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دهد تـا  کند و اجازه میهاي گذشته را برطرف میهاي مدلکند. این الگو برخی از کاستیمی
در ند. بـه خصـوص،  تر تفکیک و برآورد شومدت متغیرهاي کالن دقیقمدت و بلندآثار کوتاه

در گیـریم و مـدت ارز در نظـر مـی   مستمر و درازاین الگو نفت را به عنوان یک منبع درآمد
الگوي تصحیح خطاي بـرداري بـا متغیرهـاي برونـزا     هاي فصلی وقسمت تجربی کار از داده

دهـد کـه درآمـد نفـت، رشـد      اي بـه دسـت مـی   کنیم. الگوي نظري مـا معادلـه  استفاده می
کند. یک دسـتاورد  تکنولوژي، نرخ واقعی ارز و عوامل دیگر را به تولید کل اقتصاد مربوط می

کند که رشد درآمد نفت همواره این است که با اطمینان زیاد مشخص میي مذکورمهم الگو
هـاي  گـو، اشـاره بـه کاسـتی    با افزایش تولید در ایران همراه بوده اسـت. دو نتیجـه دیگـر ال   

کـه تـورم بـاال در چنـد دهـه گذشـته، نشـانه        ارند. نخسـت آن چشمگیري در اقتصاد ایران د
ستفاده مطلـوب از  گذاري در کشور بوده که امکان اهاي مهمی در نهادها و روند سیاستضعف

بـودن و  دت کـاهش داده اسـت. دوم آنکـه بسـته    گذاري را به شیی سرمایهدرآمد نفت و کارا
هـاي داخلـی   نیافتگی نسبی بازارهاي سرمایه و پول در ایران، اقتصاد را در مقابل تکانهتوسعه

تـا گیر از سوي این بازارها موجـب شـده   پذیر کرده و عدم ایفاي نقش ضربهو خارجی آسیب
هاي مثبت و منفی نفت، اثر مستقیم خود را در نوسانات درآمد آحاد اقتصادي مـنعکس  تکانه

جبران کنـد، ولـی بـه    توانست تا حدودي این مشکل راد صندوق ذخیره ارزي میکنند. ایجا
1مختل کرده است.نحوه استفاده و برداشت از این صندوق، کارکرد آن را عمالًرسدنظر می

درآمد نفت، اقتصاد کالن، اقتصاد ایران، الگوي تصحیح خطاي بـرداري، کلیدي:هايواژه
نرخ بهره بازار

JEL:E4, C2, F14, B22, P36بندي طبقه

.سپاسگزاریم،انداین مقاله به ما کمک کردهاز آقایان محسن رنجبر و علی سرزعیم که در ویرایش-1
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. مقدمه1
ي گسـترده و  هـا نقش نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحـث در چندین دهه گذشته 

هـا دیـد غالـب ایـن اسـت کـه نفـت منـابع مـالی          بوده است. در یک سوي این بحثمهمی
با آنچه که گذاري در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه را براي مصرف و سرمایهچشمگیري 

و هـم بـراي   آمد ملی درهم براي تري را سریعافتاد، امکان رشداتفاق میبدون نفت احتماالً
هاي سـاختاري و نهادینـه   برخی معتقدند که ضعفدر سوي دیگر، فراهم کرده است. مصرف

جامعه ایران مـوانعی بـراي اسـتفاده مناسـب از پتانسـیل درآمـدهاي نفتـی ایجـاد و بعضـاً         
ها را تشدید کرده است. نفتی آن ضعفهايرانت

که درآمد نفت از بعضی جهات بـه مصـرف و تولیـد در ایـران کمـک      حالیدر نتیجه در
هـواداران  گروهـی از  ماندگی اقتصادي و سیاسی شده است. کرده، از جهات دیگر باعث عقب

هـاي  سیاسـت هاي ساختاري و اتخـاذ  ضعفجبرانِجهت معتقدند که با کوشش یدگاهدینا
ولی عـده زیـادي هـم مشـکل     .تقویت کردرا توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران مناسب می

بزرگی براي ایـران  ي بالدر مجموعدانند. به نظر آنها، نفت هاي نفتی میاصلی را وجود رانت
هاي استعماري را به منطقه کشانده و انگیـزه  وجود منابع نفتی قدرتبه خصوص، بوده است. 

یـا انـد هـا موفـق شـده   این قـدرت در گذشته تسلط بر ایران تقویت کرده است. را براينهاآ
کـه سـعی در   در مقابـل کسـانی  دولتمردان ایران را تحت نفوذ خود درآورنـد یـا   بسیاري از 

ـ بزرگـی ایجـاد کننـد.   سـدهاي ،انداعتالي کشور داشته یـده هـواداران ایـن دیـدگاه،     عقه ب
نیروهاي مولد کشور را از تالش الزم بـراي توسـعه  نیز يدیگري هایوهدرآمدهاي نفتی به ش

از بـیش از حـد  توجه دولت و بخـش خصوصـی را  این درآمدهاصنعتی بازداشته است. مثالً
بـین هـا درگیـري  تـر، در بعضـی دوره  است. از آن مهـم کردهبه واردات معطوفو روتولید د

تري از ایـن رانـت عظـیم بـاال     گزرهم بمختلف براي تصرف ساجتماعی و سیاسیهايهگرو
هـاي دیگـر   دورهبعضـی درهاي زیادي را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. و هزینهگرفته 

طریق انحصار آن از هاي نفتی را در دست گرفته وکنترل رانتاند توانستهمعدود ايعدههم 
را براي خود محقق سازند.دیکتاتورياستمرارقدرت و
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هاي مربوط بـه آن  سفانه بیشتر بحثالعاده نفت در اقتصاد ایران، متأهمیت فوقبا وجود ا
. اسـت قـرار گرفتـه   تجربـی  موشـکافانه  هايیمورد بررسو کمتر در سطح نظري باقی مانده

اي مقایسهتحقیقاتبر اساس ها به نتایج تجربی شده، معموالًهم که در این بحثهاییاشاره
هاي بسیار متفاوتی را از اثر نفت خیز بوده است که ارزیابیو غیرنفتخیز هاي نفتکشوربین

مشـهور  »بالي منـابع «که به ادبیات اتتحقیقي از این سردهند. یک بر اقتصاد به دست می
کننـد  شود، ادعـا مـی  هاي مقطعی انجام میبا دادههایی که معموالًینتخماند، بر اساس شده

در یـک کشـور باعـث کنـدي رشـد اقتصـادي و سیاسـی آن        که وجود منابع سرشار طبیعی 
هاي زمانی و مقطعی اسـتفاده  ات دیگر که اغلب از ترکیب دادها یک رشته تحقیقام1شود.می

یعـی را  منـابع طب یآثار منفیقات نیز که گروه سوم تحق2کنند.اند، این نتیجه را رد میکرده
لـی  ویر،در اثـر رشـد چشـمگ   معمـوالً هدارند کـ یدکأت»يهلندیماريب«بر دهند،نشان می

مطابقت چندانی با شرایط ایـران  و آیدیمبه وجودیعیمنبع طبیکمدت درآمد کوتاهنسبتاً
ندارد.  

اي خطـی و  ثیر منابع طبیعی بر عملکـرد اقتصـاد رابطـه   تأرسد، به نظر میدر هر صورت
رو یـن از اسـتگی دارد.  ساده نیست و به شرایط خاص اقتصادي و سیاسی کشور مـورد نظـر ب  

جداگانـه و بـا دقـت    رابطه درآمد نفت و متغیرهاي اقتصادي در شرایط ایـران، استيضرور
یافتـه، یشافزانفت براي اقتصاد ایران بال بوده و هرچه درآمد نفت . آیا واقعاًشودینظر بررس

است؟یدهدیباقتصاد در مجموع آس
اي است، چون راه سـاده دشواریاربسال ین سؤکننده براي قسمت اول اقانعیافتن جوابی
اگر نفت نبود، وضع زندگی در کشـوري  که یممشخص کني تجربی هاروشوجود ندارد تا با 

بدیل خاصی از این دست وجـود  زیراشد، با مشخصات جغرافیایی و تاریخی ایران چگونه می
نظر عملـی نیـز کـاربرد    ال امکان بیشتري هست و ازقسمت دوم سؤاما براي پاسخ بهندارد. 

اي است تري دارد. باید توجه کرد که به هر حال ایران، صاحب منابع نفتی و گازي عمدهمهم
بـرداري  رهحدود یک قرن دیگر هـم قابـل بهـ   و احتماالًبرداري شدهکه حدود یک قرن بهره

به ون یاتادبیناز ایراخیابیخالصه و ارزیکيشروع شد. برا)1995(رنر با کار ساکس و وایاتادبیناـ1
مراجعه شود.)2009(در پلوگ و ونبلز 

.مراجعه شود)2011و همکاران (یبه کاوالکانتیر،مثال اخيبراـ 2
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درآمـد نفـت   شیافزااندازه در حال حاضر این است که تا چهمهمالخواهد بود. بنابراین سؤ
؟ به چـه صـورت اسـت   یرگذاريثأتینايسمت و سوگذارد و ثیر میروي عملکرد اقتصاد تأ

اگر این اثر در مجموع منفی باشد، باید شاهد افت درآمد ناخالص داخلـی پـس از یـک دوره    
گـذاري در  بایـد از سـرمایه  روشن است کهمدت رشد درآمد نفت باشیم. در این صورت، بلند

رفتن درآمـد  مثبت باشـد، بایـد از بـاال   مذکورنفت دست بشوییم. ولی اگر اثر توسعه صنعت 
.نمودکید برداري مؤثرتر از این منبع تأنفت استقبال کرد و روي بهره

براي سنجش اثر صادرات نفت بر کل اقتصاد، باید این اثر را از نقش عوامل دیگر کـه بـر   
مدت به طرق مختلف بهنولوژي در دنیا در بلندگذارند، جدا کرد. مثالً رشد تکتولید تأثیر می

ثیر ال بر قیمـت نفـت در بـازار جهـانی تـأ     کند و در عین حبازدهی تولید در ایران کمک می
منظـور نکنـیم، احتمـاالً   ر رشد تکنولوژي را در محاسبات خود گذارد. از این جهت، اگر اثمی

گیـري مـا را مخـدوش خواهـد     هقسمتی از آن در اثر درآمد نفت منعکس خواهد شد و انـداز 
هاي اقتصادي را کـه جـدا از درآمـد نفـت     طور باید نقش بعضی نهادها و سیاستکرد. همین

گیـري اثراتـی از   گذارند، تا حد ممکن در نظر گرفت. البته انـدازه روي کارکرد اقتصاد اثر می
هـاي  اسـت اي مهم است که به درك بهتر ماهیـت اقتصـاد ایـران و سی   این دست، خود یافته

کند.تر آن کمک میمناسب براي رشد سریع

. یک الگوي اقتصادسنجی جدید براي ایران2
ایـم کـه  ، اخیراً در زمینه اقتصاد کالن در ایران پژوهشـی را انجـام داده  نکات فوقبا توجه به 

ین الگوهاي کـالن اقتصـاد ایـران البتـه کـار      تخماست. برخوردارییبسزایتآن از اهمنتایج 
گردد. به خصوص در دو دهـه گذشـته   برمی1350اي نیست و شروع آن حداقل به سال تازه

کـدام درآمـد نفـت بـا روشـی      انـد، ولـی در هـیچ   الگوهاي متعددي تعریـف و بـرآورد شـده   
عوامل جدا و تفسیر کرد. در شود که بتوان به راحتی اثر آن را از بقیهسیستماتیک وارد نمی

کند، استفاده از یک الگوي جدید اسـت  مطالعات قبلی متمایز میرا از این تحقیقآنچه واقع
کننده عمده مثـل ایـران از نظـر تئوریـک تبیـین      که نقش درآمد نفت را در یک کشور صادر

دهد که نتایج تجربی معادالت را با اطمینان بیشتري سـنجیده و تفسـیر  کند و اجازه میمی
منبـع درآمـد مسـتمر و    یـک ت بـه عنـوان   نفـ گرفتن کنیم. یک جنبه مهم این الگو، درنظر
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شـامل معـادالت   شده است. این الگوگرفتهیدهناداست که در الگوهاي گذشته مدت ارزدراز
تـري از  تا تصویر جامعشودمیمعمولِ اقتصاد کالنِ مربوط به حجم پول، تورم و نرخ ارز نیز 

هـاي فصـلی و   د از دادهاقتصاد کالن ایران به دست دهد. همچنین در قسمت تجربی کار خو
کنیم. ایـن ترکیـب  ) استفاده می*VECXي با متغیرهاي برونزا (برداريتصحیح خطاالگوي 

مـدت متغیرهـاي   مدت و بلنـد کند تا آثار کوتاهها و روش اقتصادسنجی کمک میجدید داده
یک و برآورد کنیم.تفکتر کالن را دقیق

که درآمـد نفـت، رشـد تکنولـوژي، نـرخ      دهد اي به دست میمعادلهمذکور الگوي نظري
ها) و عوامل دیگـر را بـه   تر، نسبت نرخ اسمی دالر به سطح قیمتواقعی ارز (یا به بیان دقیق

کند:صورت زیر به تولید کل اقتصاد مربوط می

)1(yt = 1yt
* + 2ept + 3xot + cyt + yt + yt

yt،1385تـا فصـل سـوم سـال     1357ها از فصل آخر سال شاخص فصلt،1در معادله

t ،ytگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی ایـران در فصـل  ل
لگـاریتم متوسـط مـوزون تولیـد     *
xotلگـاریتم نـرخ واقعـی ارز،   eptناخالص داخلی واقعی در کشورهاي شریک تجاري ایران،

هاي تولید که معمـوالً کنندهتی مشتمل بر سایر تعیینعبارcytلگاریتم صادرات نفت به دالر، 
ضرایبی yو 1 ،2 ،3یک فرایند تصادفی با متوسط صفر است. ytوشوندثابت فرض می

هستند که باید به صورت آماري برآورد شوند.
2کنـد کـه بایـد   بینـی مـی  الگوي نظري ما پیشهمچنین  = 3    باشـد، چـون اهمیـت

یش نـرخ  افزابنابراین به معادل ریالی آن بستگی دارد. تولید داخلی نهایتاًصادرات نفت براي
که افزایش ارز حاصل از صادرات دارد.  داشته باشدیدتوليروارز باید همان اثري را 

د ـدهد که اگر سرعت رشد درآمد نفت از مجموع سرعت رشـ این الگو همچنین نشان می
شـود و  رنگ مـی ـه تدریـج نقش نفت در اقتصاد کمـاشد، بتکنولوژي و رشد جمعیت کمتر ب

2ورت بایـد  ـکند. در این صل میـمدت به سمت صفر میدـدر بلن = 3 = . ایـن در واقـع   0
خیـز  دیگري درباره نقش نفت در یک سري کشورهاي نفـت پژوهش اي است که ما در نتیجه

به یجصادرات نفت آن به تدرزي کهایم که در کشوري مثل اندونو نشان دادهدست آوردهه ب
از نظر آماري تفاوتی با صفر ندارند. ولی در کشـورهایی کـه در  3و2یده، ضرایبصفر رس
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از مجموع سرعت رشـد تکنولـوژي و رشـد جمعیـت     مدت سرعت رشد درآمد نفتی آنهابلند
باشد و افزون بر آن، این دو پارامتر بایـد مثبـت و مسـاوي    3اوي باید مس2کمتر نیست، 

) باشند، چون در این گروه از کشورها درآمـد حاصـل از نفـت در    کشش تولید به سرمایه (
یلتبـد شود و به یـک محـرك عمـده تولیـد     گذاري میمنبع اصلیِ سرمایهطول زمان نهایتاً

ytتکنولوژي است کـه در الگـوي مـا متغیـر     مدتگردد. دیگر محرك مهم تولید در درازمی
*

نشـان  چنـین  گذارد. ایـن الگـو هم  روي تولید داخلی اثر می1و با ضریب نماینده آن است
بایـد داشـته   باشـد،  کشور عت رشد تکنولوژي در داخل و خارج دهد که اگر نسبت سرمی

1باشیم: =  (1 - 2)پـس از تخمـین ضـرایب    دهد که بتـوان ه این امکان را می. این رابط
یابیم، کمتر از یک باشد، به این معنـی  . اگر عددي که میرا محاسبه نمودپارامتر 1معادله

افتـاده اسـت، در   اوري از بقیه دنیا عقـب خواهد بود که ایران در چند دهه گذشته از نظر فنّ
تـر شـدن بـه    حالی که یافتن عددي بیشتر از یک نشان خواهد داد که ایران در حال نزدیک

1سطح تکنولوژي است. به عالوه اگرترینپیشرفته  ،در ایران متناسـب بـا  ياورفنّباشد
.فته استپیش ریادنیهبق

کننده حجم واقعی نقدینگی در کشـور اسـت کـه آن را بـه     دیگر معادله مهم الگو، تعیین
کنیم:بیین میتصورت زیر 

)2(mpt = 1yt + 2t + cmt + mpt + mpt

عبـارت  cmtیک فرایند تصادفی با متوسط صـفر و  t ،mptنرخ تورم در فصل tدر اینجا 
ضـریب mpو 1 ،2. شـوند یثابت فـرض مـ  که معموالًاست یدتوليهاکنندهیینتعیراز سا

ار در طرف راسـت ایـن   باید نرخ اسمی بهره در بازماز نظر تئوریک، به جاي نرخ تورهستند.
شود، صیص اعتبار در ایران توسط دولت کنترل میتخگیرد، اما چون نرخ سود و معادله قرار 

تـوان از آن در  کننده هزینه فرصت استفاده از پول نیسـت و نمـی  هاي نرخ بهره منعکسداده
کننده مهـم  یک تعییننرخ تورم، چون معادله تقاضاي نقدینگی استفاده کرد. به همین دلیل

کنیم.استفاده می2ه عنوان یک جایگزین در معادله باز آننرخ اسمی بهره است،
یـد ارزهـا در   قـدرت خر يبرابـر غیر از دو معادله باال، در الگوهاي اقتصاد کالن از معادله 

ایـن معـادالت   ی شود، ولخارج هم استفاده میدر داخل وبهرهي نرخبرابردرازمدت و شرط 
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کنیم، چون به دلیل کنترل بازارها و بازرگانی خارجی، این روابط در مورد ایران را اضافه نمی
ورم و نـرخ واقعـی ارز را   صادق نیست. البته ما در کنار تولید داخلی و نقدینگی واقعی، نرخ ت

ـ نیم و آنها را به دیگر متغیرهاي درونـزا و بـه دو متغیـ   کمییتلقزا نیز درون زاي اصـلی  ر برون
دهیم. اگر تئوري مطابقت کافی با واقعیـت داشـته   یعنی تولید خارجی و درآمد نفت ربط می

زاي اقتصاد کالن برونمتغیرهاي درونزا و1انباشتگیباید جزء روابط هم2و 1باشد، معادالت 
ایران باشند.

ي هـا روشیرها را با انباشتگی تمام این متغنخست تعداد روابط همبراي آزمون این مدعا،
هاي تئوریـک روي ضـرایب آن روابـط را    مختلف تعیین کردیم و پس از آن وجود محدودیت

انباشتگی وجـود دارد  هممینان نشان داد تنها دو رابطهیج با اطدر گام اول نتا. نمودیمآزمون 
ایـن  همخوانی دارد. به عـالوه، آزمـون روابـط و انـدازه ضـرایب     2و 1که با معادالت نظري 

کند. یکـی یید میشده را تأبینینظريِ پیشهاي همه محدودیتمعادالت در گام دوم، تقریباً
حذف نرخ تورم از معادله شود،یرد مدرصد1يآماریتکه در سطح اهمییهایتاز محدود

اهمیـت و منفـی اسـت.    دهد که ضریب این متغیر بسیار پـر است. در واقع نتایج نشان می1
این امر عجیب به نظـر برسـد، چـون از نظـر تئوریـک، تـورم نبایـد در        اه نخست نگشاید در 

ــريدراز ــدت اث ــرم ــدب ــی تولی ــته باشــد، ول ــد درداش ــه برخــی نظــر داشــته باشــیم بای ک
انـد و  گذارنـد، در معادلـه تجربـی مـا وارد نشـده     که روي تولید اثر مـی cytهايکنندهتعیین

رسـد کـه تـورم    یبه نظر مه متغیرها باشد. به خصوص احتمال دارد که تورم نماینده این گون
ي اسـت. بنـابراین در   اقتصـاد يهـا یاسـت هـا و س نهـاد ییاکـار ممتد در ایران، نشـانه عـدم   

گنجانیم.می1نرخ تورم را در معادله برآوردهاي خود در این تحقیق
شـود، هرچنـد در سـطح    رد مـی درصد5ت دیگري که در سطح اهمیت آماري محدودی

باشد. برداشـتن  می2قابل قبول است، حذف نرخ واقعی ارز از معادله درصد1یت آماري اهم
ندارد، اما اهمیـت آمـاري   1ثیر محسوسی بر تخمین ضرایب معادله چه تأاین محدودیت، گر

ارز ی واقعـ از دیـدگاه تئوریـک، نـرخ   به دلیل اینکـه برد. از بین می2نرخ تورم را در معادله 
در تعیین تقاضاي پول داشته باشد و در ضمن این فرضیه در سـطح اهمیـت   نباید جایگاهی 

را از آن معادله حذف کنیم.ارز ینرخ واقعکه استتر شود، مناسبرد نمیدرصد1آماري 

1- Cointegration
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هـا را بـراي   خمـین ایـن ت 2و 1با توجه به این مفروضات، برآورد اقتصادسنجی معادالت 
انحـراف  و اعـداد داخـل پرانتـز    1ر معادلـه  ضـریب تـورم د  دهـد [ ضرایب به دست مـی 

اند]:شدهیارهاي ضرایب برآوردمع
 = 1, 1 = 0.7353, 2 = 3 =  = 0.2647,  = 13.84,

(0.0489) (0.0489)                  (4.37)

1= 1, 2 = 16.37

(6.79)

یـار کـم) بـرآورد    انحـراف مع دقیق (با نسبتاً،ه این پارامترهااست کاین قابل توجه نکته 
کند، بسیار نزدیک بـه  بینی میطور که تئوري پیشهر دو، همان1و هاي اند. تخمینشده

1مسـاوي  هستند و از نظر آماري تفـاوتی بـا آن ندارنـد. بـه ایـن دلیـل هـر دو را دقیقـاً        1
گذاریم.می

نتیجه  = ه هرچنـد از نظـر سـطح تکنولـوژي ایـران بـا کشـورهاي        دهد کـ نشان می1
پیشرفته فاصله دارد، اما از نظر رشد با دنیا همگام است. این نتیجه را به صورت تقریبی نیـز  

دیگـر کشـورها در   هاي تولید داخلی ایران و متوسط موزون تولید توان از مقایسه منحنیمی
بقیه دنیـا عقـب افتـاده،    یران از نظر رشد ازها ااستنباط کرد. گرچه در بعضی دوره1نمودار 

از آنمـدت سـرعت رشـد   ماندگی را جبران کـرده و در دراز عقباینهاي دیگر ولی در دوره
اش کمتر نبوده است.شرکاي تجاري

گرفتـه،  بر خارج پیشی کشور هایی که رشد تولید در داخل است که دورهنکته جالب این 
کـه منحنـی   2بوده است و بالعکس. نمـودار  مصادفدرات نفت معموالً با باالرفتن درآمد صا

تفـاوت سـطح تولیـد در داخـل و خـارج ایـران را بـه همـراه منحنـی درآمـد نفـت ترســیم            
ي هـا سـال یـا  1364ــ 1361ي هـا سـال در دهد. مثالًکند، این امر را به خوبی نشان میمی

ي هاسالاست. بالعکس، در رشد نسبی سریع با درآمد باالي نفت همراه بوده1385ـ 1377
رشد نسبی و درآمد نفت هر دو پایین است. 1368ـ1364

کنـد. در واقـع،   أیید مـی تري تاین مشاهدات را به شکل دقیق، 3یافته مربوط به ضریب 
2647/02نتیجه = 3 سرعت رشـد درآمـد نفـت در   مدت در بلندحاکی از این است که =
ثیر مثبـت قابـل   یسـت و تـأ  کمتـر ن یـت و رشد جمعيلوژاز مجموع سرعت رشد تکنوایران 
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آمـده از کشـش تولیـد بـه     دسـت گـذارد. در ضـمن تخمـین بـه    توجهی بر رشـد تولیـد مـی   
شـده  محاسـبه هايرسد و نزدیک به کششبه نظر میقابل قبول کامالً، =2647/0سرمایه

ص داخلـی در  اري در تولیـد ناخـال  گـذ براي بسیاري از کشورهایی اسـت کـه سـهم سـرمایه    
یران است.مشابه اهاآن

-84/13نتیجه مدت اثرِ منفیِ بزرگی بر تولید دارد کهدهد که تورم درازنشان می،=
طور کـه در  قابل مشاهده است. همان)کندکه این دو متغیر را با هم ترسیم می(3در نمودار 

اي بنیادي در نهادها هنده ضعفکناین رابطه، تورم منعکسباال اشاره شد، به احتمال زیاد در 
ییـد یـا رد ایـن نظـر     توانـد بـه تأ  یک آزمون که میگذاري مالی و پولی است. و نحوه سیاست

شدن ایـن  گذاري با تولید است. براي روشنهمدت سرمایکمک کند، نقش تورم در رابطه بلند
گـذاري در  مایهکننده اصـلی سـر  نکته، نخست باید توجه کرد که در ایران، درآمد نفت تعیین

انباشتگی بین لگاریتم درآمد نفـت و لگـاریتم   و آزمون هم4مدت است. در واقع، نمودار بلند
کننـد. امـا بـرآورد    یید مـی تأگذاري، وجود تناسب مستقیم بین این دو متغیر را قویاًسرمایه

زیر را به دسـت  معادله )yt(و لگاریتم تولید)it(گذاريانباشتگی بین لگاریتم سرمایهرابطه هم
دهد:می
)3  (yt = 0.3179 it + 0.0059 t + yi,t

(0.0406)   (0.0004)

گـذاري  دهد که تولید، خیلـی کنـدتر از سـرمایه   در این رابطه نشان می3179/0ضریب
ذاري در افـزایش تولیـد حکایـت    گـ ي قابل مالحظه سرمایهناکارآمدو این نکته از کرده رشد 

گذاري و تولیـد برقـرار   کنیم، تناسب بین سرمایهکند. اما وقتی تورم را وارد این رابطه میمی
روي نسـبت  مدت، اثـر منفـی بزرگـی   یطوالندهد که تورم شود و نتیجه برآورد نشان میمی

itگذاري به تولید (که به صورت لگاریتم، سرمایه  yt،شود) دارد:ه میوارد معادل
)4   (it  yt = 13.89t + yi,t

(5.10)

کننده مشکل بزرگی است که نوسانات اقتصـادي  منعکسنهایتا4ًمعادله رسدنظر میبه 
بـا توجـه بـه عـدم     کننـد. بـه ویـژه   یجاد مـی در ایران ابراي بازارها و مدیریت کالن اقتصاد 

ثر در ایـران،  هـاي سیاسـتگذاري مـؤ   سترده و کمبـود سـازوکار  دسترسی به بازارهايِ مالیِ گ
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ي هـا شـوك ر نتیجـه رو است. دهاي روبتغییرات شدید قیمت نفت با دشواري عمدهمقابله با
گـذاري  زم بـراي سـرمایه  ثباتی نرخ ارز، استمرار تورم و عدم قطعیـت ال درآمد نفت باعث بی

شود.می
37/162و=11هايبرآورد =  دهـد کـه در درازمـدت    نشـان مـی  2مربوط به معادله

آیـد.  رود، ولی با تورم به شدت پایین میتقاضا براي نقدینگی واقعی متناسب با تولید باال می
مشـاهده کـرد.   5توان بـه وضـوح در نمـودار    تناسب درازمدت تولید و نقدینگی واقعی را می

هـا را بـه سـمت    بـرد و خانوارهـا و بنگـاه   تورم، هزینه فرصت استفاده از پول ملی را باال مـی 
دهد.المللی و طال سوق میکردن آن با ارزهاي بینینجانشاستفاده کمتر از آن و احیاناً

ايپویایی سیستم و توابع واکنش ضربه. 3
مـدت الگـوي اقتصـاد ایـران اسـت. الگـوي       بط بلندهاي مورد بحث در باال مربوط به روایافته

VECX*تـوان از آن بـراي بررسـی   و مـی شودیمیزنمدت شده شامل تغییرات کوتاهبرآورد
یـک الگـوي  به این منظور،هاي مختلف استفاده کرد.مدت اقتصاد به تکانههاي کوتاهواکنش

نـیم  کر دیگر کشورها) برآورد مـی (درآمد نفت و تولید دبرونزایرهايمتغيبرااي نیز یهحاش
هـا  سیستم را در محاسبه واکـنش گذشتهیرمقادها نسبت به هاي آنالعملتا حرکات و عکس

هـا سـرعت بـاالي   آنترینبر دارد که مهممحاسبات چند نتیجه قابل توجه دروارد کنیم. این
شـده  هـاي وارد انهتکعمرنیمست. هامدت پس از تکانهدرازبه تعادلمتغیرهاي کالن یشگرا

سال است. مقایسه این مدت بـا طـول   به سیستم کمتر از سه ماه و کل عمرشان حداکثر دو
و دهـد کـه بازارهـاي پـولی    هاي پیشرفته نشان میايِ همگرایی در اقتصادعمر یکی دو دهه

در گیـر عمـل کننـد.    اند که به عنـوان ضـربه  قدر باز نشده و توسعه نیافتهمالیِ ایران هنوز آن
د و درآمد مـردم را بـه   نگذارشده به اقتصاد به سرعت روي تولید اثر میهاي واردنتیجه تکانه

د.نبرشدت باال و پایین می
به جهـش درآمـد نفـت    واکنش آمده از بررسی پویایی سیستم، دستنتیجه مهم دیگرِ به

قیمـت  کاهش قابل مالحظـه است که ظرف حدود یک سال تا حداکثر یک سال و نیم باعث 
ثیر چشمگیري بر رشد نقدینگی نـدارد. رشـد   شود، ولی تأتورم و رشد تولید میرفتنارز، باال
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ین بـرد و قیمـت ارز را پـای   تولید را بـاال مـی  تولید در شرکاي تجاري ایران نیز هرچند نهایتاً
ی و آماري قابل مالحظه نیست.از نظر کمآورد، اثر آنمی

گیري. نتیجه4
براي اقتصاد ایران معرفی و بررسـی شـد، چنـد مزیـت     مقالهیناکالنی که در الگوي اقتصاد 

عمده بر الگوهاي پیشین دارد. نخست اینکه بر اساس تئوریکی استوار است که بـا توجـه بـه    
ي فصـلی  هادادهمشخصات مهم اقتصاد ایران ساخته شده است. دوم اینکه در تخمین الگو از 

مـدت و  دهنـد روابـط بلنـد   ده شده است که اجـازه مـی  و روش تصحیح خطاي برداري استفا
تجربـی الگـو،   تـر بـرآورد شـود. نتـایج     مدت سیستم بهتر مشخص شده و دقیقپویش کوتاه

کند.آمده کمک میساختار نظري آن را تأیید کرده و به اطمینان ما به نتایج به دست
کند که رشد درآمد این است که با اطمینان زیاد مشخص میمذکورالگوي وردادستیک 

نفت همواره با افزایش تولید در ایران همراه بوده است. حتی اگر وجود نفـت مشـکلی بـراي    
مـدت، افـزایش درآمـد    توان ادعا کرد کـه در دراز ، میباشدساختار اقتصادي یا سیاسی ایران 

نفت همواره روي تولید کل اقتصاد ایران اثر مثبت داشته است.
نخسـت  در اقتصاد ایـران دارنـد.   هاي چشمگیرگو، اشاره به کاستیالیجه دیگر مهم نتدو 

گذاري هاي مهمی در نهادها و رونـد سیاسـت  تورم باال در چند دهه گذشته، نشانه ضعفنکهآ
دت گذاري را بـه شـ  یی سرمایهدرآمد نفت و کارادر کشور بوده که امکان استفاده مطلوب از 

نیافتگی نسـبی بازارهـاي سـرمایه و پـول در     وسعهبودن و تکاهش داده است. دوم آنکه بسته
نقـش  یفـاي عـدم ا یر کـرده و  پذیبآسهاي داخلی و خارجی ایران، اقتصاد را در مقابل تکانه

خـود  یماثر مستق،نفتیمثبت و منفيهاتکانهتابازارها موجب شده یناياز سویرگضربه
توانست تـا  ذخیره ارزي میصندوقیجادا. ندنمنعکس کيحاد اقتصادآرا در نوسانات درآمد 

رسد که نحوه اسـتفاده و برداشـت از ایـن    حدودي این مشکل را جبران کند، ولی به نظر می
مختل کرده است.صندوق، کارکرد آن را عمالً

الگـوي حاضـر،   در به طرق مختلـف توسـعه داد.   توانیمرا مقاله یندر اشده انجامپژوهش
شرکاي تجـاري در نظـر   یواقعتولیدصادرات نفت ویقاز طرج فقطارتباط اقتصاد ایران با خار
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هاي دیگري همچون انتقال سرمایه مالی و انسانی نیـز بـراي   گرفته شده است، حال آنکه کانال
تـري از تعامـل   تواند درك وسـیع ها و تأثیر متقابل وجود دارد. قدم دیگري که مییت تکانهسرا

نمودن این الگـو بـا الگوهـاي اقتصـاد جهـانی مثـل       د کند، مرتبطاقتصاد ایران با بقیه دنیا ایجا
تـوان اثـرات  یمـ تـري  بـه کمـک چنـین الگـوي وسـیع     ) اسـت. 2007همکاران (الگوي دیز و 

.دادقرار یمورد بررسیران ارا بر اقتصاديامنطقهمتفاوتهايو تکانهعرضه و تقاضاهاي تکانه
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