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اثرات نامتقارن رشد درآمدهاي نفتي بر تورم در ايران با استفاده از 
   VECM 1روش 

  و سعيد بيات 2، سيد محمد هادي سبحانيانكميجانياكبر 
 

  25/10/1390: تاريخ پذيرش      7/4/1390: تاريخ دريافت    

  
به دليل وابستگي زياد به درآمدهاي نفتي، نوسانات قيمت نفت اثر زيادي بر اقتصاد 

به دليل اينكه بخش عمده درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار دارد و . ايران دارد
دهد، بنابراين، شناخت نحوه و شدت هاي جاري و عمراني دولت را شكل ميهزينه

گذاري  هاي ناشي از رشد درآمدهاي نفتي بر تورم براي سياستگذاري شوكاثر
 نامتقارن مطالعه حاضر به بررسي اثرات .اقتصادي از اهميت بااليي برخوردار است

به . پردازدمي VECMاده از روش بر تورم در ايران با استف ينفت يدرآمدهارشد 
 .استفاده شده است 1387تا   1350 دوره درهاي اقتصادي ايران اين منظور از داده

هاي مثبت و منفي ناشي از رشد هر دوي شوك كه دهد يم نشان آمده دستهب نتايج
  . زا هستنددرآمدهاي نفتي تورم

  
 .JEL : E31, H27, Q33بندي طبقه

  . VECMيالگواقتصاد ايران،  ،اثرات نامتقارن ،ينفتيدرآمدهاتورم، رشد : هاكليدواژه

                                                                                                                   
است كه با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  4/1/4403005اين مقاله مستخرج از طرح تحقيقاتي شماره  -1
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  مقدمه -1
شدت به درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت طي ساليان متمادي استخراج و فروش نفت، به

سهم باالي درآمدهاي نفتي در بودجه اين . اندحاصل از اين منبع طبيعي و نوسانات آن وابسته شده
طور مستقيم به نوسانات قيمت نفت و ل روند عمومي متغيرهاي كالن اقتصادي را بهها در عمكشور

افزايش قيمت نفت هرچند باعث افزايش منابع مالي . به تبع آن درآمدهاي نفتي وابسته ساخته است
ريزي صحيح براي آن، شود تا با برنامههاي كشورهاي صادركننده نفت ميتحت اختيار دولت

توسعه را تسريع بخشند، اما شواهد تجربي نشان داده است كه افزايش يكباره حركت به سمت 
در مقام . شودكند، تهديد نيز محسوب ميدرآمدهاي نفتي به همان اندازه كه فرصت ايجاد مي

اي دانست كه ورود بيش از حد آب توان مانند جريان آب رودخانهتمثيل، درآمدهاي نفتي را مي
شود كه اگر سدي مقابل آن نباشد و تمام آن، سبب به راه افتادن سيل مي در يك مقطع زماني به
تنها مفيد نخواهد بود، بلكه بنيان حيات هر آنچه را كه پيش رو دارد از جاي آن به جريان درآيد، نه

حساب خرج شود، همراه با خود تورم، رونق كاذب در سيل درآمدهاي نفتي چنانچه بي. كندمي
و افزايش غيرمعقول قيمت آنها، تسهيل ) مانند زمين و مسكن(رقابل مبادله بخش كاالهاي غي

به همين سبب است كه در برخي كشورهاي . را به همراه دارد... واردات براي كنترل تورم داخلي و
ازاي هر بشكه، ممكن است مردم اثرات رفاهي محسوسي آور قيمت نفت بهنفتي با افزايش سرسام

هاي د احساس نكنند و افزايش درآمدهاي نفتي و صرف آن در بخشدر وضعيت زندگي خو
اقتصادي كه بايد موجبات رضايت خاطر مردم را در اين كشورها فراهم سازد، خود عاملي براي 

  . نارضايتي آنها شود
از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي نفتي به دنبال كاهش قيمت آن موجب كاهش منابع مالي 

هاي مولد و زيربنايي و در نهايت، كاهش گذاريبع آن، كاهش سرمايههاي رانتي و به تدولت
  . شودتوليد و افزايش تورم مي

وجود رابطه نامتقارن بين درآمدهاي نفتي و تورم مبين آن است كه اثر افزايش درآمدهاي نفتي بر 
بل افزايش و تورم با اثر كاهش آن به يك اندازه نخواهد بود و به بيان ديگر، واكنش تورم در مقا

بنابراين، هدف اصلي تحقيق حاضر پاسخ به اين پرسش . كاهش درآمدهاي نفتي يكسان نيست
هاي مثبت و منفي ناشي از رشد درآمدهاي نفتي متقارن است است كه آيا در اقتصاد ايران اثر تكانه

  يا خير؟     
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بررسي ادبيات تجربي مقاله حاضر در شش بخش تنظيم شده است، پس از مقدمه، در بخش دوم به 
در بخش چهارم به تحليل همبستگي تورم با . بخش سوم به مباني نظري اختصاص دارد. پردازيممي

در . يابدشود و بخش پنجم به ارايه نتايج اختصاص ميبرخي متغيرهاي كالن اقتصادي پرداخته مي
  .  شودگيري ارايه ميبندي و نتيجهبخش پاياني، جمع

  
  ت تجربيبررسي ادبيا -2

هاي عرضه كه اقتصاد جهاني را پس از جنگ جهاني توان گفت در بين انواع شوكبه جرئت مي
. دوم تحت تأثير خود قرار داده، افزايش قيمت نفت از اهميت بيشتري برخوردار بوده است

هاي تكنولوژيكي هاي نفتي، نقش شوكچنين بيان كرده است كه وجود شوك) 1995( 1ديويس
، نشان داده كه )1996( 2فردرر. هاي چرخه تجاري حقيقي كاهش داده استرا در مدل) فناورانه(

گذاري را كاهش ها در اقتصاد، سطح سرمايههاي نفتي از طريق افزايش نااطمينانيافزايش تكانه
  . دهدمي

اي ههاي نفتي بر تورم در كشورهاي مختلف و گروهدر تحقيقات متعددي، اثرات خطي شوك
هاي نفتي ، اثر شوك)2004( 3بارسكي و كيليان. مختلف از كشورها مورد بررسي قرار گرفته است

زاي هاي برون، نشان داده كه شوك)2005(كيليان . ناچيز يافتند 1970بر تورم آمريكا را در دهه 
 1970ه از ده G7صنعتي عضو گروه  نفتي، اثرات معناداري بر توليد حقيقي و تورم در هفت كشور

طور مشخص شوك نفتي پس از گذشت دو سال آثارش را بر توليد آشكار به. به بعد داشته است
فصل از وقوع شوك مشاهده  4تا  3پس از  عضوكه آثار آن بر تورم كشورهاي سازد، در حاليمي
 ، نشان دادند كه قيمت انرژي اثرات اسمي و حقيقي)2005( 4زوئسانچز و خيمنز رودريگ. شودمي

 IMFبا استفاده از مدل جهاني) 2006( 5هانت. دركشورهاي اروپايي از خود برجاي گذاشته است
. تورم ركودي در آن دوره را در پي داشته است 1973-1974هاي انرژي در بيان داشته كه شوك
هاي نفتي بر تورم، توليد، نرخ ارز و عرضه پول كشور ، اثرات شوك)2006( 6آلوموال و آدجيامو

مورد بررسي قرار دادند و  2003تا  1970هاي فصلي در دوره زماني ريه را با استفاده از دادهنيج

                                                                                                                   
1- Davis 
2- Ferderer 
3- Barsky and Kilian 
4- Sanches and Jimenez-Rodriguez 
5- Hant 
6- Olomola and Adejumo 
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ها بر توليد و تورم اثري نداشته و تنها نرخ ارز و عرضه پول را متأثر نتيجه گرفتند كه اين شوك
هاي ، افزايش قيمت نفت ناشي از شوك)2009( 1جاكوئينات، مستري،كوئيسمامن و اسپيتزر. كندمي

  . اندبه بعد، دانسته 1970هاي اروپايي از دهه نفتي را عامل اثرگذاري بر تورم كشور
هاي خطي در بررسي اثرات نوسانات نفتي بر ، با اشاره به عدم كفايت مدل)1996(2هميلتون

به بعد بسيار  1985ت نفت از سال متغيرهاي اقتصادي، معتقد است، به دليل اينكه نوسانات قيم
 درستيهاي نفتي را بر متغيرهاي كالن اقتصادي بهافزايش يافته است، براي اينكه بتوانيم اثرات شوك

  . تخمين بزنيم، بايد از تصريحات نامتقارن و غيرخطي استفاده كنيم
آيا ارتباط : اقتصاد هايقيمت نفت و فعاليت«، در تحقيقي با عنوان )1993( 3در همين راستا، موري

ميزان  1952-1990هاي فصلي بر دادهبراساس رهيافت عليت گرنجري و مبتني» آنها متقارن است؟
هاي كالن اقتصادي آمريكا را مورد واكاوي اثرگذاري افزايش و كاهش قيمت نفت خام بر متغير

هاي بيشتري با متغير نتايج وي حكايت از آن دارد كه افزايش قيمت نفت همبستگي. قرار داده است
  . كالن اقتصادي نسبت به كاهش قيمت نفت خام دارد

هاي هاي نفت، تورم و فعاليتقيمت«، در مقاله )2004( 4جانكال كونادو و فرناندو پرز ديگراسيا
، بين 1975- 2002، دريافتند كه در دوره زماني »مشاهده براي برخي كشورهاي آسيايي: اقتصادي
هاي نفتي به اي وجود ندارد و اثر شوكهاي اقتصادي در بلندمدت رابطهفعاليتهاي نفت و قيمت
مدت، رابطه نامتقارن بين تغييرات قيمت نفت و نرخ تورم در كوتاه. شودمدت منحصر ميكوتاه

، اثرات )2005(5روگاندين و رايز. شودبراي كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، تايلند و مالزي تأييد مي
 1981غيرخطي و براي دوره زماني  VARتي بر اقتصاد فيليپين را با استفاده از الگوي هاي نفشوك

مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه در توضيح نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي،  2003تا 
  .  تري نسبت به افزايش قيمت نفت داردكاهش قيمت نفت نقش مهم

محمدرضا . ايران تاكنون چند مطالعه صورت گرفته است هاي نفتي بر تورمدر مورد اثر شوك
نتيجه گرفتند كه  2004تا  1988هاي دوره ، با استفاده از داده)2007( 6فرزانگان و گانتر ماركوات

با استفاده ) 1388(كاوند . گذاردهر نوع شوك نفتي به صورت مثبت و معنادار بر تورم ايران اثر مي
                                                                                                                   
1- Jacquinot , Mestre , Kuismamen and Spitzer. 
2- Hamilton 
3- Mory 
4- Juncal Cunado and Fernando DeGracia 
5- Raguindin and Reyes 
6- Mohammad Reza Farzanegan And Gunther Markwardt 
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هاي مثبت و منفي نفتي بر نتيجه گرفت كه اثر شوك  VARگوي در ال 1واكنش -از تابع كنش
  . تورم ايران مثبت است

هاي ناشي از درآمدهاي نفت بر تورم در ايران با استفاده از در اين مطالعه، اثرات نامتقارن شوك
 .گيردمورد بررسي قرار مي  VECMروش 

  
 مباني نظري -3

بر تورم در اين ) هاي مثبت و منفي نفتياثر شوك(نفتي  متقارن درآمدهايمنظور بررسي اثرات نابه
  .دهيمبخش، ابتدا سازوكارهاي اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر تورم را مورد توجه قرار مي

  
  نظريه تورمي فشار هزينه - 3-1

هاي توليد آنها افزايش هزينهاصلي افزايش قيمت نهايي كاالها  براساس نظريه فشار هزينه، منشأ
كننده تورم در كشورهاي نقطه شروع در فهم عوامل تعيين«، معتقد است )2006(جبرين ال. است

كه هزينه استفاده براساس اين مدل تورمي، زماني» 2صادركننده نفت، مدل تورمي فشار هزينه است
يابد، هزينه توليد كاالها و خدمات در ترين عوامل توليد افزايش ميعنوان يكي از اصلياز انرژي به

شود تا كشورهاي اين امر موجب مي. يابدكشورهاي صنعتيِ وارد كننده انرژي افزايش مي
 كنند،صادركننده انرژي كه حجم عظيمي از كاالهاي مصرفي خود را از كشورهاي صنعتي وارد مي
هاي براي كاالهاي وارداتي خود قيمت باالتري بپردازند و در نتيجه، عرضه اين كاالها با قيمت

  .در اين كشورها، افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت باالتر
  
  جويي رانت - 3-2

اقتصاد به  يبخشي از منابع توليدشود تا ، موجب مي)مانند درآمدهاي سرشار نفتي(  3وجود رانت
 دستبهبه شكل زمان و ساير منابع صرف  به بيان ديگر، اين منابع. يابد هاي غيرمولد اختصاص  فعاليت

اي چيزي جز كاهش توليد شود كه نتيجه چنين پديدهآوردن و برخورداري بيشتر منابع رانتي مي
رشد  موتور محرك كه )فناورانه(كي بهبودهاي تكنولوژي واضح است. كل اقتصاد نخواهد بود

هنگامي كه  رو،ازاين. استجامعه آن  پرتوان افراد فعاليتنتيجه اي هستند، در هر جامعهاقتصادي 
                                                                                                                   
1- Impulse-Response Function 
2- Algebrin 
3- Rent 
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 ،جاي توليدكنندهبه ،گيرند چنين افرادي به دليل ساختار پاداش موجود در اقتصاد تصميم مي
و به همين دليل رشد  آيدميوجود بهباشند، نوآوري و پيشرفت تكنولوژيكي كمتري  1جو رانت

از سوي ديگر، حاكميت برخوردار از رانت نفت، از قدرت انحصاري  .تر خواهد بوداقتصادي پايين
مورد هزينه كردن و توزيع رانت استفاده و بخشي از رانت را براي جلب حمايت و همكاري در 

كند و بخشي را نيز براي گسترش رفاه عمومي و ايجاد ها و نخبگان جامعه هزينه ميديگر گروه
اقتصادي جويي، چنين هاي بار شده به اقتصاد ناشي از رانتعالوه بر كل هزينه. بردكار مياشتغال به

  .هاي آن استطور مرتب با اضافه تقاضاي مؤثر مواجه شده كه تورم يكي از پيامدبه
  
  بيماري هلندي - 3-3

توان كاالها را در اقتصاد به دو دسته كلي تقسيم كرد؛ دسته نخست،كاالهاي از يك منظر مي
هاي وارداتي كه حدوديتونقل يا به سبب مهاي باالي حملكه يا به خاطر هزينه 2اندغيرقابل مبادله

دسته دوم، . شود، تنها در اقتصاد داخلي كشور قابل مبادله هستندالمللي آنها ميمانع تجارت بين
شوند و قيمت آنها در بازارهاي المللي مبادله ميهستند كه به صورت بين 3كاالهاي قابل مبادله

  .شودجهاني تعيين مي
هاي پولي و مالي وش منابع طبيعي از طريق سياستدر صورتي كه درآمدهاي ارزي حاصل از فر

اين بدان معناست كه با فرض . كندسرعت رشد مي، طرف تقاضاي اقتصاد به4به اقتصاد تزريق شود
نرمال بودن هر دو دسته كاالي غيرقابل مبادله و  قابل مبادله، تقاضا براي هر دو دسته از كاالها 

مدت افزايش سريع در عرضه كاالهاي غيرقابل مبادله در كوتاهاز آنجا كه امكان . يابدافزايش مي
اي را بيماري يابد كه در ادبيات اقتصادي چنين پديدهوجود ندارد، قيمت اين كاالها افزايش مي

 طوربه) از جمله ايران(از سوي ديگر، چون اقتصاد بيشتر كشورهاي صادركننده نفت . نامندهلندي مي
پذيرند، بنابراين، اين كشورها كاالهاي قابل مبادله را نيز با نفتي جهان قيمتعمده در بازارهاي غير

هاي توليد در كشورهاي واردكننده است، خريداري و هاي باالتري كه ناشي از افزايش هزينهقيمت
  . آوردكنند كه موجبات تشديد تورم را در اين كشورها فراهم ميبه اقتصاد داخلي تزريق مي

                                                                                                                   
1- Rent seaker 
2- Non-Tradable Goods 
3- Tradable Goods 

افزايش . شودهاي مكرر دولت از آن، به افزايش ذخاير بانك مركزي منجر ميافزايش درآمدهاي نفتي و در پي آن، برداشت -4
 . آورد كه اين امر به تورم در جامعه دامن خواهد زدافزايش حجم پول را در اقتصاد فراهم ميذخاير بانك مركزي خود موجبات 
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آمدهاي نفتي بر تورم، در نمودار گذاري درمطرح شده در رابطه با سازوكار اثر چكيده مباحث
  .، نشان داده شده است1شماره 

  
  اثرات افزايش درآمدهاي نفتي بر تورم - 1نمودار

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آثار نامتقارن درآمدهاي نفتي- 3-4

دهد، علت اصلي افزايش نرخ رشد پايه پولي در اقتصاد ايران، هاي صورت گرفته نشان ميبررسي
آنجا از . 1هاي خارجي بانك مركزي استتغييرات در بدهي دولت و تغييرات در خالص دارايي

هاي خارجي بانك مركزي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت ي داراييكه قسمت عمده
و در نتيجه، وجوه حاصل از (رسد نوسانات قيمت نفت رو، به نظر ميتشكيل شده است، ازاين

  . ، يكي از عوامل تأثيرگذار بر نوسانات سهم اجزاي پايه پولي باشند)فروش نفت
  

                                                                                                                   
  .1388، كاوند -1

افزايش واردات 
كاالهاي گران 
شدة خارجي

هاي كاهش بهبود
تكنولوژيكي ارزيابي 

 هااقتصادي پروژه

هزينه هاي توليد در افزايش 
 كشورهاي وارد كننده نفت

 افزايش قيمت كاالهاي وارداتي مصرفي

كاهش توليد 
 مشاركتي

 تورم  

حاصل از طريق ارزهايتزريق
 هاي پولي و ماليسياست

افزايش تقاضا 
براي كاالهاي 
قابل مبادله و 
 غيرقابل مبادله 

افزايش هزينه كردن 
 و توزيع رانت

 توسط قدرت حاكمه

افزايش اضافه 
 تقاضاي مؤثر

بروز بيماري 
 هلندي

اختصاص بخشي از منابع 
 هاي غيرمولدتوليد به فعاليت

افزايش 
درآمدهاي 

 نفتي

هاي افزايش فعاليت
 رانت جويانه

هاي دولت افزايش برداشت
 ايمنظور مصارف بودجهبه

 افزايش حجم پول ذخاير ارزي بانك مركزيافزايش 
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  هاي مثبت درآمدهاي نفتيفات تورمي به تكانهواكنش انحرا -1- 3-4
طور سريع بخش عرضه خود را نسبت به  زماني كه اقتصاد به سبب مشكالت ساختاري، نتواند به

هاي اخير براي ايران رخ داده است، آنگاه هاي مثبت نفتي تطبيق دهد، مانند آنچه در سالتكانه
، آثار )طورعمده از طريق بودجه عمومي دولتهب(هاي مثبت نفتي با سرايت به بخش تقاضا تكانه

توان گفت طور كلي مياز منظر پايه پولي به. شديدي بر انحرافات مثبت تورمي وارد خواهد كرد
كه رونق درآمدهاي نفتي وجود داشته باشد، دو اثر بر پايه پولي پديدار خواهد شد كه برآيند وقتي

به بيان ديگر، در زمان شكوفايي درآمدهاي نفتي، . ردآنها اثر نهايي را بر تورم مشخص خواهد ك
 هايشو نه لزوماً پرداخت بدهي(تواند از طريق كاهش يا توقف استقراض از بانك مركزي دولت مي

وسيله زمينه ، منجر به كاهش خالص بدهي دولت به بانك مركزي شود و بدين)به بانك مركزي
با اين حال، در زمان رونق درآمدهاي نفتي، ممكن ). اثر اول(كاهش در پايه پولي را فراهم كند 

هاي خارجي بانك مركزي در پايه پولي نفوذ هاي مثبت نفتي از طريق خالص دارايياست تكانه
  .وسيله اثر اول را خنثي كند و در نهايت، به افزايش پايه پولي و تورم منجر  شودو بدين) اثر دوم(

شود، به دليل ايجاد وران رونق درآمد نفتي حادث ميهاي مثبت نفتي كه در دهمچنين شوك
اين امر به كاهش عرضه محصول . گذاري منجر خواهد شدفضاي نااطميناني به تأخير در سرمايه

  .1انجامد و ركود تورمي را در پي خواهد داشتمي
درآمدهاي زايي شوك مثبت نفتي قابل بيان بوده اين است كه افزايش كانال ديگري كه براي تورم

 هاي توزيعي با هدف جلب رضايت عامه مردم ونفتي ناشي از شوك مثبت نفتي به اعمال سياست
ها به اقتصاد به تورم تزريق اين پول. شود هاي آتي انتخاباتي منجر ميجلب آراي آنها براي دوره

  .انجامد مي
  
  هاي منفي درآمدهاي نفتيواكنش انحرافات تورمي به تكانه -2- 3-4

آنجا كه بخش عمده منبع درآمدي دولت در ايران از پول حاصل از فروش نفت است، حتي اگر از 
هاي منفي نفت بر درآمدهاي نفتي باقي بماند، انتظار برود در طول يك يا چند دوره مالي، اثر تكانه

همواره دولت مقدار مشخصي از بودجه عمومي خود را براساس درآمدهاي نفتي، تأمين مالي 
برخالف حالت قبل كه رونق درآمدهاي نفتي به كاهش استقراض از بانك مركزي . كرد خواهد

                                                                                                                   
1- Oil Price Volatility and U.S Macroeconomic Activity. Hui Guo and Kevin L. Kliesen. 2005. Federal 
Reserve Bank of ST. Louis 
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توان انتظار داشت ، تنها مي)وقوع تكانه منفي نفتي(شد، در زمان كسادي درآمدهاي نفتي منجر مي
كه مقدار مشخصي از بودجه عمومي دولت براساس درآمدهاي نفتي تأمين مالي شود و بقيه آن 

ها يا انتشار اوراق مشاركت تأمين مالي استقراض از بانك مركزي، افزايش ماليات بايد از طريق
ها از انعطاف كافي براي پوشش كسري بودجه با توجه به اينكه در اقتصاد ايران، ماليات. شود

رود استقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق رو، انتظار ميدولت برخوردار نيستند، ازاين
اين امر سبب خواهد شد كه در صورت . راه تأمين مالي اين كسري بودجه باشندمشاركت تنها 

هاي بعدي، در كنار عدم توان دولت هاي منفيِ درآمدهاي نفتي در دورهسرايت و تداوم تكانه
هاي بعدي، روند استقراض از بانك مركزي يا مردم افزايش يابد براي كاهش مخارجش در دوره

   .هاي بعدي منجر خواهد شدپولي و تورم در دوره به تداوم در افزايش پايهكه اين امر در نهايت، 
هاي مثبت به دليل ايجاد هاي منفي نفتي نيز مانند شوكهمچنين بايد خاطرنشان كرد كه شوك

اين امر به كاهش عرضه محصول . گذاري منجر خواهد شدفضاي نااطميناني به تأخير در سرمايه
  . ورمي را در پي خواهد داشتشود و ركود تمنجر مي

اين كاهش درآمدهاي نفتي به . شودهمچنين شوك منفي نفتي به كاهش درآمدهاي نفتي منجر مي
انجامد و كاهش ارزش پول ملي را به همراه كاهش ذخاير دالر كشور در مقابل پول داخلي مي

قاضاي كل به تورم يابد و با تحريك تبه اين ترتيب، خالص صادرات افزايش مي. خواهد داشت
  .انجامدمي

كند، اين است كه چون كشش تقاضا براي زا ميكانال ديگري كه شوك منفي نفت را تورم
اي نزديك به صفر است، و برخي كاالهاي واسطه) مانند دارو(واردات كاالهاي مصرفي ضروري 

شوند به دليل ر ميبنابراين، با كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از شوك منفي نفت واردكنندگان وادا
اين امر سبب . هاي باالتري به تهيه ارز بپردازندكمبود ارز دولتي به بازار آزاد ارز بروند و با قيمت

شود تا هزينه واردات توليدكنندگان افزايش يابد و آنها نيز محصوالت وارداتي خود را با مي
  .آمد هاي باالتري به مردم عرضه كنند كه تورم در پي آن خواهدقيمت

  .دهد، سازوكار اثرات نامتقارن را نشان مي2نمودار شماره 
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  هاي نفتينمودار اثرات نامتقارن رشد درآمد - 2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افزايش : برآيند دو نيرو
 خالص در پايه پولي

تورم   

 كاهش پايه پولي

افزايش خالص 
هاي خارجي دارايي

 بانك مركزي

استقراض كاهش يا توقف 
 از بانك مركزي

اثرات نامتقارن رشد 
 درآمدهاي نفتي

رشد مثبت 
 درآمدهاي نفتي

رشد منفي درآمدهاي 
 نفتي

افزايش پايه 
 پولي

  افزايش كسري بودجه دولت

افزايش استقراض از بانك 
  مركزي

  افزايش انتشار اوراق مشاركت

  هاي عمرانيكاهش پروژه
  گذاريسرمايهو 

كاهش عرضة كل 
 اقتصاد

 ايجاد فضاي نااطميناني 

تاخير در سرمايه 
گذاري  و كاهش 
 عرضه محصول

كاهش ذخاير دالر در 
  مقابل پول داخلي

كمبود ارز و افزايش 
 قيمت آن 

افزايش هزينه 
واردات و فروش 

محصوالت به قيمت 
 باالتر

كاهش ارزش پول 
ملي و افزايش خالص  

  صادرات

 اعمال سياستهاي توزيعي و تزريق پول
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  تحليل همبستگي تورم با برخي متغيرهاي كالن اقتصادي -4
در اين بخش، براي روشن شدن نحوه واكنش تورم به تغييرات درآمدهاي نفتي با معرفي فيلتر 

ادواري تورم را نسبت به بخش ادواري درآمد  ، چگونگي واكنش بخش1هدريك و پرسكات
  .دهيمنفتي و برخي ديگر از متغيرهاي كالن اقتصادي، مورد بررسي قرار مي

  
   (HP)بر فيلتر واكنش بخش ادواري تورم به ادوار درآمد نفتي مبتني - 4-1

بخش . كندرا از هم جدا مي) Xtمانند (يك سري  3و نوسانات ادواري 2روند دايمي HP فيلتر
از  Xtها چگونه قادرند سبب انحراف مقدار  دهد كه شوكنوسانات ادواري يك سري نشان مي

حركتي بخش ادواري تورم با درآمد نفتي، حجم اگر هدف ما بررسي هم. روند دايمي آن شوند
در . ، عمل كنيم)2005(4سرلتيس و شاهمراديتوانيم مانند و كسري بودجه باشد، مي) M1(پول 

بخش  حركتيدرجه هم، HP چنين حالتي پس از استخراج بخش ادواري هريك از متغيرها با فيلتر
براي  j((توان از طريق بزرگي ضريب همبستگيادواري تورم را با هريك از اين متغيرها مي

 ,...3,2.1,0j   0(زمان،ضريب همبستگي هم. قرار دادمورد بررسي( شامل اطالعات ،
بخش ادواري متغيرهاي مورد بررسي با بخش ادواري  5زمانحركتي هممفيدي در مورد درجه هم

توان گفت كه رفتار حركتي مثبت، صفر يا منفي باشد مي )0(به عبارت ديگر، اگر . تورم است
همچنين . است 8يا خالف جهت 7، نامرتبط6جهتهاي مورد بررسي با سري تورم به ترتيب همسري

23.0)0(1در فواصل،  )0(، براي مقادير )1994(و ديگران  9مطابق با فيوريتيو   و
23.0)0(1.0   0)0(1.0و  زمان ورد بررسي، به ترتيب همتوان گفت كه دو سري ممي
. 12اندزمان ناهمبستهطور هم و به 11اندطور ضعيف همبسته زمان و به، هم10اندطور قوي همبسته و به

براي j((ضريب همبستگي متقابل  ,...3,2.1,0j  نيز اطالعات مفيدي در مورد تقدم ،

                                                                                                                   
1- Hodrick-Prescott Filter(HP) 
2- Trend 
3- Cycle 
4- Serletis and Shahmoradi 
5- Contemporaneous co-Movement 
6- Procyclical  
7- Acyclical 
8- Countercyclical  
9- Fiorito 
10- Strongly Contemporaneously Correlated 
11- Weakly Contemporaneously Correlated  
12- Contemporaneously Uncorrelated 
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اگر قدر . كندتورم با بخش ادواري متغيرهاي ديگر ارايه مييا تأخر حركتي بخش ادواري متغير 
يا بيشتر را  1/0مثبت، صفر يا منفي، مقدار  jبراي وقفه  j((مطلق ضريب همبستگي متقابل 

دوره زودتر بخش ادواري  jتوان گفت كه بخش ادواري تورم به ترتيب به اندازه اختيار كند، مي
 jيا به اندازه  2دهندزمان يكديگر را تحت تأثير قرار مي، هم1دهدتحت تأثير قرار ميمتغير ديگر را 

j 3گيردوقفه، متغير توليد واقعي تحت تأثير متغير ديگر قرار مي دوره با .  
در . دهدتورم ايران را نشان مي با ، همبستگي بخش ادواري سه متغير مهم اقتصادي1جدول شماره 

و ضعيف با تورم همبستگي ) جهتهم(زمان طور هم ، به18/0نفتي با ضريب وقفه صفر، درآمد 
وقفه اول درآمد نفتي نيز با . كنندجهت با هم حركت ميدارد و بنابراين، دو متغير يادشده هم

، با تورم همبسته است و اين به معناي آن است كه نوسانات ادواري درآمد نفت در 13/0ضريب 
 كنندهنكته اخير بيان. دهددر دوره حاضر و به صورت همسو تحت تأثير قرار ميدوره گذشته، تورم را 

بيني حركت عنوان معياري براي پيشتواند بهآن است كه نوسانات درآمد نفت در دوره گذشته مي
نكته قابل توجه اين است كه همبستگي بخش . تورم در دوره جاري مورد استفاده قرار گيرد

مدت است، زيرا نوسانات ادواري هر دهنده همبستگي آن دو در كوتاهشانادواري دو متغير، ن
دست آمده نشان از نتايج به. دهدمدت  نشان ميمتغير، مسير حركت آن متغير را در كوتاه

  .مدت داردبين تورم و درآمد نفتي در كوتاه) مثبت(جهت همبستگي هم
و ضعيف با تورم همبستگي دارد و ) جهتمه(زمان طور هم ، به1/0نيز با ضريب ) M1(حجم پول

اين نتيجه با انتظارات . مدت قابل مشاهده استو حجم پول در كوتاه بنابراين، رابطه مثبت بين تورم
ما در مورد رابطه اين دو متغير سازگار است، زيرا افزايش حجم پول با تحريك تقاضاي كل 

ي در مورد رابطه كسري بودجه دولت و تورم قابل نتيجه مشابه. زنداقتصاد بر تورم موجود دامن مي
جهت دارد با تورم همبستگي ضعيف و هم 12/0كسري بودجه در وقفه صفر، با ضريب . بيان است

و اين نتيجه هم قابل انتظار بود، زيرا افزايش كسري بودجه دولت موجب افزايش تقاضاي كل 
  .كندزايي ميشود و از اين طريق تورماقتصاد مي

  

                                                                                                                   
1- Leading the Cycle 
2- Synchronous  
3- Lagging the Cycle 
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  هاي بخش ادواري متغيرهاي كالن با بخش ادواري تورمهمبستگي - 1جدول
  Ρ(xt,yt+j), j=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5; xt=   تورم   yt= ساير متغيرها  

  (HP)  نمايش فيلتر 

   -5         -4         -3          -2         -1         0          1         2         3         4         5  درآمد نفتي
 -22/0-  13/0-    0      14/0     21/0     18/0     13/0       09/0     01/0        0     04/0  (M1) حجم پول

  0          0          0        02/0        05/0       1/0     08/0    09/0    01/0   -13/0  -3/0 كسري بودجه دولت

  
  معرفي و نتايج تجربي -5
  رويكرد خودتوضيح برداري -5-1

شود، الزم است به ارتباط متقابل هنگامي كه رفتار چند متغير سري زماني مورد بررسي قرار گرفته مي
اگر معادالت يك الگوي ساختاري . زمان توجه شودمعادالت هم اين متغيرها در قالب يك الگوي سيستم

در چنين  .نامندزمان پويا ميشامل متغيرهاي با وقفه نيز باشد دراصطالح آن را الگوي سيستم معادالت هم
  . زا يا از پيش تعيين شده هستندشوند و برخي ديگر، برونزا تلقي ميالگويي، برخي از متغيرها درون

منظور اقتصادي به) نظريه(سازي سري زماني، از تئوري معادالت ساختاري براي مدل در رويكرد
شود، اما تئوري اقتصادي در اغلب موارد از استغناي كافي سازي روابط بين متغيرها استفاده ميمدل

همچنين . براي ايجاد يك تصريح پويا كه بتواند تمام اين روابط را شناسايي كند، برخوردار نيست
شوند، كار تخمين و استنباط از نتايج را با زا در دو طرف معادله ظاهر ميقتي متغيرهاي درونو

رو سازي، با انتقادهايي روبهبنابراين، كاربرد الگوهاي ساختاري در مدل. سازدمشكل مواجه مي
 مانند( 2هاي نامعتبردر رابطه با محدوديت) 1980( 1ترين آن انتقاد سيمزمهم. بوده است
 . شودمنظور شناسايي وضع مياست كه بر پارامترهاي الگو به) هاي صفرمحدوديت

هاي مدت يا پوياييهاي اقتصادي، اطالعاتي در خصوص پارامترهاي روابط كوتاهدر واقع، تئوري
 .سازندمدت يا ايستا بين متغيرها را مشخص ميها روابط بلندطور معمول تئوريبه. دهندالگو ارايه نمي
زمان، قواعد ها در تصريح معادالت ساختاري همكند كه هنگام انتخاب محدوديتسيمز عنوان مي

يابي بر بهينههاي اقتصادي كالسيك مبتنيهاي كارشناسي جايگزين تئوريسرانگشتي و قضاوت
. استزا اختياري و غيرقابل قبول زا و برونبندي متغيرها به درونعالوه طبقهبه. شوداقتصادي مي
. شودبندي بازخورد بين متغيرها را لحاظ نكرده و منجر به تخمين نادرست ضرايب مياين نوع طبقه

                                                                                                                   
1- Sims 
2- Incredible Restrictions 



   45دوازدهم شماره سال  )ايراني - رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه  214

 

هاي بينيهاي الگو در رويكرد سنتي ممكن است به پيشهمچنين عدم تصريح صحيح پويايي
  . 1هاي اقتصادي منجر شودضعيف و رد تئوري

بوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهاي دومين اشكال كه به انتقاد لوكاس شهرت يافت، مر
شد كه با نظريه اي از انتظارات تطبيقي استفاده ميطور گسترده در اين الگوها به. ساختاري بود

  . يابي سازگاري نداردانتظارات عقاليي و رفتار بهينه
سازي روابط دانان را بر آن داشت تا از رويكرد غيرساختاري براي مدلاين مشكالت، اقتصادسنج

يكي از اين رويكردها، رويكرد خودتوضيح برداري . بين چند متغير سري زماني استفاده كنند
)VAR2 (عنوان جايگزيني براي ، به1980و  1972هاي اين رويكرد توسط سيمز در سال. است

ها نهفته ، براساس روابط تجربي كه بين نهادهVARالگوهاي . سنجي معرفي شدالگوهاي كالن
گيرد زمان مد نظر قرار ميگذاري شده و به صورت فرم خالصه شده سيستم معادالت هماست پايه

هاي متغيرهاي ديگر در سيستم برازش هاي خود و وقفهزا روي وقفهكه هر يك از متغيرهاي درون
ي از مدت يا دانش ساختاررو، در اين الگوها نيازي به تصريح روابط ساختاري كوتاهازاين. شودمي

  . روابط علي بين متغيرهاي الگو وجود ندارد
، هيچ تالشي براي حذف يا كاهش پارامترهاي VARهاي نكته قابل توجه آن است كه در مدل

بيش از اندازه  VARبدون شك تعداد پارامترهاي يك مدل . گيردموجود در مدل صورت نمي
ماري، معنادار نيستند، اما هدف از است كه در آن بسياري از پارامترهاي برآورد شده از نظر آ

دست آوردن ها حصول به روابط متقابل اساسي موجود بين متغيرهاست و نه بهتخمين اين مدل
خطي طورعموم داراي همها، متغيرهاي توضيحي بهعالوه، در اين مدلبه. مدتهاي كوتاهبينيپيش

تك ضرايب، ابزار مطمئني براي كمربوط به ت tرو، آماره شديدي با يكديگر هستند و ازاين
توان براي بررسي رابطه عليت بين متغيرهاي همچنين مي. 3آيدحذف يا كاهش متغيرها به شمار نمي

زا بر متغيرهاي الگو، مدل تصحيح خطاي هاي برونيا مشاهده اثر شوك VARمورد استفاده در 
و جزء اخالل رابطه  VARاده در ه از تفاضل متغيرهاي مورد استفرا با استفاد) (VECM برداري

  .تشكيل داد) گرايي بلندمدت بين متغيرهادر صورت هم(بلندمدت 
  برآورد مدل  -5-2

                                                                                                                   
  .1386حائري،  -1

2- Vector Autoregressive Regression  
3- Enders, (2006) 
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هاي نفتي بر تورم در ايران، از يك الگوي تصحيح خطاي براي بررسي اثرات نامتقارن شوك
روي لگاريتم ، را VARدر ابتدا، الگوي خودتوضيح برداري،. كنيماستفاده مي) VECM(برداري

و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص  LM1 )(، لگاريتم حجم پولLCPI)(شاخص قيمت
  . 1دهيمبه صورت زير تشكيل مي) (BD داخلي حقيقي
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ضرايب . عملگر وقفه است Lتعداد وقفه و  mكه طوريبه  i
 ، j  وk

دهنده شدت نشان 
 VARدر ساخت الگوي . اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در هريك از معادالت است

برقرار  VARشود كه روابط متقابل بين همه متغيرهاي مورد استفاده در الگوي همواره فرض مي
لگاريتم شاخص توان نشان داد كه روابط متقابل بين با استفاده از مباني اقتصاد كالن مي. است
و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي  LM1 )(، لگاريتم حجم پولLCPI)(قيمت
  .2وجود دارد) (BD حقيقي

طه بلندمدت بين براي تشكيل الگوي تصحيح خطاي برداري ابتدا الزم است تا از وجود راب
را با  VECMاطمينان حاصل كنيم تا بتوانيم الگوي  VARمتغيرهاي مورد استفاده در الگوي 

اگر رابطه بلندمدت بين متغيرها وجود نداشته . استفاده از جزء اخالل رابطه بلندمدت تشكيل دهيم
اينكه آيا متغيرهاي منظور تعيين به. ها استفاده كردبراي تحليل 3تفاضلي VARباشد، بايد از يك 

يادشده در بلندمدت با هم در ارتباط هستند يا نه، ابتدا آزمون ريشه واحد را روي متغيرها انجام 
شرط اول در وجود رابطه بلندمدت اين است كه متغيرهاي الگو داراي مرتبه انباشتگي . دهيممي

پردازيم مي VARبهينه براي الگوي اگر شرط اول تأمين شود، آنگاه به تعيين تعداد وقفه . يكسان باشند

                                                                                                                   
پور، مطالعه تقي: توان بهاز جمله مي. در مورد رابطه اين سه متغير اقتصادي، تاكنون مطالعات مختلف ديگري صورت گرفته است - 1

  .مؤمني و وصاليان، هژبر كياني و حالفي اشاره كرد
طور مثال، افزايش كسري بودجه ممكن است از طريق فروش اوراق قرضه دولتي به بانك مركزي تأمين مالي شود و حجم  به -2

روابط ديگري . ه بر حجم پول و تورم مؤثر استبنابراين، كسري بودج. زندافزايش حجم پول نيز به تورم دامن مي. پول افزايش يابد
  .نيز بين اين سه متغير قابل تبيين است

3- Differential VAR 
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ها تا جايي است كه مشكل خودهمبستگي اجزاي اخالل در هر يك از معادالت و تعداد اين وقفه
وجود رابطه ( 1انباشتگيرا با تعداد وقفه بهينه تشكيل و آزمون هم VARرفع شود، سپس الگوي 

در صورت تأييد وجود . دهيميانجام م 2يوسيليوس-را با استفاده از روش يوهانسون) بلندمدت
هاي مثبت و منفي ناشي از درآمد را تشكيل داد و شوك VECMتوان الگوي رابطه بلندمدت، مي

ها را روي تورم مورد بررسي قرار زا وارد الگو كرد و اثر اين شوكنفتي را به صورت متغير برون
  .داد

  
  هاي ريشه واحدآزمون -1- 5-2

رو، ازاين. انباشتگي موكول به تعيين خواص سري زماني متغيرهاي الگوستهاي همتجزيه و تحليل
 -وسيله روش ديكيانباشتگي، ابتدا مانا يا نامانا بودن تمام متغيرهاي مدل بههاي همقبل از تحليل
توان در جدول شماره نتايج حاصل از اين آزمون را مي. شودآزمون مي (ADF) 3يافتهفولر تعميم

  .كرد، مشاهده 2
  

  نتايج آزمون ريشه واحد در سطح و تفاضل مرتبه اول متغيرها - 2جدول
 احتمال

Prob  
  احتمال  متغير tآماره 

Prob 

  متغير t آماره

012/0  54/3-  D(LCPI) 37/0  40/2-  LCPI 

003/0  07/4-  D(LM1)  46/0  21/2-  LM1  
000/0  21/7-  D(BD)  19/0  84/2-  BD  
01/0  6/3-  D(LOR) 1/0  59/2-  LOR 

 
، lcpiلگاريتم شاخص قيمت ،با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد مشخص است كه هر سه متغيرِ 

، در BDو نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي حقيقي، lm1لگاريتم حجم پول،
 4يا انباشته I(1)سطح نامانا بوده و تفاضل مرتبه اول آنها مانا است؛ به بيان ديگر، متغيرهاي يادشده 

لگاريتم  شود، مقدار احتمال مربوط به هر سه متغيرطور كه مالحظه ميهمان. از مرتبه يك هستند

                                                                                                                   
1- Cointegration Test 
2- Johansen-Juselius 
3- Augmented Dicky – Fuller (ADF) Test 
4- Integrated 
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و نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص  lm1، لگاريتم حجم پول،lcpiشاخص قيمت ،
ن متغيرها است بنابراين، فرضيه صفر مربوط به نامانا بودن اي 05/0تر از ، بزرگBDداخلي حقيقي،

 گيريمشود، نتيجه ميوقتي آزمون مانايي در مورد تفاضل متغيرهاي الگو انجام مي. قابل رد كردن نيست
است، بنابراين، فرضيه صفر  05/0تر از كه چون مقدار احتمال مربوط به تفاضل متغيرها كوچك

توان  ها مانا است و ميبه اين ترتيب، تفاضل متغير. شودمربوط به نامانايي تفاضل متغيرها رد مي
نتيجه يادشده حاكي از آن است كه سطح اين متغيرها . هستند I(1)نتيجه گرفت متغيرهاي الگو 

كه پس از هر تغييري گرايش براي بازگشت به طوري هاي دايمي قرار دارد، بهتحت تأثير تكانه
شوند و موقتي متأثر مي هايسمت روند خطي مشخصي را ندارند، اما تفاضل متغيرها تنها از تكانه

 .پس از هر تغييري به سوي روند خطي معيني گرايش دارند

  
    VARالگوي در مناسب هايوقفه تعداد تعيين -2- 5-2

 در مناسب هايوقفه تعداد برداري تعيين خطاي تصحيح الگوي برآورد در مهم مسايل از يكي

پايا  نتيجه، در و نوفه سفيد ، الگو به مربوط خطاي كه جمالت كند تضمين تا الگوست اين
 از برداري، خودتوضيح الگوي در هاي مناسبوقفه تعداد براي تعيين حاضر، مقاله در .هستند

 استفاده  5LRو آماره  FEP 4بيني نهايي، خطاي پيش3، هنان كوين2، شوارتز1معيارهاي آكائيك

  .شده است براساس معيارهاي يادشده، طول وقفه بهينه چهار انتخاب. شده است
  .دهدطول بهينه وقفه را نشان مي ،4شماره جدول 

  

                                                                                                                   
1- Akaike Information Criterion 
2- Schwarz Information Criterion 
3- Hannan-Quinn Information Criterion 
4- Final Prediction Error 
5- Likelihood Ratio 



   45دوازدهم شماره سال  )ايراني - رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه  218

 

  تعيين طول بهينه وقفه - 4جدول 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 131.3971 NA 4.34e-08 -8.441179  -8.016846* -8.308283 

2 141.9591 16.75353 3.96e-08 -8.548904 -7.700237 -8.283112 

3 151.7616 13.52066 3.92e-08 -8.604247 -7.331248 -8.205560 

4 165.4407 16.03756 3.12e-08* -8.926944* -7.229611 -8.395360* 

5 170.4875 4.872808 4.88e-08 -8.654312 -6.532646 -7.989832 

  .دهنده طول وقفه بهينه استعالمت ستاره نشان: توضيح
 
  انباشتگي تعيين و شناسايي بردار هم -3- 5-2

هاي بهينه در الگو و شناسايي درجه انباشتگي متغيرها، با استفاده از مشخص شدن تعداد وقفهپس از 
براي نيل به اين . پردازيممدت بين متغيرها مييوسيليوس به بررسي رابطه بلند -روش يوهانسون

دار در آزمون حداكثر مق. شوداستفاده مي 2و آزمون اثر 1مقصود از دو آماره حداكثر مقدار ويژه
و  » انباشتگيانباشتگي در مقابل وجود يك رابطه همفرضيه صفر نبود رابطه هم«ويژه به ترتيب 

آزمون ... و »انباشتگيانباشتگي در مقابل وجود دو رابطه هموجود يك يا كمتر از يك رابطه هم«
وجود يك يا انباشتگي در مقابل فرضيه صفر نبود رابطه هم«در آزمون اثر نيز به ترتيب . شودمي

انباشتگي در مقابل وجود وجود يك يا كمتر از يك رابطه هم«و  »انباشتگيبيشتر از يك رابطه هم
هاي آزمون مربوط به اين اگر آماره. شودآزمون مي... و »انباشتگيدو يا بيشتر از دو رابطه هم

بدين ترتيب . شوده ميدرصد بيشتر باشد، فرضيه مقابل پذيرفت 5متغيرها از مقدار بحراني در سطح 
  . آيددست ميانباشتگي بهتعداد بردارهاي هم

انباشتگي بايد به يك نكته توجه داشت وآن اينكه، به خاطر وجود روند در قبل از انجام آزمون هم
انباشتگي از عرض از مبدأ در آن استفاده متغيرهاي مورد استفاده در مدل، در تصريح آزمون هم

  . ، گزارش شده است5انباشتگي در جدول شماره مون همنتايج آز .3شودمي
  

                                                                                                                   
1- Maximum Eigenvalue 
2- Trace Test 
3- Enders 
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 انباشتگيهاي اثر و حداكثر مقدار ويژه براي برآورد تعداد بردارهاي همآزمون - 5جدول

  (Lcpi, Lm1, BD) :متغيرهاي الگو شده
(A) انباشتگيفضاي هم 

  (Trace)آزمون تريس  آزمون حداكثر مقدار ويژه
فرضيه 
  صفر

فرضيه 
  مخالف

آماره 
  آزمون

مقدار 
  %95بحراني

فرضيه 
  صفر

فرضيه 
  مخالف

آماره 
  آزمون

مقدار 
 %95بحراني

0=r  1=r 47/27  13/21  0=r  1r  25/42  79/29  
1r  2=r  13/14  26/14  1r  2r  78/14  49/15  
2r 3=r  64/0  84/3  2r  3r=  64/0  84/3  

 
 .اعداد داخل پرانتز زير ضرايب، خطاي معيار هستند: توضيح       

 
توان وجود ، گزارش شده است، مي5كه در جدول شماره  maxو  traceبراساس هر دو آماره

رابطه  ،1براساس قضيه نمايش گرنجر. انباشتگي را بين متغيرهاي مدل نتيجه گرفتيك رابطه هم
در واقع، سازوكارهاي . مستلزم وجود سازوكار يا الگوهاي تصحيح خطا است ،تعادلي بلندمدت

مدت بنابراين، روند تغييرات كوتاه .كنندمدت را تضمين ميتصحيح خطا حصول به رابطه بلند
 توان براي مشاهده روند تغييراتشود و ميگرايي بلندمدت منجر ميمتغيرها در نهايت به هم

   .تشكيل داد را VECMمدت، الگوي كوتاه
 
  VECM(2(برداري خطاي تصحيح الگوي برآورد -4- 5-2
 الگوي مدت آنها،با تغييرات كوتاه متغيرها بين بلندمدت تعادلي رابطه دادن ارتباط منظوربه

الگوي تصحيح خطاي برداري با . ، مورد استفاده قرار گرفته استVECMبرداري،خطاي تصحيح
 ECM(-1)و جزء اخالل رابطه بلندمدت  VARگيري از متغيرهاي مورد استفاده در الگوي تفاضل

ها در الگوي تصحيح خطاي برداري يكي كمتر از الگوي همچنين تعداد وقفه. شودساخته مي
VAR هاي بهينه در الگوي است و چون تعداد وقفهVAR  چهار بود، پس تعداد وقفه در الگوي ،

  :مورد نظر به صورت زير است VECMالگوي . كنوني، سه است
  

                                                                                                                   
1  - Granger Representation 

2- Vector Error Correction Model 
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به ترتيب تفاضل لگـاريتم حجـم    D(BD)و  D(lm1(كننده تورم، بيان D(lcpi)در روابط يادشده 
. اسكناس و مسكوك در دست مردم و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي حقيقي هستند

هاي نفتي جديد شود، درآمدهاي نفتي هر كشور از عوامل متعددي مانند اكتشاف چاهيادآوري مي
هـاي نفتـي جديـدي    ه چاهطور مثال، چنانچ متأثر است؛ به …در دنيا، جنگ بين كشورها، تحريم و

يابــد و در نتيجــه، در دنيــا كشــف شــود، ذخــاير موجــود نفــت افــزايش و قيمــت نفــت كــاهش مــي
منزله يـك شـوك نفتـي منفـي بـراي      هاي نفتي جديد بهاكتشاف چاه. شوددرآمدهاي نفتي كم مي

حـال  . ددهـ شود، زيرا به يكباره درآمدهاي نفتي را از مقدار متوسط آن كاهش مـي كشور تلقي مي
بـه وقـوع بپيونـدد، قيمـت     ) ماننـد جنـگ ايـران و عـراق    (در صورتي كه جنگي بين دو كشور نفتي 

 هـاي منظور مشاهده اثر شـوك به. شودرود و اين حادثه شوك مثبت نفتي تلقي ميجهاني نفت باال مي
زا بـرون هاي مثبت و منفي نفت را از هم تفكيك و به صـورت متغيـر   نفتي بر تورم در ايران، شوك

براسـاس روش  . 2كنـيم  اسـتفاده مـي  )  1986(  1مـورك به ايـن منظـور از روش   . كنيموارد مدل مي
رشد درآمـد  هاي منفي  و نرخ هاي مثبتعنوان شوكدرآمد نفت را بهرشد هاي مثبت مورك، نرخ

 :3كنيمميتعريف زير منفي به صورت  هايشوك عنوانبهرا نفت 

Posoil={ 0ORlnifoilln  , 0 otherwise }                  

Negoil={ 0ORlnifoilln  , 0 otherwise }   
هـاي نفتـي را   قابل ذكر اينكه مورك شوك( نرخ تغيير درآمد نفت در ايران است  ORlnدر آن،  كه

جاي از تغييرات درآمدي بهبرحسب تغييرات قيمت نفت تعريف كرده است، در حالي كه ما در اين مطالعه 
  .، ارايه شده است6در جدول شماره  VECMنتايج تخمين الگوي  .)كنيم تغييرات قيمتي استفاده مي

                                                                                                                   
1- Mork 

از يك ) 1996(طور مثال، هميلتون في درآمدهاي نفتي وجود دارد؛ بههاي مثبت و منهاي ديگري نيز براي تفكيك شوكروش -2
 .هاي مثبت و منفي نفتي استفاده كردروش تبديل غيرخطي براي تفكيك شوك

گيرد و در ساير موارد صفر برابر مقدار آن قرار مي Posoilدر واقع، هنگامي كه تغييرات درآمدهاي نفتي مثبت باشد، سري  -3
گيرد و در ساير موارد سري قرار مي Negoilبرعكس چنانچه تغييرات درآمدهاي نفتي منفي باشد، مقدار آن در سري . است

Negoil برابر صفر است.  
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  برداري خطاي تصحيح الگوي برآوردشدة ضرايب - 6جدول 
  متغير مستقل

  متغير وابسته
D(lcpi) D(lcpi) D(lcpi) 

Ecm(-1)  
20/0-  
89/2-  

20/0-  
89/2-  

20/0-  
89/2-  

D(lcpi(-1)) 
53/0 

2.81 

53/0 
2.81 

53/0 
2.81 

D(lcpi(-2)) 
48/0-  

2.35- 
48/0-  

2.35- 
48/0-  

2.35- 

D(lcpi(-3)) 
24/0  
27/1  

24/0  
27/1  

24/0  
27/1  

D(lm1(-1)) 
18/0  

1.2  
18/0  

1.2  
18/0  

1.2  

D(lm1(-2)) 
14/0  
69/0 

14/0  
69/0 

14/0  
69/0 

D(lm1(-3)) 
33/0-  
14/2- 

33/0-  
14/2- 

33/0-  
14/2- 

D(BD(-1)) 
77/1 
64/2- 

77/1 
64/2- 

77/1 
64/2- 

D(BD(-2)) 
19/1  

2/2- 
19/1  

2/2- 
19/1  

2/2- 

D(BD(-3)) 
02/1  
03/2- 

02/1  
03/2- 

02/1  
03/2- 

C 
12/0  
46/2 

12/0  
46/2 

12/0  
46/2 

Posoil 
15/0  
7/1 

15/0  
7/1 

15/0  
7/1 

Negoil 
07/0  
00/1 

07/0  
00/1 

07/0  
00/1 

  .مربوط به آن آورده شده است tپايين هر ضريب، مقدار آماره : توضيح
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. پردازيممي) 6سطر اول جدول شماره (دست آمده در معادله تورم در اين قسمت به تفسير نتايج به
بوده كه منفي و معنادار است و اين ضريب نشان  -2/0جزء اخالل رابطه بلندمدت در اين معادله، 

كند كه رابطه نحوي اصالح ميمدت، تورم خود را نسبت به عامل خطا بهدهد در كوتاهمي
 53/0ضريب وقفه اول تورم، . 1برقرار شود VARبلندمدت بين متغيرهاي مورد استفاده در الگوي 

دهد، زيرا وجود تورم در يك دوره، بر است، كه رابطه مستقيم بين تورم و وقفه آن را نشان مي
زند و افزايش انتظارات تورمي به معناي انتقال منحني وره بعد دامن ميانتظارات تورمي براي د

ضريب وقفه اول حجم پول، . عرضه كل اقتصاد به چپ و باال بوده و تورم باالتر پيامد اين امر است
افزايش حجم پول در يك . است و اين به معناي رابطه مثبت بين تورم و وقفه حجم پول است 18/0

با  سو،برد و از يكنحني تقاضاي كل اقتصاد به راست و باال، تورم در آن دوره را باال ميدوره با انتقال م
شود و از سوي ديگر، با كاهش نرخ افزايش انتظارات تورمي باعث افزايش تورم در دوره بعد مي

اين . گذاري پيامد آن استگيري شده و افزايش سرمايه، منجر به كاهش هزينه وام2بهره حقيقي
شود و تورم را باال گذاري باالتر موجب انتقال تابع تقاضاي كل اقتصاد به راست و باال ميمايهسر
دهنده رابطه مستقيم بوده كه نشان GDP، 77/1ضريب وقفه اول نسبت كسري بودجه به . بردمي

از يك سو، باعث افزايش  GDPافزايش نسبت كسري بودجه به . بين كسري و تورم است
شود و حجم پول را در آن دوره افزايش مي) پولي كردن بدهي(استقراض دولت از بانك مركزي 

طورمستقيم تقاضاي كل اقتصاد را افزايش دهد، به اين ترتيب، تواند بهدهد و از سوي ديگر، ميمي
 .كندزايي ميشود و تورممنتقل مي منحني تقاضاي كل از دو كانال يادشده متأثر شده و به راست و باال

، هردو رابطه مستقيم با تورم دارند و اين 07/0و  15/0درآمد نفت با ضرايب  شوك مثبت و منفي
اين نتيجه با انتظارات تئوريكي ما در مورد اثر . زا بودن هر دو نوع شوك استبه معناي تورم

  .هاي نفتي بر تورم سازگار استشوك
  

                                                                                                                   
) 6(شماره سطر دوم و سوم جدول (ضريب جزء اخالل معادالت مربوط به رشد حجم پول و رشد نسبت كسري بودجه به توليد  -1

 .  غيرمنفي است و اين معادالت به رابطه بلندمدت منتهي نشده و بنابراين، تنها رابطه بلندمدت مربوط به معادله تورم است

يابد، نرخ تورم است، وقتي تورم افزايش مي πنرخ بهره اسمي و  r، نرخ بهره حقيقي، i، كه در آن i=r-πبراساس معادله فيشر،  -2
  .يابدكاهش مينرخ بهره حقيقي 
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  گيريخالصه و نتيجه -6
درصد از  11ايران با داشتن . درآمدهاي نفت و گاز نقشي استراتژيك در ساختار اقتصاد ايران دارد

تبديل شده  1ذخاير نفت دنيا، به دومين توليد كننده بزرگ نفت در بين كشورهاي عضو اوپك
اي بر آن گستردهپذيرد و هم تا حد المللي هم از ايران تأثير ميبا اين شرايط، بازار نفت بين. است

اقتصاد ايران تا حد زيادي به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت وابسته است، . گذارداثر مي
طور دهد و بهدرصد كل درآمدهاي صادراتي ايران را نفت تشكيل مي 90تا  80كه حدود طوري به

ش درآمدهاي نق. 2گيرددرصد اين درآمد به بودجه ساليانه دولت تعلق مي 50تا  40معمول بين 
هاي تأمين اجتماعي، اقتصاد ايران را از كشورهاي ديگر نفتي در ساختار بودجه دولت و برنامه

هاي نفتي را بر متغيرهاي كالن اقتصادي مانند تورم، دوچندان متمايز و اهميت بررسي نقش شوك
  .   كندمي

براي دوره  VECM ه روشدر اين مقاله، اثرات نامتقارن رشد درآمدهاي نفتي بر تورم ايران ب
زا نتايج حاصل داللت بر آن دارد كه عالوه بر تورم .مورد بررسي قرار گرفت 1387تا  1353زماني 

در اقتصاد ايران، شوك  GDPبودن وقفه اول رشد حجم پول و وقفه اول نسبت كسري بودجه به 
ستقيم با تورم دارند و اين ، هر دو رابطه م07/0و  15/0مثبت و منفي رشد درآمد نفت نيز با ضرايب 

   .زا بودن هر دو نوع شوك استبه معناي تورم
هاي اقتصادي براي دولت هاي سياستي مهمي را در خصوص اعمال سياستيافته اين تحقيق داللت

تواند با دادن اهميت بيشتر به سازوكارهاي تثبيتي مانند حساب ذخيره  مي  دولت. ايران دربر دارد 
 هايهاي دولت با تكانهبا قطع ارتباط هزينه. هاي نفتي قطع كندهاي خود را با تكانههزينهارزي ارتباط 

توانند اثرات تورمي بر اقتصاد برجا هاي مثبت و منفي درآمدهاي نفتي نمينفتي، ديگر تكانه
ها در كشورهاي عضو اوپك كند دولتاستدالل مي) 1995( 3طور كه ماكس كرد همان. بگذارند

اين امر . ها را موقتي تلقي كنندهاي نفت را دايمي و كاهش قيمتش دارند تا افزايش قيمتگراي
 رو،ازاين. كندبينانه و غيرقابل دسترس هدايت ميهاي مالي غيرواقعها را به سمت تنظيم سياستدولت
- به(دها ها، تنظيم مخارج عمومي براساس تغييرات دايمي درآمكارانه  قيمتبيني محافظهبا پيش

                                                                                                                   
1- Organization of petroleum exporting countries(OPEC) 

درصد از اين درآمدها بوده و سهم اندكي از اين درآمدهاي  50هاي اخير سهم بودجه دولت از درآمدهاي نفتي بيش از در سال -2
 .نفتي به حساب ذخيره ارزي منتقل شده است

3- Max Corde 
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انداز يا ذخيره درآمد نفتي براي اجتناب از و استفاده مؤثر از حساب پس) جاي تغييرات موقتي
هاي توان نوسانات قيمت را كه در اثر تكانههاي اقتصاد ميهاي قيمتي به ساير بخشانتقال تكانه

همچنين . كرد خوبي مديريت و از اثرات سوء آن بر اقتصاد ملي جلوگيريشود، به نفتي حاصل مي
پذيري اين كشورها را به هاي تجاري صحيح در عرصه بازرگاني خارجي آسيباتخاذ سياست

توانند با مديريت صحيح نرخ گذاران ميعالوه سياستبه. دهدنوسانات درآمد نفتي كاهش مي
از تقويت بيش از حد پول ملي كه موجب اختالل در ، هاي رونق نفتي خصوص در دورهارز، به

   .شود، جلوگيري كنندپذيري بخش توليدات قابل مبادله مي نظام بازرگاني خارجي و آسيب
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