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 پولی و وفتی در اقتصاد کالن ایرانمدلسازی شوکهای 

 VECMXرویکرد 

  
  زاده حمید زمان                                           

  

ُچکیذ 

  ٍ ًفتی درآهذّبی اثزگذاری هکبًیغن ثزرعی ٍ تحلیل حبضز هقبلِ ّذف        
  ثلٌذهذت ٍ هذتکَتبُ در ایزاى اقتصبد کالى هتغیزّبی ؾولکزد ثز پَل حجن
 رٍاثط کِ اعت ؽذُ طزاحی کالى اقتصبد هذل یک هٌػَر ایي ثِ .اعت

  حقیقی، تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ عِ ؽبهل ایزاى اقتصبد ثلٌذهذت عبختبری
  کَتبُ ّبی پَیبیی ٍ ؽذُ تؿذیل خزیذ قذرت ثزاثزی ٍ پَل حقیقی هبًذُ
 هتغیزّبی ثب ثزداری خطبی تصحیح هذل یک چبرچَة در را هتغیزّب هذت
  ّبیدادُ اعبط ثز ًػز هَرد هذل .دّذ هی ارائِ (VECMX) ًبهبًب سایثزٍى

  ًتبیج .اعت ؽذُ ثزآٍرد 1387 دٍم فصل تب 1367 اٍل فصل دٍرُ طی فصلی
  تأییذ ایزاى اقتصبد در را ًػز هَرد ثلٌذهذت راثطِ عِ ٍجَد آهذُ، دعت ثِ

 ثِ اقتصبدی کالى هتغیزّبی ٍاکٌؼ ؽذُ، ثزآٍرد هذل اعبط ثز .ًوبیذ هی
  تحلیل ٍ تجشیِ هَرد آًی الؿول ؾکظ تَاثؽ اعبط ثز ًفتی ٍ پَلی بیّؽَک

  .اعت گزفتِ قزار
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 1. ًػزی هجبًی   
 راثطِ عِ ؽبهل ایزاى اقتصبد ثلٌذهذت عبختبری رٍاثط کِ کٌین هی فزض         

  ثِ ثخؼ ایي در .ثبؽذ خزیذ قذرت ثزاثزی ٍ پَل حقیقی هبًذُ حقیقی، تَلیذ
  تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ ًخغت ٍ پزداسینهی ثلٌذهذت رٍاثط ایي اس یک ّز ثزرعی

 .ًوَد خَاّین ثزرعی را
1.1. ِتَلیذ ثلٌذهذت راثط   

  ًفت صبدرکٌٌذُ کؾَر یک ؾٌَاى ثِ ایزاى اقتصبد ثزای تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ         
  هحذث اصفْبًی، صبلحی تَعط گیزد، هی قزار اعتفبدُ هَرد هطبلؿِ ایي در کِ
  تبثؽ یک اعبط ثز تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ ایي .اعت ؽذُ ارائِ (2009) پغزاى ٍ

  هزعَم اقتصبدی رؽذ هذلْبی در کِ هقیبط ثِ ًغجت ثبثت ثبسدّی ثب تَلیذ
  هزعَم هذلْبی ثِ ًغجت هذل ایي اعبعی تؿذیل .اعت ؽذُ اعتخزاج اعت،
  .اعت اقتصبدی رؽذ در ًفتی درآهذّبی ًقؼ گزفتي ًػز در رؽذ،

  ثخؾی کِ صَرتی در کِ اعت ایي ًفت صبدرکٌٌذُ کؾَر یک در هْن هغئلِ          
  عزهبیِ اًجبؽت راثطِ در ًفت درآهذ ؽَد، گذاری عزهبیِ ًفتی درآهذّبی اس

 :داؽت خَاّذ هؤثزی ًقؼ
 

 ثلٌذهذت اثز ٍجَد اهکبى کِ دٌّذ هی ًؾبى پغزاى ٍ هحذث اصفْبًی، صبلحی        
 هجوَؼ ثِ ًغجت  ًفت درآهذ رؽذ ًزخ ثِ عزاًِ، تَلیذ ٍ عزهبیِ ثز ًفت درآهذ اس

   عوت ثِ  کِ سهبًی ثبؽذ،  اگز .دارد ثغتگی  تکٌَلَصی ٍ  کبر ًیزٍی رؽذ ًزخ
 اّویت ًتیجِ در ٍ ًوبیذ هی هیل صفز عوت ثِ ًفت عزاًِ درآهذ کٌذ،هی هیل

 ًػزیِ صَرت ایي در ٍ کٌذ هی هیل صفز ثِ سهبى طی اقتصبد در ًفت درآهذ
  آًگبُ ثبؽذ،  اگز اهب .ثَد خَاّذ صبدق ًیش ًفتی اقتصبد یک ثزای رؽذ اعتبًذارد

  حفع سهبى طی عزهبیِ اًجبؽت فزآیٌذ در را خَد هغتقل ًقؼ ًفت درآهذ
 .داؽت خَاّذ عزاًِ تَلیذ ثز را ثلٌذهذتی اثز ًفت درآهذ ًتیجِ در ٍ ًوَد خَاّذ

  لی، گزت، .اعت تکٌَلَصی تغییزات فزآیٌذ تجییي الگَ ایي در دیگز هَضَؼ          
  اس تبثؿی داخلی، تکٌَلَصی تغییز فزآیٌذ کِ کزدًذ فزض (2003) ؽیي ٍ پغزاى
  ایزاى اقتصبد ثزای تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ ثٌبثزایي .اعت خبرجی تکٌَلَصی فزآیٌذ

 :هیآیذ ثذعت سیز صَرت ثِ ًفتی اقتصبد یک ؾٌَاى ثِ
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2.1. ِپَل حقیقی هبًذُ ثلٌذهذت راثط  
  کِ اعت پَل هزعَم تقبضبی تبثؽ حبضز، هطبلؿِ در پَل حقیقی تقبضبی تبثؽ          

  پَل، ثزای تقبضب ثلٌذهذت راثطِ یک ٍجَد .ثبؽذ هی ثْزُ ًزخ ٍ تَلیذ اس تبثؿی
  ّن ثْزُ ًزخ ٍ تَلیذ پَل، حقیقی هبًذُ هتغیزّبی کِ اعت اهز ایي ثیبًگز

 راثطِ ثیبًگز کِ اقتصبدعٌجی راثطِ اعبط ایي ثز .ّغتٌذ اٍل هزتجِ اس اًجبؽتِ
  :اس اعت ؾجبرت اعت پَل حقیقی هبًذُ ثلٌذهذت

 

3.1. ِؽذُ تؿذیل خزیذ قذرت ثزاثزی ثلٌذهذت راثط 

 ارس ًزخ تؿییي ثزای هختلفی رٍیکزدّبی تجزثی، هطبلؿبت ٍ ًػزی ادثیبت در         
  .ؽَد هی تأکیذ خزیذ قذرت ثزاثزی رٍیکزد ثز هطبلؿِ ایي در کِ اعت ؽذُ ارائِ

  ثِ ثلٌذهذت رٍیکزدی اعبعبً ارس، ًزخ تؿییي در خزیذ قذرت ثزاثزی رٍیکزد
 ارس اعوی ًزخ خزیذ، قذرت ثزاثزی رٍیکزد اعبط ثز .اعت ارس ًزخ تؿییي هکبًیغن

 کؾَر دٍ در ّبقیوت ؾوَهی عطح تغییزات اعبط ثز ثلٌذهذت در کؾَر دٍ هیبى
 ٍجَد .ثَد خَاّذ ثبثت ثلٌذهذت در ارس ٍاقؿی ًزخ کِ ًحَی ثِ گزدد هی تؿییي
  کِ اعت اهز ایي ثیبًگز عٌجی اقتصبد لحبظ ثِ خزیذ قذرت ثزاثزی ثلٌذهذت راثطِ

 اٍل هزتجِ اس اًجبؽتِ ّن خبرجی ٍ داخلی ّبی قیوت ؽبخص ٍ ارس ًزخ هتغیزّبی
 پؾتَاًِ ٍجَد ثب اهب.اعت هبًب هتغیز یک ارس ٍاقؿی ًزخ دیگز ؾجبرت ثِ .ّغتٌذ
  قذرت ثزاثزی راثطِ ثزای تجزثی پؾتَاًِ گغتزدُ، تجزثی ادثیبت ٍ قَی ًػزی
  راثطِ ثٌبثزایي ٍ ثَدُ ًبهبًب هتغیز یک ارس ٍاقؿی ًزخ کِ ایذُ ایي ٍ اعت هجْن خزیذ

  .(1996) رٍگف ثِ کٌیذ ًگبُ) اعت یبفتِ گغتزػ ؽَد،هی رد خزیذ قذرت ثزاثزی
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  کِ کؾَرّبیی ثزای اهب ثبؽذ، ٍاقؿی ًزخ ًبهبًبیی هٌؾأ تَاًذ هی هختلفی ؾَاهل         
 ؾَاهل تزیي ؾوذُ اس یکی خبم هَاد جْبًی ّبی قیوت ًفت، هبًٌذ خبم هَاد صبدرکٌٌذُ

  ایي در تَاًذ هی هزعَم خزیذ قذرت ثزاثزی راثطِ ًتیجِ در ٍ ثبؽذ هی ارس ًزخ ثز هؤثز
   .ًجبؽذ ثزقزار کؾَرّب

 ّبیقیوت ًیش ایزاى اقتصبد هبًٌذ ًفتی اقتصبد یک در کِ ًوَد تَجِ ثبیذ اعبط ایي ثز         
 اعوی ًزخ ؽَد هَجت تَاًذهی ، ًفت، ثزًٍشای ارسی درآهذّبی آى تجؽ ثِ ٍ ًفت جْبًی

 ًتیجِ در ٍ ًؾَد تؿذیل خبرجی ٍ داخلی ّبی قیوت ثب کبهل طَر ثِ ثلٌذهذت در ارس
  (2009) پغزاى ٍ هحذث اصفْبًی، صبلحی .ًجبؽذ ثزقزار خزیذ قذرت ثزاثزی هزعَم راثطِ

 اقتصبد در هزعَم خزیذ قذرت ثزاثزی راثطِ ٍجَد ؾذم ایزاى، اقتصبد ثزای خَد هطبلؿِ در
 ایجبد هَجت تَاًذ هی خزیذ قذرت ثزاثزی راثطِ حذف کِ آًجب اس .ًوَدًذ تأییذ را ایزاى

 ٍ چي هطبلؿِ ثِ تَجِ ثب حبضز هطبلؿِ در گزدد، ًػز هَرد اقتصبدعٌجی هذل در تَرػ
  گزفتي ًػز در ثب ایزاى اقتصبد ثزای ؽذُ تؿذیل خزیذ قذرت ثزاثزی راثطِ یک رٍگف،

 در ؽذُ تؿذیل خزیذ قذرت ثزاثزی ثلٌذهذت راثطِ ٍجَد .ؽَدهی ارائِ ًفتی درآهذّبی
 ًفت ٍاقؿی درآهذّبی ٍ ارس ٍاقؿی ًزخ هتغیزّبی کِ اعت اهز ایي ثیبًگز ًفتی اقتصبد یک
 ّغتٌذ اٍل هزتجِ اس اًجبؽتِ ّن

2. تخویي ٍ اقتصبدعٌجی الگَی   
 ؾوَم در :(VECMX) ثزًٍشا هتغیزّبی ثب ثزداری خطبی تصحیح الگَی     

 هتغیزّبیی ثب کالى اقتصبد ّبیهذل در اًجبؽتگی ّن اقتصبدعٌجی رٍیکزدّبی
  هی سا ثزٍى ٍ ؽذُ تؿییي هذل اس خبرج آًْب هقبدیز طزف یک اس کِ ّغتین هَاجِ
  چٌیي در .ؽًَذ هی غبّز ثلٌذهذت اًجبؽتگی ّن رٍاثط در دیگز طزف اس ٍ ثبؽٌذ

 یب VARX الگَّبی اس ،VECM یب VAR هزعَم الگَّبی جبی ثِ ثبیذ ؽزایطی
VECMX ُّبی هذل اصلی تفبٍت ٍاقؽ در .(2007 پغزاى ٍ پبگبى) ًوَد اعتفبد 

VECM ٍ VECMX اًجبؽتگی ّن رٍاثط در سا ثزٍى هتغیزّبی حضَر در 
 .اعت ثلٌذهذت

   هتذٍلَصی VECMX هتذٍلَصی هبًٌذ VECM، رٍاثط اس صزیح فزم یک ثب  
 آغبس اعت، ؽذُ تصزیح اقتصبدی ًػزیِ ٍعیلِ ثِ کِ هذل هتغیزّبی ثیي ثلٌذهذت

  هذل یک ثب کِ اًجبؽتگی ّن کبرثزدی ّبی تحلیل اس ثغیبری ثب رٍیکزد ایي .ؽَد هی
VAR ثز رٍؽي، ًػزیِ یک پؾتَاًِ ثذٍى را قیَدی عپظ ٍ ؽذُ آغبس هقیذ غیز 

 کبرثزد سهبًی اعتزاتضی ایي الجتِ .اعت هتفبٍت کٌٌذ، هی ٍارد اًجبؽتگی ّن رٍاثط
 رٍاثط تؿذاد کِ سهبًی .دارد ٍجَد هتغیزّب هیبى ثلٌذهذت راثطِ یک تٌْب کِ دارد

 ثلٌذهذت رٍاثط اس رٍؽي ًػزی فْن یک ثذٍى ثبؽذ، راثطِ یک اس ثیؼ ثلٌذهذت،
 ثغیبر ًجبؽذ، ًبهوکي اگز ،VAR هذل یک در اًجبؽتگی ّن رٍاثط تصزیح اقتصبدی،

 .(1999 دیگزاى ٍ گزت) ثَد خَاّذ عخت
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ثزداری خطبی تصحیح الگَی ثلٌذهذت رٍاثط (الف 

  ایي ثِ ،I(1) هتغیزّبی هیبى ثلٌذهذت رٍاثط (r) هؿیٌی تؿذاد ٍجَد          
 ًحَی ثِ دارد ٍجَد اًجبؽتگی ّن ثزدار r حبٍی  هبتزیظ یک کِ هؿٌبعت

 :کِ

ثزداری خطبی تصحیح الگَی هذت کَتبُ رٍاثط (ة 

  هذت کَتبُ ّبی پَیبیی ،(2000) اعویت ٍ ؽیي پغزاى، هذل اعبط ثز        
 هتغیزّبی ثب عبختبری ثزداری خطبی تصحیح هذل یک تَعط هتغیزّب، هیبى
  دعتِ دٍ ثِ هتغیزّبی، هیبى هذت کَتبُ رٍاثط .ؽَد هی تصزیح سا ثزٍى
 ثزای را هذت کَتبُ رٍاثط کِ ؽزطی هذل یک :ؽَد هی تقغین رٍاثط

  کَتبُ رٍاثط کِ ای حبؽیِ هذل یک ٍ ًوبیذ هی تصزیح درًٍشا هتغیزّبی
 .دّذ هی ارائِ ثزًٍشا هتغیزّبی ثزای را هذت

    :(درًٍشا هتغیزّبی ثزای هذت کَتبُ رٍاثط) ؽزطی هذل .1   

   :(I(1) ثزًٍشای هتغیزّبی ثزای هذت کَتبُ رٍاثط) ای حبؽیِ هذل .2
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3. ایزاى کالى اقتصبد هذل ثزآٍرد 

 ارائِ قجل ثخؼ در کِ ایزاى کالى اقتصبد ثزای ثزداری خطبی تصحیح هذل          
  دٍم فصل تب 1367 اٍل فصل دٍرُ طی فصلی ّبیدادُ اس اعتفبدُ ثب ؽذ،

  تؿوین فَلز دیکی ّبیآسهَى ّوچٌیي .اعت گزفتِ قزار ثزآٍرد هَرد 1387
  حجن ارس، ًزخ قیوت، ؽبخص تَلیذ، هتغیزّبی کِ ًوبیذ هی تأییذ یبفتِ،
 دارای ّوگی خبرجی، تَلیذ ٍ خبرجی ّبی قیوت ًفت، ارسی درآهذ پَل،
  ثِ ًتبیج اعبط ثز .ّغتٌذ (I(1)) اٍل هزتجِ اس اًجبؽتِ ٍ ثَدُ ٍاحذ ریؾِ
  ٍ پَل حقیقی هبًذُ حقیقی، تَلیذ ثلٌذهذت راثطِ عِ ٍجَد آهذ دعت

  .ؽَد هی تأییذ ؽذُ، تؿذیل خزیذ قذرت ثزاثزی



7/21/2013 

7 

4.  ایزاى اقتصبد کالى هتغیزّبی ثز ًفتی ٍ پَلی ّبی ؽَک اثز ثزرعی    

 ًغجت ایزاى کالى اقتصبد هتغیزّبی ٍاکٌؼ ؽذُ، ثزآٍرد هذل اعبط ثز         
  تَلیذ ًفت، درآهذ) خبرجی ٍ (ارسی ٍ پَلی) داخلی هختلف ؽَکْبی ثِ

  هَرد آًی الؿول ؾکظ تَاثؽ اس اعتفبدُ ثب (خبرجی ّبیقیوت ٍ خبرجی
  کالى اقتصبد هتغیزّبی ٍاکٌؼ ثخؼ ایي در .اعت گزفتِ قزار ثزرعی

  هَرد آًی الؿول ؾکظ تَاثؽ اس اعتفبدُ ثب ًفتی ٍ پَلی ؽَکْبی ثِ ایزاى
 اًذ گزفتِ قزار تحلیل ٍ تجشیِ
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5. گیزی ًتیجِ ٍ ثٌذی جوؽ 

 رٍیکزد چبرچَة در ایزاى اقتصبد ثزای اقتصبدی کالى هذل یک حبضز هقبلِ        
  کِ اعت ًوَدُ ارائِ ًبهبًب سای ثزٍى هتغیزّبی ثب ثزداری خطبی تصحیح

 ثزاثزی ٍ پَل حقیقی تقبضبی حقیقی، تَلیذ ثزای ثلٌذهذت راثطِ عِ ؽبهل
  کالى هتغیزّبی ثزای آى هذت کَتبُ ّبی پَیبیی ٍ ؽذُ تؿذیل خزیذ قذرت

  اقتصبد ثزای را ثلٌذهذت راثطِ عِ ٍجَد ؽذُ، ثزآٍرد هذل .اعت اقتصبدی
  ؽَکْبی اثز آًی، ٍاکٌؼ تَاثؽ اس اعتفبدُ ثب ًْبیت در .ًوبیذ هی تأییذ ایزاى
  ًتبیج .اعت دادُ قزار ثزرعی هَرد اقتصبد کالى هتغیزّبی ثز را ًفتی ٍ پَلی

  کِ اعت پَلی گذاری عیبعت ثزای هْن داللت ایي ثزدارًذُ در حبصلِ
  اهب گزدد، هی تَلیذ افشایؼ هَجت هذت کَتبُ در اگزچِ پَل حجن افشایؼ

  ٍ قیوتْب ؾوَهی عطح افشایؼ هَجت ٍ اعت سا ّشیٌِ اقتصبد ثزای ًْبیت در
   .ًوبیذ هی فزاّن را تَلیذ عطح کبّؼ
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 و مه اهلل التوفیق                               


