخسـت در تولیـد حقیقـی ظـاهر      
یابـد (سـتون   پارامتر اثرپذیري تولید به نصـف کـاهش مـی   1352هاي پس از سالدر

).1پنجم جدول 
بـه عنـوان   1361، ما را در پذیرفتن سـال  1هاي دوم و سوم جدول ستونمقایسه

زمـانی کـه مقـادیر    بـه ویـژه  ،کند. ایـن امـر  یمقطع شکست ساختاري دچار تردید م
کنـیم، جلـب توجـه    مـی پارامتر اثرپذیري را در این دو معادله با ستون پنجم مقایسه 

هـاي  پـارامتر اثرپـذیري در بـازه   داري بـین مقـادیر برآوردشـده   کند؛ تفاوت معنـا می
یب شود. به این ترتمشاهده نمی1370-1352و 1370ـ1360،1361-1352زمانی
2را به عنوان مقطع شکست ساختاري این پارامتر برشمرد.1361توان مقطع نمی

هاي اطمینـان  هاي زمانی بین بازهرا براي بازه8شود آن است که چرا رابطه یک سؤال طبیعی که مطرح می-1
شود که شـش سـال از مجمـوع    هاي اطمینان نقاط شکست از نمونه سبب میکردن بازهبرآورد نکنیم. حذف

نمونه حذف شوند.پنجاه دوره
ممکن است دو دلیل دیگر بـه غیـر از تغییـر سـاختاري پـارامتر      به عنوان مقطع شکست1361برآورد سال -2

سـومی اسـت کـه    عطف رونـد درجـه  دقیقاً منطبق بر نقطه1361اثرپذیري داشته باشد؛ نخست آنکه سال 
طـور  هـاي تجـاري تولیـد بـه    شود که رفتـار نوسـان  ایم. این امر سبب میبراي تولید حقیقی در نظر گرفته

تغییر کرده و سبب برآورد نادرست مقطع شکست شود. از سوي دیگر چنانچـه مقـدار   ناگهانی در این نقطه
توضـیح داده شـد،   4طور که در بخـش  باشد، همان8/0حقیقی کشش تقاضا در اقتصاد ایران کمتر از عدد 

ود تواند بر رفتار متغیر ابزاري تقاضاي اسمی تأثیر گذارد. با این وجـ هاي عرضه در این سال میحضور شوك
) براي نگارندگان مشخص نیست.1997توسط روش باي (1361دلیل واقعی برآورد مقطع 
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میان تولید و تقاضـا در اقتصـاد ایـران    رابطه1372هاي پس از در نهایت، در سال
ها تقریباً برابر با صفر و از نظـر آمـاري   فروریخته است؛ پارامتر برآوردشده در این سال

یـپس، یـک شـوك تقاضـاي اسـمی در طـول ایـن        . از نظـر منحنـی فیل  معناسـت بی
راحقیقـی تولیـد آنکه، بدوناستشدهمنجرهاقیمتسطحدرمتناظرتغییرها بهسال

.تغییر دهد

عامل مؤثر در تغییر پارامتر اثرپذیري.1ـ5
کـم در دو  طور که در بخش پیش دیدیم، منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران دستهمان

. سـؤالی کـه مطـرح    1371و سال 1352ت شده است؛ سال مقطع زمانی دچار شکس
شود آن است که عامل مؤثر در تغییر شیب منحنی فیلیپس چیست؟می

طـور  . همـان باشدمیتئوریک استوار آن است که بر پایه2یک ویژگی مهم رابطه
اي در گفته شد، دو نگرش عمده در خصوص دالیل وجود چنین رابطه2که در بخش 

ي جزئی سطح خرد اسـت کـه بـه    هااطالعاتی در بازارها یا هزینهحضور نقص اقتصاد، 
هـاي  اساسی در مورد ایـن دو نگـرش، داللـت   جامند. نکتهانهاي کالن میچسبندگی

تجربی هر یک است.
)، چنانچــه اطالعــات ناکامــل عامــل اصــلی اثربخشــی 1973بـر مبنــاي لوکــاس ( 

تقاضـاي اسـمی در اقتصـاد، تولیـد    هايانافزایش نوسهاي تقاضا باشد، آنگاه با شوك
تقاضا متأثر خواهد شد. دلیل این امر آن است هايحقیقی به میزان کمتري از نوسان

غییـر تقاضـا را بـه    تـري از ت هـا بخـش کوچـک   تقاضا، بنگـاه هاينوسانافزایشکه با 
ن ، بـال و دیگـرا  ي دیگـر سـو کننـدگان نسـبت خواهنـد داد. از    مصرفتغییرات ذائقه

تقاضـاي اسـمی، بلکـه افـزایش     هـاي افزایش نوسانتنها نهکهکنند) ادعا می1988(
انجامـد، هرچنـد از کانـالی کـامالً     متوسط نرخ تورم نیز به کاهش اثربخشی تقاضا می

و از چسـبندگی  تر شـده ها کوچکهاي تعدیل قیمت بنگاهمجزا؛ با باالرفتن تورم، بازه
شود.کاسته میها سطح عمومی قیمت

گفتن به پرسش ابتـداي  هاي تجربی این دو مدل، روشی طبیعی براي پاسخداللت
هـاي متوسـط نـرخ تـورم و انحـراف معیـار نوسـان      2کند؛ جـدول  فراهم میرابخش

دهد.هاي زمانی مختلف نشان می) در بازه8/0تقاضاي اسمی را (با فرض کشش 
نـرخ تـورم و انحـراف معیـار     ست، متوسط پیدا2هاي جدول طور که از دادههمان

پایین است. بـه ایـن   1352هاي پیش از رشد تقاضاي اسمی در اقتصاد ایران در سال
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هاي منو و اطالعات ناکامل مقدار باالیی را بـراي پـارامتر   هزینهسازوکارترتیب هر دو 
بینی با بـرآورد مـا از ایـن    کنند. این پیشبینی میها پیشاثرپذیري در طول این سال

سازگاري دارد.1ارامتر در ستون نخست جدول پ
بـه  هـر دو  ،تقاضـا هاي، نرخ تورم و نوسان1370و 1352هاي زمانی سالدر بازه

هـا و اطالعـات   چسبندگی قیمتسازوکاریابند. به این ترتیب هر دو افزایش میشدت
بینی با پیشکنند که پارامتر اثرپذیري کاهش یابد. بار دیگر این بینی میناکامل پیش

همخوانی دارد.1برآورد ما در ستون پنجم جدول 
دهـد، رشـد   خود ادامه میه روند فزایندهکه نرخ تورم ب1371هاي پس از در سال

بینـی  از یک سـو پـیش  ،د. به این ترتیبشوتقاضا بار دیگر در اقتصاد ایران باثبات می
هـاي  است و از سوي دیگر، مـدل افزایش پارامتر اثرپذیري ،هاي اطالعات ناکاملمدل

زنند. آنچه در واقعیت به وقـوع  هاي منو کاهش بیشتر این پارامتر را تخمین میهزینه
تقاضـاي  تولیـد حقیقـی و  هزینه منو سازگاري دارد؛ رابطههايپیوسته است، با مدل

1ریزد.اسمی در اقتصاد ایران فرو می

گیـري برخی اقتصاددانان متغیرهاي دیگري را نیز به عنوان پارامترهاي مـؤثر در فراینـد تصـمیم   1-
) اعتقاد دارنـد کـه   2000) و کیلی (1988کنند. به عنوان نمونه، بال و دیگران (ها معرفی میبنگاه

ثباتی کالن نیست. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه      نحراف معیار تغییرات تقاضا معیار مناسبی از بیا
شود. به همـین  هاي عرضه نیز متأثر میپیوسته، از شوكبه طورهاي تقاضا اقتصاد، عالوه بر شوك

ا بـه  ثبـاتی بازارهـ  تري از بیکنند که انحراف معیار تورم شاخص مناسبدلیل، این دو پیشنهاد می
دهـیم،  هاي زمانی مختلـف مـورد بررسـی قـرار مـی     دهد. زمانی که این متغیر را در بازهدست می

کنیم که رفتار آن بسیار شبیه به رفتار انحراف معیـار تغییـرات تقاضاسـت. بـه عنـوان      مشاهده می
وسـط  ها به یک تغییـر پایـدار در مت  بنگاهتا مثالی دیگر، از آنجا که ممکن است مدتی طول بکشد 

) و سـندا و  1994گذاري خود را تصحیح نماینـد، بـال (  نرخ تورم در اقتصاد پی برده و رفتار قیمت
کنند. بـراي  ها معرفی میگیري بنگاه) متغیرهاي دیگري را به عنوان معیار تصمیم2008اسمیت (

هـاي  ر دورهـ میانگین موزونی از تـورم د Inflation Historyتورمی (نمونه، سندا و اسمیت پیشینه
کنند. محاسبه ها معرفی میهاي بنگاهگیريپیش) در اقتصاد را به عنوان پارامتر اثرگذار بر تصمیم

ساله براي مقاطع شکست نشان داد که مقدار آن ) دهMean Lag(این متغیر با فرض میانگین وقفه
با این حال، با کاهش با برآورد این سال به عنوان مقطع شکست سازگاري ندارد. 1371براي سال 

هـاي هزینـه منـو    بینـی مـدل  آمده با پیشدستبه تبعیت از بال)، نتایج به میانگین وقفه به صفر (
اي از تولید حقیقی در اقتصاد ایران، به سازگاري دارند. در نهایت باید توجه داشت که بخش عمده

لـب توسـط دولـت تنظـیم     شود. از آنجا که این بخـش در اقتصـاد ایـران اغ   بخش نفت مربوط می
صـورت عقالیـی انجـام    ها در این بازار نه در شرایط رقـابتی و نـه صـرفاً بـه    گیريشود، تصمیممی
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تولیدهاياستمرار نوسان.2ـ5

زمـانی  با نتایج بخش قبل وجود دارد آن است که هرچند در بازهرابطهمشکلی که در
، متوسط نرخ تورم و انحراف معیار تغییرات تقاضا در خالف جهـت  1371پس از سال 

هاي اطالعـات ناکامـل و   سـازوکار حرکت کـرده و امکـان تفکیـک نقـش هـر یـک از       
، 1370و 1352هـاي بـین   گذارند، امـا بـراي سـال   هاي منو را در اختیار ما میهزینه
) از آن 2000مشابه است. ایـن مشـکلی اسـت کـه کیلـی (     سازوکاربینی هر دو پیش

2آنـی آثـار کنـد؛ زمـانی کـه تنهـا بـر      یـاد مـی  1تحت عنوان شبه همسانی مشاهدات

شـویم، جـداکردن نقـش هـر یـک از دو      هاي تقاضا بر تولید حقیقی متمرکز میشوك
در سـازوکار دهد که تفاوت عمده این دو کیلی نشان میتقریباً ناممکن است.سازوکار
تولیـد حقیقـی در نتیجـه   هـاي آثار نوسـان در توجیه استمرار یا گسترش آنهاتوانایی 

هاي سـازوکار هاي اطالعـات ناکامـل قویـاً بـر     که مدلست. در حالیهاي تقاضاشوك
) بـراي توجیـه   3هـاي تنظـیم  هاي انباشت سـرمایه و هزینـه  سازوکاردیگري (از جمله 

در اقتصاد نتیجههایینوسانتولید متکی هستند، گسترش چنین هاينوساناستمرار 
ها در اقتصاد است. به این ترتیب براي تمایز نقش هـر  طبیعی وجود چسبندگی قیمت

خودهمبسـتگی  بایـد هاي تقاضا بـر تولیـد،   آنی شوكآثارعالوه برها، سازوکاریک از 
ها را نیز مد نظر قرار دهیم.ی در اثر این شوكتولید حقیقهاينوسان

را در یک مدل در کنار یکدیگر قـرار  سازوکاردادن این مسأله، کیلی دو براي نشان
هـاي تقاضـا و عرضـه در    ترین حالت، زمانی که خودهمبستگی شوكدهد. در سادهمی

4رد:آودست میبه1اي بسیار شبیه به رابطهمعادلهاقتصاد صفر است، وي

نظر برسد که این بخش را از معادالت خود خارج نماییم. شوند. به این ترتیب، شاید منطقی به می
شـده و جهـت و میـزان    رددهـد؛ نقـاط شکسـت بـرآو    این کار نتایج را چندان تحت تأثیر قرار نمی

تغییرات متوسط نرخ تورم (تحت شاخص ضمنی جدید قیمـت تولیـد) و انحـراف معیـار تغییـرات      
مانند.تقاضا عمدتاً بدون تغییر باقی می

1- Near Observational Equivalence
2- Impact Effect
3- Adjustment Costs

ثابت را از تغییـرات ین امر آن است که وي جملهثابت است. دلیل ااصلی کیلی فاقد جملهرابطه-4
کند.تقاضا خارج می
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هـا و هاي زمانی تعدیل قیمت بنگـاه میانگین بازهدهندهنشان/1در این معادله،

کننـد. از آنجـا   اقدام به خرید اطالعات مـی زمانی هاست که در هر بازهسهمی از بنگاه
آنهـا که ضریب تغییرات تقاضاي اسمی شامل هر دو پارامتر است، امکان تمـایز میـان   

تولیـد حقیقـی   این، ضریب وقفهوجودد این ضریب وجود ندارد. باتنها از طریق برآور
1هاست.تنها شامل پارامتر چسبندگی قیمت

، 1370ـ1352زمانی بازهژه درـبه وی، سازوکارهرقشنمایزـترايـبادهـسراهیک
هــاي عرضــه و تقاضــا و بررســی ضــریب  خودهمبســتگی میــان شــوكنبــودفــرض 

است. هرچند این فـرض بسـیار   1خودهمبستگی تولید حقیقی در برآوردهاي جدول 
هـاي مرتبـه  هاي عرضه و وقفـه از آنجا که شاخصی از شوكاما با واقعیت فاصله دارد، 

اي در کـم نگـرش اولیـه   ایـم، دسـت  ل و دوم تغییرات تقاضا را در برآورد وارد کـرده او
گذارد.در اختیار ما میسازوکارخصوص اهمیت هر 

هـاي  سـت، خودهمبسـتگی نوسـان   پیدا1ستون نخست جـدول  طور که در همان
نسبتاً باالست. این بدان معناست که چنـدین 1352نی پیش از سال زماتولید در بازه

اسمی از بخش حقیقی اقتصـاد محـو   انجامد که اثر یک شوك طول میزمانی بهدوره
5، خودهمبستگی تولید به میـزان  1370ـ1352هاي سالشود. در مقایسه، در فاصله

1زمـانی از  رخ تورم در این بازهیابد. این در حالی است که متوسط نکاهش میدرصد
هـا  دهد که چسبندگی قیمتاین امر نشان میافزایش یافته است؛درصد17به درصد

اطالعـات  سازوکارزمانی کاهش چشمگیري نداشته است و میان این دو بازهدر فاصله
کند.ناکامل است که نقش اصلی را در کاهش پارامتر اثرپذیري ایفا می

رشد متوسـط نـرخ تـورم و    ، پارامتر اثرپذیري در نتیجه1371هاي پس از در سال
) 2000بینـی کیلـی (  ها در اقتصاد کاهش یافته است. پـیش چسبندگی قیمتکاهش 

بایست شدیداً کـاهش  میهاهاي تولید در این سالآن است که خودهمبستگی نوسان

هـا در تولید حقیقی را تنها تابعی از میـزان چسـبندگی قیمـت   انگارانه است که ضریب وقفهساده1-
اي را شـده رفتار و از پیش تعیـین خوشفرایندپذیر است که اقتصاد بدانیم؛ این تنها زمانی امکان

تقاضاي اسمی در اقتصاد در نظر بگیریم.براي تغییرات 
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1.نشان از افزایش شدید این متغیر دارند1نتایج جدول اما،یابد

ــین مشــاهده  ــراي چن ــه ب ــیتوضــیحی ک ــه  اي م ــرد، آن اســت ک ــه ک ــوان ارائ ت
گذشته (به ویـژه شـش   دو دههطیهاي عرضه در اقتصاد ایران ودهمبستگی شوكخ

اي سال اخیر) شدیداً افزایش یافتـه و انحـراف واردات مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه      
اي کـه  ها نیست. مشاهدههاي عرضه در طول این سالشاخص مناسبی از شوك،دیگر

هـاي پـیش از   زمانی را به سالکه بازهکند آن است که زمانی این گمان را تقویت می
(سالی که قیمت نفت در بازارهـاي جهـانی شـروع بـه افـزایش کـرد) محـدود        1384

درصـد و بـه لحـاظ    49هـاي تولیـد   شده براي نوسانکنیم، خودهمبستگی برآوردمی
2معناست.آماري بی

ــوك   ــتگی ش ــرل خودهمبس ــراي کنت ــی ب ــه، م ــاي عرض ــدل  ه ــک م ــوان از ی ت
هاي عرضه استفاده کرد. به این ترتیب قادر خواهیم بود آثار شوك3برداريتوضیحخود

مورد 4هاي تولید را با استفاده از توابع پاسخ به محركرا خارج کنیم و استمرار نوسان
) بـراي جـداکردن اثـر    2000بررسی قرار دهیم. این همان رویکردي است که کیلـی ( 

5د.کنهاي عرضه استفاده میخودهمبستگی شوك

هاي عرضهبراي کنترل اثر شوكVARاستفاده از مدل .1ـ2ـ5
نیـاز بـر مـدل  یـک قیـد  ، بـه تحمیـل   VARهاي عرضه در مدل براي تفکیک شوك

بـریم کـه تـا کنـون بـراي      از همان شرطی بهره مـی ،خواهیم داشت. براي این منظور
8/0اضـا برابـر   ایم؛ فرض آنکـه کشـش تق  برآورد پارامتر اثرپذیري از آن استفاده کرده

طـور همزمـان از   بـه  0.8p+yتـوان فـرض کـرد کـه متغیـر     است. به این ترتیب مـی 

اي کـه بـا ایـن واقعیـت کـه      شوند؛ مشـاهده زمانی نامانا میهاي تولید حقیقی در این بازهنوسان-1
گذارند، در تناقض آشکار است.گونه اثر حقیقی در این دوره بر جاي نمیهاي تقاضا هیچشوك

کنیم، ضریب خودهمبسـتگی  ز برآوردها خارج میبه همین ترتیب، زمانی که درآمدهاي نفتی را ا-2
دهد.کاهش شدیدي را نشان می1371هاي پس از تولید در سال

3- Vector Auto-Regression (VAR)
4- Impulse Response

هاي عرضه تنها توجیه براي افزایش خودهمبسـتگی توجه کنید که افزایش خودهمبستگی شوك-5
تولیـد  دیگـر، افـزایش نقـش وقفـه    آوردها نیست؛ یک دلیل بالقوهبرهاي تولید حقیقی درنوسان

هاست.این سالطیبینی تغییرات آتی تقاضا در اقتصاد ایران حقیقی در پیش
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توان رشد تقاضاي اسمی و تولید حقیقی رو میشود. از اینهاي عرضه متأثر نمیشوك
نمایش داد:1هاي میانگین متحرك ماناصورت فرایندشده را به زداییروند

)9(    s
t

d
ttct LByx  ,)(, ,

ــه در آن، dکـ
t8و

tــوك ــا و شـ ــه و تقاضـ ــاي عرضـ ــامل B(L)هـ ــی شـ ماتریسـ
بـه یـک   B(0)شود کـه میشده سبب هاي وقفه است. قید در نظر گرفتهايچندجمله

ضه و تقاضا با اسـتفاده از  هاي عرو لذا تفکیک شوكشودمثلثی تبدیل ماتریس پایین
3پـذیر شـود. جـدول    زمانی امکانماتریس پسماندها، در هر زیربازه2کالسکیتجزیه

3دهد.نتایج برآورد مدل را در هر زیربازه نمایش می

پاسـخ  تـابع تعیینبهقادربخش،ابتدايدرشدهنتایج و قید مطرحاینازبا استفاده
آتی نسبت بـه یـک شـوك تقاضـاي اسـمی      دورهkبینیتولید حقیقی و خطاي پیش

را بـراي سـه   4واریـانس ، نمودارهاي پاسخ به محـرك و تجزیـه  6خواهیم بود. نمودار 
اف از رونـد  دهـد. سـطر نخسـت در ایـن شـکل، پاسـخ (انحـر       زمانی نشان میزیربازه

بلندمدت) تولید حقیقی نسبت به یک شوك تقاضاي اسـمی (بـه میـزان یـک واحـد      
95زمانی آتی را بـه همـراه نوارهـاي اطمینـان     انحراف از معیار) در طول هشت دوره

هاي تولید حقیقـی اسـت   بخشی از نوساندهندهدهد. سطر دوم نشاندرصد نشان می
اند (به همراه نوارهـاي اطمینـان   بینی نبودهپیشکه تا پیش از وقوع شوك تقاضا قابل

5درصد).95

را 1370ـ1352و 1351ـ1340ايـهزیربازههــککلـشنـایستـنختونـسدو
پنجم سازگاري دارنـد. در بـازه  آمده در ابتداي بخش دستبا نتایج به،دهدان میـنش

گـذارد.  ید بر جاي میقابل توجهی بر تولآثارزمانی نخست، یک شوك تقاضاي اسمی 
ماننـد. در بـازه  ش حقیقی باقی مـی زمانی در بخبراي چندین دورهآثاراین ،عالوهبه

1- Stationary Moving Average Process
2- Choleski Decomposition

ز مقدار میـانگین آنهـا کـم   )، تغییرات تقاضاي اسمی در هر زیربازه را ا2000به پیروي از کیلی (-3
ایم.ثابت را از معادالت حذف نمودهکرده و به این ترتیب جمله

4- Variance Decomposition
نمونـــه، نوارهـــاي اطمینـــان بـــا اســـتفاده از روشبـــودن انـــدازهبـــا توجـــه بـــه کوچـــک-5

PBST)Parametric Bootstrapاند.دست آمده) به
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همچنان بـراي  آثاراین لیکن،یابدحقیقی یک شوك تقاضا کاهش میآثارزمانی دوم، 
هـاي نوسـان چنـد از اسـتمرار   مانند (هـر مدت زمان قابل توجهی در اقتصاد باقی می

ید حقیقـی همچنـان در   کاسته شده است، خودهمبستگی تولزمانیاین بازهتولید در
ست).زمانی باالاین زیربازه

تولید و تقاضـا در خـالل   ، آنچه را در خصوص شکست رابطه6نمودار ستون سوم 
در این بـازه کند؛ یک شوك تقاضاي اسمیگفته شد تأیید می1372هاي پس از سال

آن نمـودار ر تولید نخواهد داشت. نکته اساسی در خصـوص ایـن   داري بازمانی اثر معن
داري اگونه استمرار معنـ تولید هیچهاينوساناست که پس از وقوع یک شوك تقاضا، 

در اقتصاد نخواهند داشت.
تولیـد در  هـاي آیا عـدم اسـتمرار نوسـان   ممکن است این پرسش مطرح شود که

زمـانی  هاي تقاضا در ایـن بـازه  بودن شوكخنثیتواند نتیجهمی6نمودارستون سوم 
د، آنگـاه  شتنگذابر جاي میمعناداريآثارهاي تقاضا در این دوره باشد؛ چنانچه شوك
خوبی در شکل دیده شوند.تولید در طول زمان بههاينوسانممکن بود استمرار 

اي هاي فصـلی بـراي اقتصـاد ایـران تنهـا بـر      تر گفته شد، دادهطور که پیشهمان
انتقـاد آن  اند. یک راه طبیعی براي پاسخ بـه ایـن  منتشر شده1367هاي پس از سال

ها اسـتفاده  ند، از این دادههاي فصلی موجودمانی سوم که دادهزاست که براي زیربازه
تري متمرکز شده و هاي زمانی کوچک. به این ترتیب قادر خواهیم بود که بر بازهکنیم
هاي زمانی کوچک مورد بررسی قرار دهیم. به ایـن  در این بازههاي تقاضا راشوكآثار

اخیر تنهـا  تولید در دو دهههاينوسانتوانیم پی ببریم که آیا عدم استمرار ترتیب می
غیرواقعی است یا خیر.یک مشاهده

زمـانی پـس از   ین دوره(اولـ 1374اول سـال  ماههزمانی سهبراي این منظور بازه
(آخـرین بـازه  1387دوم سـال  ماهـه مقطع شکست) تا سـه درصد95ان اطمینبازه

انـد) را برگزیـدیم. بـا اسـتفاده از ایـن      فصلی در آن منتشـر شـده  هايزمانی که داده
گـذر بـراي تفکیـک بخشـی از     هاي فصلی قادر خواهیم بـود از یـک فیلتـر میـان    داده

را بـا  VARمـدل  1ریم.بهـره ببـ  ،دهنـد هاي تجاري را تشکیل میمتغیرها که چرخه

وقفـه و پیشـرو بـراي    ) بـا اسـتفاده از شـش جملـه    Baxter-King Filterفیلتر بکستر ـ کینـگ (  1-
تناوب میان هجده ماه و هشت سال هستند استفاده ها که داراي دامنهجداکردن بخشی از نوسان

شده است.
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نمودارهاي پاسخ به محـرك و  7نمودار1.کردیمهاي جدید برآورد استفاده از این داده
زمـانی آتـی نشـان    ن متغیرهـاي جدیـد در طـول ده دوره   واریانس را براي ایـ تجزیه

دهد.می
هـاي تقاضـا در ایـن    نخست آنکـه شـوك  :مهم استدربرگیرنده دو نکته7نمودار 

به سـرعت  آثاردیگر آنکه این وگذارندحقیقی بر تولید بر جاي میآثار،زمانیزیربازه
. در توجیه این مشاهدات بـا توجـه   شوندمی(کمتر از یک سال) از بخش حقیقی محو 

تـوان گفـت کـه بـه     مـی ،هاي منوهاي اطالعات ناکامل و هزینهسازوکاربینی به پیش
هـاي تقاضـا، تولیـد را تحـت     ها، شـوك سالدلیل افزایش ثبات تغییرات تقاضا در این 

هـا  شود کـه بنگـاه  باالبودن شدید نرخ تورم سبب میاین حال،دهند. با تأثیر قرار می
آثار شوك به هاي خود را به سرعت نسبت به اطالعات جدید تعدیل کرده و لذا قیمت

د.سرعت از اقتصاد محو شو

بندي. جمع6
هاي تقاضاي اسـمی را بـر تولیـد    گذاري شوكدر این پژوهش تالش کردیم قدرت اثر

به ویژهساله مورد مطالعه قرار دهیم. زمانی پنجاه، در یک بازهحقیقی در اقتصاد ایران
قصد داشتیم به این پرسش پاسخ دهیم که با تغییرات فضاي اقتصـاد ایـران در طـول    

ییر شده اسـت  تغاین رابطه نیز دستخوش)، آیا1387تا 1338دهه (از سال این پنج
کننـد، تغییـر در   وجود چنین تغییراتی را تأییـد مـی  ،عالوه، اگر مشاهداتیا خیر. به

هـا موجـب تغییـرات سـاختاري رابطـه     کننده در بازارهاي تعیینسازوکارکدام یک از 
هـا از یـک سـو    میان تولید حقیقی و تقاضاي اسمی شده است. پاسخ به ایـن پرسـش  

ی در پی خواهنـد داشـت؛ بـه عنـوان نمونـه، امـروز در       ي مهمسیاستگذارهاي داللت
هاي انقباضی یا انبسـاطی پـولی چیسـت؟ از    هاي حقیقی سیاستاقتصاد ایران، هزینه

کمک خواهد کرد کـه  سیاستگذاردر درك این نکته به ، ايسوي دیگر، چنین مطالعه
بـه بخـش   هـاي اسـمی   شـوك آثارهایی که سبب انتقال سازوکارآیا در اقتصاد ایران، 

هـاي تقاضـاي اسـمی    نسبت بـه اتخـاذ اشـکال خاصـی از سیاسـت     ،شوندحقیقی می

براي تقاضاي کل استفاده کردیم.8/0دوباره از کشش 1-
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اند یا خیر؟حساس بوده
اي را اقتصادسـنجی سـاده  ها، در گام نخست، معادلهن پرسشبراي یافتن پاسخ ای

هـاي تئوریـک خـود    ) براي آزمـون مـدل  1988) و بال و دیگران (1973که لوکاس (
گذشته بـرآورد  اي اقتصاد ایران در طول پنج دههده و آن را برکنند، برگزیاستفاده می

تقاضـاي  دار میان تولید حقیقی وااي معن. این برآورد اولیه نشان از وجود رابطهکردیم
وقوع ،)1997، آزمون شکست ساختاري باي (این حالاسمی در اقتصاد ایران دارد. با 

در چنـدین  را، تر اثرپـذیري تولیـد)   شکست ساختاري در پارامتر مورد نظر مـا (پـارام  
کند.تأیید میاز این بازه زمانیمقطع 
و اعمـال برخـی تغییـرات در    قراردادن برخی مالحظـات اقتصادسـنجی   مد نظربا 
وجود دو شکست ساختاري در پارامتر اثرپذیري ،در نهایتاقتصادسنجی اولیه، معادله

نکـه پـارامتر   بـه ویـژه آ  گـردد.  یتأییـد مـ  1371و 1352تولید، در دو مقطع زمـانی  
هاي پیش از شکست ساختاري نخست در اقتصاد ایـران  اثرپذیري تولید در خالل سال

حدود ،زمانیست. در این فاصلهباالبه نسبت
3
وك تقاضاي اسمی بـه بخـش   یک ش2

، 1370تـا 1352هاي سالشده است. پس از شکست اول و در فاصلهمنتقل حقیقی 
هـاي پـس از   رسد. در سـال یابد و به مقدار یک سوم میاین پارامتر شدیداً کاهش می

میـان تولیـد و تقاضـا در    معناداري خود را از دسـت داده و رابطـه  ، این پارامتر 1372
ریزد.اقتصاد ایران فرو می

هـاي تئوریـک لوکـاس و بـال و     مدل اقتصادسنجی که مبتنی بر مدلیکانتخاب
تـرین رویکردهـاي موجـود در ادبیـات نسـبت بـه       دو مدلی که عمـده ـ ن استدیگرا

ایـن امکـان را در اختیـار مـا قـرار      ـشـوند هاي تقاضا شناخته مـی اثرگذاري سیاست
آثـار انتقـال  سـازوکار هاي تجربی ایـن دو مـدل، اثـر دو    توجه به داللتدهد که بامی

ید و تقاضا مورد مطالعه قـرار دهـیم.   تولقاضا به تولید را در شکست رابطههاي تشوك
در یک مدل بـه سازوکار) نیز از تلفیق این دو 2000در این راه، از نتایجی که کیلی (

نیز استفاده کردیم.استدست آورده
شـده در  دهند که در نخستین شکست سـاختاري مشـاهده  مشاهدات ما نشان می

امل است. به این معنا که با افـزایش  سازوکار اطالعات ناکتغییر در ،نمونه، عامل اصلی
هـاي  تـري از شـوك  هـا بخـش کوچـک   ، بنگـاه 1351تقاضا پـس از سـال   هاينوسان
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تري کنندگان نسبت داده و لذا واکنش کوچکمصرفشده را به تغییرات ذائقهمشاهده
هـاي  ها در سالدهند. این در حالی است که چسبندگی قیمتنشان میه آنهانسبت ب
تولیـد حقیقـی در طـول زمـان     هايشود که نوسان، همچنان سبب می1351پس از 

استمرار یابند.
هزینـه منـو و چسـبندگی    سـازوکار ، تغییـر در  1371در مقابل، در مقطع زمـانی  

نـرخ تـورم   افزایش شود؛ با ها سبب تغییر در پارامتر اثرپذیري تولید حقیقی میقیمت
اضر به ثابت نگاه داشتن قیمت محصـوالت  ها دیگر ح، بنگاه1370هاي پس از در سال

هـا در سـطح کـالن کـاهش     شود که چسبندگی قیمتخود نیستند. این امر سبب می
مـدت تحـت تـأثیر قـرار     هرچند یک شـوك تقاضـا، تولیـد را در کوتـاه    ،رواز اینیابد. 

ـ  زمانی اثربخشی شوكدهد، بازهمی ه هاي تقاضا بسیار کوتاه بوده و اثر این تغییـرات ب
شود.سرعت از بخش حقیقی اقتصاد حذف می

فیلیـپس در اقتصـاد ایـران،    مشاهدات ما نشان از شکست رابطـه هرچندبنابراین، 
تغییـر  دهد که ایـن تغییـرات، ناشـی از   ان میدارد و نش،کم در دو مقطع زمانیدست

لـیکن  ي بـوده، سیاستگذارتغییر رفتار رفتار تقاضاي اسمی در اقتصاد ایران در نتیجه
تـوان در  هدف ما بررسی دالیل وقوع چنین تغییر رفتارهایی نبوده اسـت. اگرچـه مـی   

ی قابل اتکا دربـاره رسیدن به نتایجاما اي را مطرح کرد، اولیههاياین خصوص حدس
گیرد.پژوهش ما قرار نمیدر حوزه،يسیاستگذارهایی در دالیل اصلی چنین چرخش
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هاي زمانی مختلفدر زیربازه7هنتایج برآورد رابط. 1دول ج

12345زمانیبازه
1370ـ13871352ـ13701371ـ13601361ـ13511352ـ1341

- 102/0- 030/0- 152/0079/0- 128/0ثابت
)026/0()016/0()050/0()031/0()026/0(

tx634/0378/0399/0023/0380/0
)126/0()039/0()325/0()096/0()085/0(

1t,cy 810/0042/1700/0496/1754/0
)070/0()053/0()359/0()275/0()075/0(

t,cimp071/0088/0095/0048/0081/0
)070/0()035/0()081/0()024/0()043/0(

1tx 407/0048/0 -047/0023/0037/0
)130/0()049/0()199/0()087/0()099/0(

2tx 064/0301/0013/0017/0 -227/0
)182/0()052/0()235/0()091/0()109/0(

R2989/0997/0913/0778/0952/0
S.E.013/0015/0038/0022/0041/0

دهند.توضیح: مقادیر داخل پرانتز، خطاي استاندارد برآورد هر یک از ضرایب را نشان می
لگـاریتم تقاضـاي اسـمی    xاسـت.  (yc)انحراف لگاریتم تولید حقیقی از روند مرتبه سوم ،متغیر وابسته

از اي حقیقـی مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه    واردات، انحرافimpcو استتقاضا)8/0(با فرض کشش 
دهد.روند را نشان می

هـاي زمـانی اقتصـادي بانـک     با اسـتفاده از بانـک اطالعـات سـري    7هاي گزارش از تخمین رابطهبرآوردمأخذ:
مرکزي جمهوري اسالمی ایران.

هاي زمانی مختلفمتوسط نرخ تورم و انحراف معیار تغییرات تقاضا در زیربازه. 2جدول 
1387ـ13701371ـ13511352ـ1341زمانیبازه

11722متوسط نرخ تورم
051/0128/0063/0انحراف معیار تغییرات تقاضا

) و بر حسـب درصـد   1376توضیح: متوسط نرخ تورم بر اساس شاخص ضمنی قیمت تولید (بر مبناي سال پایه
آمده است.دست به 8/0شده است. منظور از تقاضا، لگاریتم تقاضاي اسمی است که با کشش محاسبه

اسـالمی  جمهـوري مرکـزي بانـک اقتصاديزمانیهايسرياطالعاتبانکازاستفادهباگزارشمحاسباتمأخذ:
ایران.
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هاي زمانی مختلفدر زیر بازهVARبرآورد مدل .3جدول 
1387ـ13701371ـ13511352ـ1341زمانیبازه

tx
1tx 068/1279/0136/0

)757/0()322/0()757/0(
2tx 413/0390/0376/0

)705/0()232/0()208/0(
yt-1543/0 -290/0 -962/0-

)932/0()486/0()675/0(
yt-2368/0066/0-610/0

)820/0()463/0()616/0(
R2488/0274/0)189/0(

RMSE045/0120/0063/0
yt

1tx 017/1076/0001/0
)563/0()170/0()093/0(

2tx 425/0423/0012/0
)524/0()123/0()084/0(

yt-1644/0920/0237/1
)693/0()257/0()272/0(

yt-2115/0294/0 -354/0 -
)610/0()245/0()248/0(

R2940/0870/0742/0
RMSE034/0063/0025/0

دهند.مقادیر داخل پرانتز، خطاي استاندارد برآورد را نشان میتوضیح: 
شده اسـت. بـراي حـذف ثابـت از معـادالت،      محاسبه8/0تقاضاي اسمی با فرض کشش 

صـورت  به و تغییـرات تقاضـا بـه    زمـانی محاسـ  مقدار میانگین رشد تقاضا در هر زیربـازه 
شده است.انحراف از میانگین در معادالت وارد

هـاي زمـانی   با اسـتفاده از بانـک اطالعـات سـري    9هاي گزارش از دستگاه معادالت آوردبرمأخذ:
اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.  



33هاي تحریک تقاضاي اسمی در اقتصاد ایران                                                 اثربخشی سیاست

)1387ـ1339لگاریتم تولید اسمی در اقتصاد ایران (.1نمودار 

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. بانک اطالعات سريمأخذ:

)1387ـ1338شاخص ضمنی قیمت تولید و نرخ تورم در اقتصاد ایران (. 2نمودار 

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.بانک اطالعات سريمأخذ:
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)1387ـ1338یتم تولید حقیقی در اقتصاد ایران (لگار. 3نمودار 

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.بانک اطالعات سريمأخذ:

رگرسیون گردشی پارامتر اثرپذیري تولید.4نمودار

اقتصادي.زمانیهايسرياطالعاتبانکهايدادهازبا استفاده2رابطه درگزارشهايبرآوردمأخذ:

سان
نو

قی
حقی

ید 
 تول
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ه
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)1387ـ1340اي حقیقی در اقتصاد ایران (لگاریتم واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه. 5نمودار 

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.بانک اطالعات سريمأخذ:

فهاي زمانی مختلواریانس براي زیربازهنمودارهاي پاسخ به محرك و تجزیه. 6نمودار 

نشـان  ،سـاخته شـده  PBرا کـه بـا اسـتفاده از روش    درصد95هاي اطمینان هاي خاکستري بازهنوارتوضیح:
دهند.می

هاي مورد اسـتفاده از بانـک   تقاضا. داده8/0و فرض کشش VARهاي گزارش با استفاده از مدل برآوردمأخذ:
اند.ایران استخراج شدهي اسالمی هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوراطالعات سري

سان
نو

ي 
ها

ات
ارد

و
قی

حقی
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هايهاي پاسخ به محرك و تجزیه واریانس با استفاده از دادهنمودار. 7نمودار 
1385:4تا 1373:1فصلی، زیربازه زمانی 

نشـان  ،سـاخته شـده  PBرا که با اسـتفاده از روش  درصد95هاي اطمینان خاکستري بازههاينوارتوضیح:
دهند.می

هـاي مـورد اسـتفاده از    تقاضـا. داده 8/0و فرض کشـش  VARهاي گزارش با استفاده از مدل برآوردمأخذ:
اند.ي اسالمی ایران استخراج شدههاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوربانک اطالعات سري
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