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  §‡صادرات نفت و اقتصاد ايران
  *پسرانهاشم  محمد

  **هادي صالحي اصفهاني

  ***كاميار محدث

  مقدمه .1

 هبود مهميي گسترده و ها بحث موضوعنفت در اقتصاد و سياست ايران نقش گذشته  دهه يندر چند
 مصرف و را برايچشمگيري مالي ديد غالب اين است كه نفت منابع  ها ي اين بحثدر يك سو .است

 افتاد، امكان رشداتفاق مياحتماال نفت در مقايسه با آنچه كه بدون  و به ارمغان آوردهگذاري در ايران  سرمايه
 برخي معتقدند كه در سوي ديگر،فراهم كرده است.  مصرفهم براي و  در آمد مليهم براي تري را  سريع
پتانسيل درآمدهاي نفتي ايجاد و استفاده مناسب از  برايجامعه ايران موانعي  ي ساختاري و نهادينهها ضعف

كه درآمد نفت از بعضي جهات به  حاليدر  نتيجه را تشديد كرده است. در ها ي نفتي آن ضعفها بعضا رانت
از  گروهيشده است.  اقتصادي و سياسي ماندگي ، از جهات ديگر باعث عقبايران كمك كرده مصرف و توليد در

ي مناسب ها ي ساختاري و اتخاذ سياستها ضعف جبرانِجهت با كوشش  معتقدند كه يدگاهد ينهواداران ا
ي نفتي ها زيادي هم مشكل اصلي را وجود رانت عدهولي تقويت كرد. را توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ايران  مي
 منابع نفتي وجودبه خصوص،  بزرگي براي ايران بوده است.ي بال در مجموعنفت ، ها دانند. به نظر آن مي
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اين  در گذشتهتسلط بر ايران تقويت كرده است.  را براي  آنهاو انگيزه  ي استعماري را به منطقه كشاندهها قدرت
كه سعي در  كسانيدر مقابل  يادرآورند تحت نفوذ خود را  دولتمردان ايران از بسياري يا اند موفق شده ها قدرت

ي ها يوهشبه  نفتيدرآمدهاي يده هواداران اين ديدگاه، عقه ب ايجاد كنند. بزرگي سدهاي ،اند داشته كشوراعتالي 
توجه  اين درآمدها . مثالصنعتي بازداشته است شور را از تالش الزم براي توسعهنيروهاي مولد كنيز  يديگر
در بعضي  ،مهمتراز آن است.  كرده معطوفبه واردات و  رواز توليد د بيش از حد و بخش خصوصي را دولت
باال عظيم  گتري از اين رانتزرببراي تصرف سهم مختلف  اجتماعي و سياسي درگيري ميان گروهاي ها دوره

 معدود ايعدههم گر ي ديها دوره بعضي دررا به اقتصاد كشور تحميل كرده است. زيادي هاي  هزينه و گرفته
را براي  ديكتاتوري استمرار وقدرت  طريق انحصارآن  از وگرفته ي نفتي را در دست ها كنترل رانتاند  توانسته

  .ندازسمحقق  خود

 نظريسطح در  ي مربوط به آنها بيشتر بحثمتاسفانه نفت در اقتصاد ايران،  العاده فوق يتمبا وجود اه
به نتايج  ها بحث اين در يي هم كهها اشاره .قرار گرفته استتجربي موشكافانه  هاي يمورد بررسكمتر و   باقي مانده

بوده است كه  خيز نفتو غير خيز نفتي ها كشورميان اي  مقايسه مطالعاتبر اساس  معموال ،تجربي شده
كه به ادبيات  مطالعاتاز اين ي سر. يك دهند ميبه دست اثر نفت بر اقتصاد  ازرا  متفاوتي بسيار يها يابيرزا

كنند  ميادعا  ،شود انجام مي مقطعيهاي  با دادهكه معموال  يهاي ينتخمبر اساس  ،نداشده مشهور "بالي منابع"
 رشتهيك اما  1.شود ميآن باعث كندي رشد اقتصادي و سياسي در يك كشور كه وجود منابع سرشار طبيعي 

گروه  2كنند. ميرا رد  اين نتيجه، اند استفاده كردهي زماني و مقطعي ها دادهاز تركيب  اغلب مطالعات ديگر كه
در  معموال دارند كه يدتاك "يهلند يماريب"بر  ،دهند را نشان مي يعيمنابع طب يآثار منفكه نيز يقات سوم تحق

مطابقت چنداني با شرايط و  آيديم وجوده ب يعيمنبع طب يكمدت درآمد  نسبتا كوتاهلي و ،يراثر رشد چشمگ
خطي و ساده نيست  اي عملكرد اقتصاد رابطهبع طبيعي بر رسد كه تاثير منا ميبه نظر ، در هر صورتايران ندارد. 

كه رابطه درآمد نفت است  يضرور رو يناز ادارد. مورد نظر بستگي سياسي كشور اقتصادي و و به شرايط خاص 
. آيا واقعا نفت براي اقتصاد ايران بال شود يجداگانه و با دقت نظر بررس ،در شرايط ايران يرهاي اقتصاديو متغ

  است؟ يدهد يباقتصاد در مجموع آس ،يافته يشافزابوده و هرچه درآمد نفت 

                                  
 .)2009( به ون در پلوگ و ونبلز يدنگاه كن ياتادب يناز ا يراخ يابيخالصه و ارز يك يشروع شد. برا )1995( با كار ساكس و وارنر ياتادب ينا 1
 ).2011و همكاران ( يبه كاوالكانت يدنگاه كن ير،مثال اخ يبرا 2



3 
 

با  اي وجود ندارد تا ، چون راه سادهاست دشوار ياربست اول اين سوال مسكننده براي ق ي قانعيافتن جواب
شوري با مشخصات جغرافيايي و تاريخي وضع زندگي در ك ،اگر نفت نبودكه  يممشخص كن هاي تجربي روش

مكان ا قسمت دوم سوال پاسخ بهوجود ندارد. اما براي از اين دست  خاصي بديلشد، چرا كه  چگونه ميايران 
نفتي و صاحب منابع  ،ايرانحال  رهه بكه كرد تري دارد. بايد توجه  كاربرد مهمنيز بيشتري هست و از نظر عملي 

برداري  بهره قابل و احتماال حدود يك قرن ديگر هم  هبرداري شد بهرهكه حدود يك قرن  است اي عمده گازي
اقتصاد  عملكرد رويدرآمد نفت يش افزاازه اند در حال حاضر اين است كه تا چه مهم سوال . بنابرايندبوخواهد 

بايد  منفي باشد، در مجموع اگر اين اثر ؟به چه صورت است يرگذاريتاث ينا يسمت و سوگذارد و  ميتاثير 
روشن است مدت رشد درآمد نفت باشيم. در اين صورت،  ناخالص داخلي پس از يك دوره بلندشاهد افت درآمد 

بايد از باال رفتن مثبت باشد،  مذكور. ولي اگر اثر بشوييمصنعت نفت دست  توسعه گذاري در بايد از سرمايه كه
  .نمودبرداري موثرتر از اين منبع تاكيد  د نفت استقبال كرد و بر روي بهرهدرآم

كل اقتصاد، بايد اين اثر را از نقش عوامل ديگري كه بر توليد تاثير بر اثر صادرات نفت  سنجشبراي 
به بازدهي توليد در ايران كمك  به طرق مختلفمدت  دنيا در بلندجدا كرد. مثال رشد تكنولوژي در  ،گذارند مي
در اثر رشد تكنولوژي را اگر د. از اين جهت، گذار مي تاثيرقيمت نفت در بازار جهاني بر كند و در عين حال  مي

را  گيري ما و اندازهمحاسباتمان منظور نكنيم، احتماال قسمتي از آن در اثر درآمد نفت منعكس خواهد شد 
مد نفت روي رآهاي اقتصادي را كه جدا از د طور بايد نقش بعضي نهادها و سياست مخدوش خواهد كرد. همين

 اي مهم يافتهخود اتي از اين دست، گيري اثر رفت. البته اندازهتا حد ممكن در نظر گ، گذارند كاركرد اقتصاد اثر مي
  كند. كمك مي آن تر هاي مناسب براي رشد سريع ماهيت اقتصاد ايران و سياست به درك بهتراست كه 

  اقتصادسنجي جديد براي ايران الگوييك  .2

آن از كه نتايج ايم  دادهدر مورد اقتصاد كالن در ايران انجام  را يپژوهش، ما اخيرا نكات فوقتوجه به با 
به حداقل  شروع آن اي نيست و كار تازه البتهكالن اقتصاد ايران  يالگوها ينتخم .است برخوردار ييبسزا يتاهم

ولي در  اند، برآورد شدهي متعددي تعريف و الگوهاگذشته  گردد. به خصوص در دو دهه برمي 1350سال 
و جدا عوامل  اثر آن را از بقيه راحتيه بشود كه بتوان  نميوارد سيستماتيك  يكدام درآمد نفت با روش هيچ

نقش  جديد است كه الگوييك  از تفادهاس ،كند ما را از مطالعات قبلي متمايز ميآنچه كار در واقع، تفسير كرد. 
نتايج دهد كه  كند و اجازه مي از نظر تئوريك تبيين مي عمده مثل ايران كننده كشور صادر يك درآمد نفت را در
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نفت به در نظر گرفتن  ،الگومهم اين  يك جنبه .تفسير كنيم سنجيده وبا اطمينان بيشتري معادالت را  تجربي
 ما الگويشده است.  گرفته يدهنادهاي گذشته الگواست كه در  مدت ارز منبع درآمد مستمر و دراز يكعنوان 

تري از  تا تصوير جامع مي شودنيز و نرخ ارز  حجم پول، تورم مربوط به اقتصاد كالنِ معمولِ شامل معادالت
 يتصحيح خطاالگوي و  هاي فصلي خود از داده قسمت تجربي كاردر  همچنين .دهددست ه اقتصاد كالن ايران ب

كمك  و روش اقتصادسنجي ها . اين تركيب جديد دادهكنيم استفاده مي )*VECXرهاي برونزا (با متغي يبردار
  .كنيم و برآورد يكتفكتر  دقيقهاي كالن را متغيرمدت  مدت و بلند آثار كوتاه كند تا مي

بيان نرخ واقعي ارز (يا به  ،رشد تكنولوژيدرآمد نفت، دهد كه  اي به دست مي ما معادله نظري الگوي
ط وربمبه توليد كل اقتصاد  صورت زيره را ب و عوامل ديگر ها) به سطح قيمت دالرتر، نسبت نرخ اسمي  دقيق
  د:كن مي

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

لگاريتم توليد ناخالص   yt،1385ل سوم سال تا فص 1357ها از فصل آخر سال  شاخص فصل  tدر اين معادله،

t ،ytدر فصل  داخلي واقعي ايران
شريك كشورهاي  در لگاريتم متوسط موزون توليد ناخالص داخلي واقعي *

ساير  مشتمل بر عبارتي cyt ،صادرات نفت به دالرلگاريتم  xot ،نرخ واقعي ارزلگاريتم   ept،تجاري ايران

، 1با متوسط صفر است. ي تصادفيك فرايند   yt و ،شوند فرض مي ثابت هاي توليد كه معموال كننده تعيين

2 ،3  وy  برآورد شوند. بايد به صورت آماريضرايبي هستند كه  

باشد، چون اهميت صادرات نفت براي توليد   2 = 3كند كه بايد بيني مي ما پيش نظري الگوي
 داشته باشد يدتول يرومان اثري را ه ارز بايدنرخ يش افزا داخلي نهايتا به معادل ريالي آن بستگي دارد و بنابراين

سرعت رشد درآمد نفت از مجموع اگر دهد كه  همچنين نشان مي اين الگو. داردارز حاصل از صادرات افزايش كه 
مدت  شود و در بلند رنگ مي شد، بتدريج نقش نفت در اقتصاد كمسرعت رشد تكنولوژي و رشد جمعيت كمتر با

اي است  . اين در واقع نتيجه2 = 3 = 0در اين صورت بايد مشاهده كنيم كه كند.  به سمت صفر ميل مي
ايم كه  و نشان دادهيم ا بدست آوردهخيز  نقش نفت در يك سري كشورهاي نفتباره ديگري درپژوهش كه ما در 

از نظر آماري تفاوتي  3و   2، ضرايبيدهبه صفر رس يجصادرات نفت آن به تدر در كشوري مثل اندونزي كه
مجموع سرعت رشد تكنولوژي  ازشان  درآمد نفتسرعت رشد  مدت در بلند ولي در كشورهايي كهبا صفر ندارند. 
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 ساويممثبت و  اين دو پارامتر بايدو افزون بر آن،  باشد 3بايد مساوي   2، كمتر نيستو رشد جمعيت 
منبع  نهايتا طول زمانكشورها درآمد حاصل از نفت در  گروه از چون در اين ،دنباش) (كشش توليد به سرمايه 

مدت  ديگر محرك مهم توليد در دراز گردد. مي يلتبدتوليد  عمدهشود و به يك محرك  گذاري مي سرمايه اصليِ

ytير ما متغ الگويتكنولوژي است كه در 
روي توليد داخلي اثر  1كند و با ضريب  آن را نمايندگي مي *

  كشور  نسبت سرعت رشد تكنولوژي در داخل و خارج اگر كهدهد  نشان مي همچنين  اين الگوگذارد.  مي

توانيم پس از تخمين ضرايب بكه دهد  ميرا امكان  اين اين رابطه.  1 =  (1 - 2)بايد داشته باشيم:  باشد،

ي خواهد بود كه كمتر از يك باشد، به اين معن ،يابيم محاسبه كنيم. اگر عددي كه مي را  پارامتر )1( معادله
كه يافتن عددي بيشتر از يك  افتاده است، در حالي از نظر فناوري از بقيه دنيا عقبگذشته  ايران در چند دهه

  = 1اگر به عالوه ترين سطح تكنولوژي است.  تر شدن به پيشرفته خواهد داد كه ايران در حال نزديكنشان 
  .فته استپيش ر يادن يهبق ايران متناسب بادر  يفناورباشد، 

 ينبيتصورت زير ه بنقدينگي در كشور است كه آن را واقعي حجم  دهكنن تعيين الگو، مهم معادلهديگر 
  :كنيم مي

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

 يراز سا يعبارت cmtو  يك فرايند تصادفي با متوسط صفر  t، mptنرخ تورم در فصل  t در اينجا

به ضريب هستند. از نظر تئوريك،  mp، و 1 ،2 .شوند يكه معموال ثابت فرض ماست  يدتول يها كننده يينتع
 يصصتخو  سودچون نرخ اما  طرف راست اين معادله قرار بگيرد، بهره در بازار در اسمي نرخبايد جاي نرخ تورم، 

ول پ استفاده از كننده هزينه فرصت منعكسنرخ بهره  هاي دادهشود،  بار در ايران توسط دولت كنترل مياعت
يك  نرخ تورمتقاضاي نقدينگي استفاده كرد. به همين دليل، چون  توان از آن در معادله نيست و نمي

  كنيم. ) استفاده مي2ه عنوان يك جايگزين در معادله (ب ما از آن مهم نرخ اسمي بهره است، كننده تعيين

ها در درازمدت و شرط ارز يدقدرت خر يبرابر ي اقتصاد كالن از معادلهالگوهاباال، در  معادلهغير از دو 
دليل ه ب ، چونكنيم ولي ما اين معادالت را اضافه نمي شود، در داخل و خارج هم استفاده مي بهره ي نرخبرابر

ما در كنار توليد داخلي و  تهالبنيست. دق اكنترل بازارها و بازرگاني خارجي، اين روابط در مورد ايران ص
زا و به  ها را به ديگر متغيرهاي درون نيم و آنك مي يتلقزا  نقدينگي واقعي، نرخ تورم و نرخ واقعي ارز را نيز درون
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با واقعيت تئوري مطابقت كافي اگر  دهيم. زاي اصلي يعني توليد خارجي و درآمد نفت ربط مي دو متغير برون

زاي  زا و برون متغيرهاي درون) cointegration( انباشتگي هم روابط بايد جزء) 2) و (1(داشته باشد، معادالت 
  باشند. ايران كالناقتصاد 

هاي مختلف  با روشاين متغيرها را تمام  انباشتگي هم تعداد روابطنخست براي آزمون اين مدعا، ما 
 يجدر گام اول نتا .كرديمآزمون را  روابطهاي تئوريك روي ضرايب آن  محدوديتو پس از آن وجود  تعيين كرديم
 .همخواني دارد )2) و (1( نظريكه با معادالت  وجود دارد انباشتگي هم دو رابطهء تنهاكه  نشان دادبا اطمينان 

 شده بيني پيش نظريِ هاي محدوديت همهتقريبا  ،دوم گامدر  اين معادالت ضرايب آزمون روابط و اندازه به عالوه،

) 1( حذف نرخ تورم از معادله شود، ي% رد م1 يآمار يتكه در سطح اهم ييها يتاز محدود يكي كند. ميتاييد  را
اين نگاه نخست در شايد  اهميت و منفي است. دهد كه ضريب اين متغير بسيار پر در واقع نتايج نشان مي است.
بايد در  اثري بر توليد داشته باشد، وليت مد تورم نبايد در دراز ،چون از نظر تئوريك ،عجيب به نظر برسدامر 

اند  ، در معادله تجربي ما وارد نشدهگذارند اثر مي توليدكه روي   cytهاي كننده تعيين برخي نظر داشته باشيم كه
 ، نشانهدر ايران ممتدرسد كه تورم  يبه نظر م نماينده اين گونه متغيرها باشد. به خصوص و احتمال دارد كه تورم

) 1وردهايمان نرخ تورم را در معادله (ما در برآ است. بنابرايني اقتصاد يها ياستها و س نهاد ييكارآعدم 
  گنجانيم. مي

قابل  %1اهميت آماري در سطح هرچند شود،  % رد مي5در سطح اهميت آماري  ي كهديگر محدوديت

چه تاثير محسوسي بر تخمين  محدوديت، گر ) است. برداشتن اين2( ارز از معادلهواقعي حذف نرخ  ،استقبول 

ديدگاه از آنجا كه از برد. مي بيناز ) 2( معادلهاهميت آماري نرخ تورم را در اما ) ندارد، 1( ضرايب معادله
اين فرضيه در سطح  در ضمن داشته باشد و نبايد جايگاهي در تعيين تقاضاي پولارز ي واقع نرخ ،تئوريك

  حذف كنيم. معادلهآن  را ازارز  ينرخ واقع كه ديديمتر  مناسبشود، ما  % رد نمي1اهميت آماري 

به  ها را براي ضرايب اين تخمين) 2) و (1(معادالت نجي اقتصادسبا توجه به اين مفروضات، برآورد 

  :]اند شده ضرايب برآورد هاييارانحراف معاعداد داخل پرانتز ) و 1( ضريب تورم در معادله [ مي دهددست 

 = 1,    1 = 0.7353,          2 = 3 =  = 0.2647,        = 13.84, 
  (0.0489)      (0.0489)     (4.37) 
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1= 1,    2 = 16.37 
    (6.79)  

دو،  هر 1و  هاي  تخمين. اند يار كم) برآورد شدهانحراف معپارامترها نسبتا دقيق (با  اين كه استتوجه  قابل

د. به اين نهستند و از نظر آماري تفاوتي با آن ندار 1كند، بسيار نزديك به  بيني مي همانطور كه تئوري پيش

  گذاريم. مي 1يل ما هر دو را دقيقا مساوي دل

هرچند از نظر سطح تكنولوژي ايران با كشورهاي پيشرفته فاصله دارد، نشان مي دهد كه   = 1 نتيجه
هاي توليد  از مقايسه منحني توان نيز مي تقريبياين نتيجه را به صورت  .دنيا همگام استاز نظر رشد با اما 

ها ايران از نظر  گرچه در بعضي دوره استنباط كرد. 1كشورها در نمودار  ديگر داخلي ايران و متوسط موزون توليد
مدت سرعت  در دراز جبران كرده وماندگي را  هاي ديگر آن عقب رشد از بقيه دنيا عقب افتاده، ولي در دوره

  اش كمتر نبوده است. اي تجاريرشدش از شرك

درآمد رفتن  با باال معموال ،بر خارج پيشي گرفته داخل توليد در كه رشد هايي جالب توجه است كه دوره

ه برا تفاوت سطح توليد در داخل و خارج ايران  منحني كه 2. نمودار ، و بالعكسبوده است مصادفنفت  صادرات

يا  1361- 1364هاي  در سال مثال .دهد شان مين به خوبي اين امر را ،كند ترسيم مي د نفتمدرآمنحني همراه 

- 1368هاي  در سال ،بالعكس است. ع با درآمد باالي نفت همراه بودهرشد نسبي سري 1377- 1385هاي  سال

به شكل  را اين مشاهدات 3ضريب  مربوط به يافته است. رفتهنفت هر دو پايين  رشد نسبي و درآمد 1364

سرعت مدت  در بلند حاكي از اين است كه  2 = 3 = 0.2647نتيجهءكند. در واقع،  ي تاييد ميتر دقيق
و تاثير مثبت قابل  يستكمتر ن يتو رشد جمع ياز مجموع سرعت رشد تكنولوژدر ايران  رشد درآمد نفت

كامال  ، = 0.2647، آمده از كشش توليد به سرمايه دست به. در ضمن تخمين گذارد ميتوليد  شدربر توجهي 
سهم ست كه يي ااز كشورهابسياري شده براي  هاي محاسبه رسد و نزديك به كشش نظر ميبه قابل قبول 

  است.يران مشابه ا ها در آنگذاري در توليد ناخالص داخلي  سرمايه

 3توليد دارد كه در نمودار بر بزرگي  منفيِ مدت اثرِ دهد كه تورم دراز نشان مي،   = 13.84نتيجه
زياد همانطور كه در باال اشاره شد، به احتمال قابل مشاهده است.  ،كند نيز كه اين دو متغير را با هم ترسيم مي

يك  است. اري مالي و پوليذگ سياست نهادها و نحوه در بنياديهاي  ضعف كننده تورم منعكس ،در اين رابطه
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 است. با توليد گذاري سرمايهمدت  بلند رابطه نقش تورم در ،تواند به تاييد يا رد اين نظر كمك كند آزمون كه مي
در گذاري  كننده اصلي سرمايه رد كه در ايران، درآمد نفت تعيين، نخست بايد توجه كنكتهبراي روشن شدن اين 

وجود ، گذاري درآمد نفت و لگاريتم سرمايهريتم بين لگا انباشتگي آزمون همو  4در واقع، نمودار است. مدت  بلند
بين لگاريتم  انباشتگي هم اما برآورد رابطه كنند. قويا تاييد مي را يرو متغبين اين د تناسب مستقيم

  :دهد به دست ميرا زير  معادله ، yt، و لگاريتم توليد ، it ،گذاري سرمايه

(3) yt = 0.3179 it + 0.0059 t + yi,t  
     (0.0406)   (0.0004)  

 ازو اين نكته كرده گذاري رشد  لي كندتر از سرمايهخي ،دهد كه توليد در اين رابطه نشان مي 0.3179ضريب 
اين رابطه  . اما وقتي تورم را واردكند حكايت ميتوليد افزايش در گذاري  سرمايه ي قابل مالحظهناكارآمد

 ،مدت يطوالنتورم  دهد كه نتيجه برآورد نشان مي و شود توليد برقرار ميگذاري و  تناسب بين سرمايهكنيم،  مي

 شود) ، وارد معادله مي it   yt(كه به صورت لگاريتم،  گذاري به توليد بر روي نسبت سرمايهاثر منفي بزرگي 
  دارد:

(4) it   yt = 13.89t  + yi ,t  
      (5.10)  

ت يمدير بازارها و نوسانات اقتصادي براي كهمشكل بزرگي است  كننده منعكس نهايتا )4( معادله به گمان ما
 گسترده و كمبود ماليِ عدم دسترسي به بازارهايِ با توجه بهويژه، به كنند.  ايجاد مي ايران در اقتصادكالن 

است. در  اي روبرو با دشواري عمده تغييرات شديد قيمت نفت مقابله با، در ايران موثر گذاري سياست هاي مكانيزم
گذاري  سرمايه عدم قطعيت الزم برايو  ، استمرار تورمنرخ ارزثباتي  هاي درآمد نفت باعث بي نتيجه، شوك

  شود. مي

تقاضا براي  مدتدر دراز دهد كه نشان مي) 2( مربوط به معادله2 = 16.37 و  1= 1برآورد هاي
مدت توليد و تناسب دراز آيد. به شدت پايين ميبا تورم ولي  ،رود باال مي توليدنقدينگي واقعي متناسب با 

ت استفاده از پول ملي را باال هزينه فرص ،تورم مشاهده كرد. 5به وضوح در نمودار توان  مينقدينگي واقعي را 



9 
 

طال  المللي و كردن آن با ارزهاي بين ينجانشها را به سمت استفاده كمتر از آن و احيانا  برد و خانوارها و بنگاه مي
  دهد. سوق مي

  اي ضربهواكنش ابع وسيستم و تپويايي  .3

 *VECX الگوي است. اقتصاد ايران الگوي مدت روابط بلندباال مربوط به  مورد بحث در هاي يافته
مدت اقتصاد به  كوتاههاي  واكنش براي بررسياز آن توان  و مي شود يم يزنمدت  تغييرات كوتاهشامل  شده برآورد
(درآمد نفت و  زا برون يرهايمتغ يبرانيز  اي يهحاش اين منظور، ما يك الگويه استفاده كرد. ب مختلفهاي  تكانه

را در سيستم  گذشته يرمقادها نسبت به  هاي آن العمل حركات و عكس تاكنيم  توليد در ديگر كشورها) برآورد مي
 سرعت باالي ها آنمهمترين  كه قابل توجه در بر دارد چند نتيجهمحاسبات ها وارد كنيم. اين  محاسبه واكنش

شده به سيستم كمتر از  واردهاي  تكانهعمر  نيمست. ا ها ز تكانهپس ا مدت دراز به تعادليرهاي كالن متغ يشگرا
در ايِ همگرايي  طول عمر يكي دو دههمدت با اين  مقايسهسه ماه و كل عمرشان حداكثر دوسال است. 

به اند كه  توسعه نيافتهباز نشده و قدر دهد كه بازارهاي پولي و ماليِ ايران هنوز آن  نشان ميفته هاي پيشر اقتصاد
 گذارد و درآمد اقتصاد به سرعت روي توليد اثر مي شده به هاي وارد عمل كنند. در نتيجه تكانه گير ضربه عنوان

  برد. مردم را به شدت باال و پايين مي

ه جهش درآمد نفت است كه ظرف بواكنش  ،آمده از بررسي پويايي سيستم دست نتيجه مهم ديگرِ به
سال و نيم باعث كاهش قابل مالحظه قيمت ارز، باال رفتن تورم و رشد توليد حدود يك سال تا حداكثر يك 

د نيز هرچند نهايتا توليرشد نقدينگي ندارد. رشد توليد در شركاي تجاري ايران بر  تاثير چشمگيريشود، ولي  مي
  آورد، اثرش از نظر كمي و آماري قابل مالحظه نيست. قيمت ارز را پايين ميبرد و  را باال مي

  نتيجه .4

چند مزيت عمده بر  ،شد و بررسي معرفي براي اقتصاد ايران مقاله ينادر الگوي اقتصاد كالني كه 
مشخصات مهم اقتصاد ايران كه بر اساس تئوريكي استوار است كه با توجه به پيشين دارد. نخست اينالگوهاي 

اري استفاده شده است ي فصلي و روش تصحيح خطاي بردها دادهدر تخمين الگو از  ساخته شده است. دوم اينكه
تر برآورد شود. نتايج  مدت سيستم بهتر مشخص شده و دقيق مدت و پويش كوتاه دهند روابط بلند كه اجازه مي
  كند. آمده كمك مي ه و به اطمينان ما به نتايج به دستكردساختار نظري آن را تاييد  ،تجربي الگو
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كند كه رشد درآمد نفت همواره با  با اطمينان زياد مشخص مياين است كه  ي ماالگو وردادستيك 
اگر وجود نفت مشكلي براي ساختار اقتصادي يا سياسي ايران بوده حتي توليد در ايران همراه بوده است. افزايش 

اشته ايران اثر مثبت د اقتصاد توليد كله روي درآمد نفت هموار افزايش ،مدت كرد كه در درازتوان ادعا  مياست، 
  است.

تورم باال  نكهآنخست هاي چشمگيري در اقتصاد ايران دارند.  ، اشاره به كاستيديگر مهم الگو هيجنتدو 
 كه امكان استفادهگذاري در كشور بوده  وند سياستهاي مهمي در نهادها و ر ، نشانه ضعفگذشته در چند دهه

كه بسته بودن و ست. دوم آنگذاري را به شدت كاهش داده ا وب از درآمد نفت و كارآيي سرمايهمطل
ير پذ يبآسهاي داخلي و خارجي  اقتصاد را در مقابل تكانه ،سرمايه و پول در ايران هاينيافتگي نسبي بازار توسعه

 يماثر مستق ،نفت يمثبت و منف يها تكانهكه بازارها موجب شده  ينا ياز سو يرگ نقش ضربه يفايعدم اكرده و 
تا حدودي اين  توانست ذخيره ارزي مي صندوق يجادا .ندنمنعكس ك يحاد اقتصادآخود را در نوسانات درآمد 

ال مختل كاركرد آن را عم ،رسد كه نحوه استفاده و برداشت از اين صندوق مشكل را جبران كند، ولي به نظر مي
  كرده است.

الگوي حاضر، ارتباط اقتصاد در به طرق مختلف توسعه داد.  توان يمرا مقاله  يندر اشده  انجام پژوهش
ر گرفته شده است، حال آنكه شركاي تجاري در نظ يواقع توليد صادرات نفت و يقاز طر ايران با خارج فقط

ها و تاثير متقابل وجود دارد. قدم  تكانه يتسرانيز براي مالي و انساني  همچون انتقال سرمايههاي ديگري  كانال
مرتبط كردن اين الگو با  ،دنيا ايجاد كند ي از تعامل اقتصاد ايران با بقيهتر درك وسيعتواند  گري كه ميدي

توان  يمتري  به كمك چنين الگوي وسيع است. )2007همكاران (مثل الگوي ديز و  الگوهاي اقتصاد جهاني
  .دادقرار  يمورد بررس يرانا اقتصادبر را  يمنطقه ا متفاوت هاي و تكانه عرضه و تقاضاهاي  تكانه اثرات
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