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آنی ،حاکی است که کلیه تکانهها دارای تأثیر منفی بر شکاف تولیدی بودهاند .بر اساس نتایج تجزیه واریانس
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مقدمه
در بین شاخصهای مورداستفاده جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی از اهمیت وافری
برخوردار میباشد .همچنین با تحلیل مقادیر شکاف تولید ناخالص داخلی میتوان شرایط رکودی یا
تورمی موجود را تعیین و از سیاستهای مناسب اقتصادی جهت بهبود وضعیت موجود استفاده کرد.
ازاینرو بررسی تأثیر تکانههای اقتصاد کالن همچون شکاف تولیدی ،نرخ تورم و نرخ ارز و نرخ رشد
پایه پولی بر شکاف تولیدی حائز اهمیت است .در این خصوص مطالعات متعددی صورت گرفته است
که با توجه به مدل مورداستفاده و شرایط اقتصادی کشور موردنظر نتایج متفاوتی حاصلشده است .جهت
تطبیق مدل مورداستفاده با شرایط اقتصاد ایران ،از نرخ رشد پایه پولی به عنوان متغیر سیاست پولی
استفادهشده است.
تحقیق حاضر میکوشد با بررسی تأثیر تکانههای طرف تقاضا ،طرف عرضه ،نرخ ارز اسمی و نرخ
رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی در بلندمدت ،به صورت کاربردی به برنامهریزان اقتصادی ،در زمینه
سیاستگذاری یاری رساند .با توجه به اینکه در این پژوهش از دادههای فصلی استفاده است؛ لذا تأثیر
تکانههای فوقالذکر به صورت بررسی کل دوره و مقایسه فصلهای مشابه موردبررسی قرارگرفته است.
پرسشهای تحقیق حاضر عبارتاند از :آیا تکانه مثبت شکاف تولیدی بر خودش تأثیر مثبت دارد؟ آیا
تکانه مثبت تورم بر شکاف تولیدی تأثیر منفی دارد؟ آیا تکانه مثبت نرخ ارز اسمی بر شکاف تولیدی
تأثیر مثبت دارد؟ آیا تکانه نرخ رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی تأثیر مثبت دارد؟ سازماندهی این پژوهش
بدین نحو است که ابتدا به ارائه مطالعات انجامشده در زمینه موضوع تحقیق پرداختهشده است .در بخش
مبانی نظری و روش تحقیق ،به تشریح مکتب کینز و تفاوت آن با کینزی جدید پرداختهشده است .در
ادامه مدل ساختاری خود همبسته برداری معرفیشده است.
در بخش تجزیه و تحلیل ،مدل ارائهشده با استفاده از نرمافزار  EViews 6برآورد شده است و نتایج
حاصل از تکانههای مذکور بر شکاف تولیدی موردبررسی قرارگرفته است .در این بخش با استفاده از
توابع واکنش آنی و آنالیز تجزیه واریانس سهم هر یک از تکانهها در ایجاد نوسانات شکاف تولیدی مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه راهکارهای کاربردی
پرداختهشده است.
 .2پیشینه پژوهش
در خصوص تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شکاف تولیدی و یا تولید ناخالص داخلی مطالعات متعددی
در خارج از کشور انجامشده است که عبارتاند از :ایموجی لورانس و اسماعیل محمد ،)2112( 1انتونی
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شیارا و پل کام نجب ،)2112( 1جیمز پی .کاور و ساشانتا ک .مالک ،)2112( 2نابیل بن ارفع،)2112( 3
شاون چن یول ،)2111( 2استیون ب .کامین و جان اچ .روگرز .)1991( 5در ادامه چند نمونه به تفصیل
آورده شده است.
ایموجی لورانس و اسمائیل محمد ( )2112با استفاده از روش خود همبسته برداری ،تأثیر نرخ بهره،
نرخ ارز ،نرخ تورم و عرضه پول را بر تولید ناخالص داخلی در نیجریه موردبررسی قرار دادهاند .نتایج آن
نشان میدهد که تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز رابطه منفی با تولید داشته است؛ لیکن تغییرات تورم و
حجم پول رابطه مثبت با تولید ناخالص داخلی داشته است.
انتونی شیارا و پل کام نجب ( )2112در تحقیقی با عنوان «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،رشد حجم
پول ،نرخ ارز و تورم در غنا» با استفاده از الگوی تصحیح خطا و آزمون هم انباشتگی به بررسی رابطه
بین نرخ تورم ،نرخ ارز ،حجم پول و تولید ناخالص داخلی پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از این تحقیق
حاکی است که نرخ تورم باعرضه پول در بلندمدت رابطه مثبت داشته است ،در صورتی که این متغیر
تأثیر منفی بر درآمد واقعی و نرخ ارز داشته است.
شاون چن یول ( )2111با استفاده از مدل ساختاری خود همبسته برداری کینزی جدید در استرالیا به
بررسی تأثیر چهار تکانه ساختاری که عبارتاند از :تکانههای طرف تقاضا ،عرضه ،نرخ ارز و سیاست
پولی بر اقتصاد کشور استرالیا به عنوان یک اقتصاد باز کوچک پرداخته است .کاهش ارزش نرخ ارز
شکاف تولید را افزایش داده است .شکاف تولید و تورم در اثر تکانه مثبت تقاضای کل افزایشیافته
است .تکانه منفی عرضه باعث تورم باال و تولید کمتر شده است.
در مورد تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شکاف تولیدی مطالعات متعددی در داخل کشور انجامشده
است که عبارتاند از :هادی غفاری ،مهدی جلولی و علی چنگی آشتیانی ( ،)1392یوسف محنتفر و
سیده وجیهه میکائیلی ( ،)1392محمدرضا شریف آزاده و سهیال کاغذیان ( ،)1381علی طیبنیا و فاطمه
قاسمی ( ،)1385محمود ختایی و یونس غربالی ( ،)1381محمود ختائی و داوود دانشجعفری (،)1381
مهدی پدرام و سیدجواد پورمقیم ( ،)1311مهنوش عبداهللمیالنی ،فرج مجدی و تیمور محمدی ()1315؛
که سه مورد بهتفصیل آورده شده است.
یوسف محنتفر و سیده وجیهه میکائیلی ( )1392با استفاده از روش خود همبسته برداری به بررسی
ارتباط بین نرخ تورم و شکاف تولیدی پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که تکانه مثبت نرخ
تورم تا دوره سوم باعث افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی شده و در دورههای بعد شکاف تولید
ناخالص داخلی با کاهش مواجه شده است.
1. Chiraah.A. and Nkegbe, P. K.
2. Cover, J.P. and Mallick, S. K.
3. Arfa, N. B.
4. Yu Leu, S. Ch.
5. Kmin, S. B. and Rogerst, J. H.

161
1
61محمود

بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شکاف تولیدی با ...

ختایی و یونس غربالی ( )1381به بررسی رابطه نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی با
روش خود توزیع با وقفههای گسترده (ARDL) 1پرداخته است .نتایج بهدستآمده حاکی از این است
که بین نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی ضعیفی بهاندازه ( )-1/11وجود دارد .همچنین
تکانههای وارده از طرف نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت به تعادل میرسد و در بین متغیرهای
بهکاررفته در مدل بیشترین توضیح دهندگی در بیثباتی توسط تولید ناخالص داخلی بیانشده است.
محمود ختائی و داوود دانشجعفری ( )1381تأثیر چهار تکانه سطح قیمتها ،تولید ،ارز و پول را به
صورت همزمان بر ،تولید ناخالص داخلی بدون نفت موردبررسی قرار دادهاند .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که تکانههای مثبت تولیدی باعث افزایش تولیدشده است .تکانههای مثبت سطح قیمتها باعث
کاهش بسیار کمی در تولیدشده است .همچنین با افزایش نرخ حقیقی ارز تولید ناخالص داخلی
کاهشیافته است.
 .3مبانی نظری و روش تحقیق
در این بخش ابتدا با ارائه نظریات کینزی جدید بهطورکلی بحث خواهد شد .سپس الگوی ساختاری
کینزی جدید تشریح خواهد شد .کینز «تئوری عمومی اشتغال ،بهره و پول» را در دهه  1931ارائه داد
و تأثیر این افکار بر دانشگاهیان و سیاستگذاران تا دهه  11افزایش پیدا کرد .لیکن در دهه 11
اقتصاددانان کالسیک جدید با ارائه نظریات خود افکار انقالب کینزی را مورد تردید قرار دادند ،از دیدگاه
نظریهپردازان کالسیک جدید دیدگاه کینز دارای توجیهات خرد نمیباشد .مکتب کینزی جدید ،در اوایل
سالهای  1981مطرح شد و کینزیهای جدید به نقدهای مطروحه کالسیکهای جدید در خصوص
دیدگاه کینز پاسخهای قابل قبولی ارائه دادند.
نظر به اینکه در مدلهای اقتصاد کالن کالسیک جدید دستمزد و قیمت کامالً منعطف فرض شدهاند،
لذا قیمتها به سرعت بازار را تسویه میکنند .لیکن کینزیهای جدید معتقدند که در کوتاه مدت فرض
فوق صادق نمیباشد .قیمت و دستمزد از دیدگاه این مکتب چسبنده بوده و این امر مانع تسویه بازار
میشود .کینزیهای جدید به کمک چسبندگی قیمت و دستمزد سعی میکنند علت بیکاری غیرارادی
در اقتصاد را توضیح داده و نشان دهند که سیاست پولی تأثیر مهمی بر سطح فعالیت اقتصاد دارد.
همچنین اقتصاددانان نئوکینزی در راستای پاسخ به نقدهای نظریهپردازان کالسیک جدید ،به ارائه
بنیادهای خرد مستحکم و قوی جهت نظریات کینز پرداختند که به چند نمونه اشارهشده است.

1. ARDL: Autoregressive Distributed Lag Model
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 -هزینه فهرست انتخاب و آثار بیرونی تقاضای

کل1

کینزیهای جدید علت چسبندگی قیمتها را هزینهبر بودن تغییر قیمت محصول میدانند .برای تغییر
قیمت ممکن است الزم شود بنگاه هزینههای مختلفی مانند هزینه تصمیمگیری قیمتهای جدید ،هزینه
چاپ لیست و فهرست جدید ،هزینه فرستادن لیست قیمتهای جدید به توزیعکنندگان و مشتریان،
هزینه تبلیغات قیمتهای جدید و یا حتی هزینه نارضایتی مشتریان از تغییرات قیمت را بپردازد.
هزینههای تغییر قیمت که اصطالحاً به آن «هزینه فهرست» میگویند منجر میشود که بنگاه قیمت
خود را به صورت پیوسته تغییر ندهند.
 -تنظیم متناوب

قیمتها2

غالباً کینزیهای جدید در توضیح چسبندگی قیمتها بر این نکته تأکید دارند که همه بنگاهها همزمان
قیمت خود را تعیین نمیکنند چرا که بنگاهها به قیمتهای اعمالشده از طرف سایر بنگاهها توجه
میکنند لذا تنظیم قیمت در فواصل زمانی متفاوت انجام میشود و این امر تعیین قیمتها را پیچیدهتر
میکند .این تناوب میتواند حتی در زمانی که تک تک قیمتها به دفعات تغییر میکنند ،باعث تعدیل
آرام سطح عمومی قیمتها شود؛ بنابراین تعیین قیمت در زمانهای مختلف ،قیمتها را چسبنده میکند
زیرا هیچ بنگاهی حاضر نیست ابتدا قیمت خود را زیاد افزایش دهد.
 -شکست در

هماهنگی3

تعدادی از اقتصاددانان کینزی جدید معتقدند که رکود ناشی از شکست در هماهنگی بین بنگاههاست.
مشکالت مربوط به هماهنگی میتواند در تعیین قیمتها و دستمزدها به وجود آیند؛ زیرا افرادی که
قیمتها و دستمزدها را تعیین میکنند باید رفتار بقیه بنگاهها را پیشبینی کنند .نظر به اینکه تعداد
بنگاهها در اقتصاد بسیار زیاد است و عمالً امکان هماهنگی جهت تعیین قیمت وجود ندارد ،لذا چسبندگی
قیمت به وجود آمده و این امر باعث رکود خواهد شد.
 -کارگران داخلی و

خارجی2

نظریه کارگران داخلی -خارجی به بررسی رفتار عوامل اقتصادی در بازار کار میپردازد ،بدین نحو که
نیروی کار داخلی (نیروی کار مشغول به کار) نسبت به نیروی کار خارجی (نیروی کار بیکار و یا نیروی
کاری که دارای دستمزد پایین هستند) دارای موقعیت بهتری هستند.
در این روش کارگران داخلی میتوانند تا حدودی در تعیین سطح دستمزد و اشتغال تصمیمگیری
نمایند و این امر لزوماً به علت داشتن بهرهوری باالتر این عوامل تولید نمیباشد .تعدادی معتقدند که به
علت هزینههای برگشت 5این اتفاق میافتد .هزینه تحمیلشده به علت اخراج نیروی کار فعلی و استخدام
1. Menu Costs and Aggregate-Demand Externalities
2. The Staggering of Prices
3. Coordination Failure
4. Insider-outsider model
5. Turnover cost
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کار جدید ،آموزش این نیروها و ...را میتوان یک نوع هزینه برگشت نامید .در نتیجه جذابیت
استخدام کارگران خارجی برای بنگاههای تولیدی کاهش مییابد .لذا این امر میتواند دلیل مناسبی برای
توجیه رقابت ناقص در بازار کار باشد .در کشورهایی که هزینه برگشت نیروی کار زیاد است و نیز دارای
اتحادیههای کارگری قوی میباشند؛ این تأثیرات دارای اهمیت به سزایی خواهد بود.
 -دستمزدهای

کارا1

بخش مهم دیگر در اقتصاد کینزی جدید توسعه نظریههای جدید برای بیکاری است .وجود بیکاری
ماندگار (مزمن) معمایی برای نظریههای اقتصادی است .اقتصاددانان معموالً فرض میکنند که مازاد
عرضه نیروی کار فشاری برای کاهش دستمزدهاست و کاهش دستمزد باعث افزایش تقاضا برای نیروی
کار و کاهش بیکاری میشود .ازاینرو ،با توجه به نظریه استاندارد اقتصادی ،بیکاری مشکلی است که
میتواند خود را تصحیح کند.
اقتصاددانان کینزی جدید برای توضیح شکست مکانیسم تسویه بازار ،غالباً از نظریههای دستمزدهای
کارا کمک میگیرند .نظریه دستمزدهای کارا توسط سولو ،)1919( 2یلن ،)1982( 3آکرلف و یلن)1981( 2
مطرحشده است .این نظریهها فرض میکنند که دستمزدهای باال باعث افزایش بهرهوری کارگران
میشود .تأثیر دستمزدها بر کارایی کارگران ممکن است علت عدم کاهش دستمزد توسط بنگاه حتی با
وجود اضافه عرضه نیروی کار باشد .چرا که کاهش دستمزدها حتی اگر صورت حساب دستمزدی بنگاه
را کاهش دهد ،اما باعث کاهش بهرهوری کارگران و سود بنگاه خواهد شد .ساختار اصلی مدلهای
دستمزد کارا توسط سولو )1919( 5ارائهشده است .از دیدگاه سولو تالش تابعی صعودی از دستمزد حقیقی
میباشد .در این نظریه تابع تولید به شکل ذیل تعریف میشود:
()1

Q  AFe(w)L, e(w) 0

در رابطه فوق  : Qمقدار تولید بنگاه : e ،میزان تالش کارگر : w ،دستمزد حقیقی : L ،نیروی کار
و  : Aنشاندهنده بهرهوری میباشد .با توجه به اینکه هدف بنگاه تولیدی حداکثر کردن سود میباشد
لذا چنانچه نرخ دستمزد حقیقی از میزان دستمزدی که تالش کارگر را به حداکثر میرساند کمتر شود،
باعث کاهش سود بنگاه خواهد شد.
 .3-1الگوی ساختاری خود همبسته برداری در اقتصاد کینزی جدید
در این قسمت چگونگی نحوه محاسبه الگوی مورداستفاده توضیح دادهشده است .در این پژوهش از یک
مدل کینزی جدید برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران استفاده خواهد شد .روابط مورداستفاده از یک مدل
1. Efficiency Wages
2. Solow, R. M.
3. Yellen, J. L.
4. Akerlof, G.A. and Yellen, J. L.
5. Solow, R. M.
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یول1

تعادل عمومی پویا و با در نظر گرفتن عوامل عقالیی و آیندهنگر و با استفاده از مدل شاون چن
( )2111بهدستآمده است .همچنین بر اساس مطالعه اولیوو )2115( 2در روابط آیندهنگر طرف تقاضا،
طرف عرضه و رابطه تیلور ،از متغیر نرخ رشد پایه پولی به جای نرخ بهره ،استفادهشده است .سمت
تقاضای اقتصاد به وسیله رابطه آیندهنگر 3ذیل نشان داده میشود.





xt   0  Et xt 1  1 ( g M t  Et t 1 )   2 st  pt*  pt   tx

()2

که در آن شکاف تولید تفاضل بین تولید واقعی و تولید بالقوه میباشد )  : st ، ( xt  yt  ytنرخ ارز
اسمی pt ،سطح قیمتهای داخلی : pt* ،سطح قیمتهای خارجی میباشد.
نرخ تورم نیز بدین شکل محاسبه میشود  t 1  pt 1  pt
*
همچنین نرخ واقعی ارز از این رابطه به دست میآید : E . qt  st  pt  pt :نشاندهنده
انتظارات میباشد .همچنین  : g Mنرخ رشد پایه پولی است :  tx .تکانه شکاف تولیدی نامیده میشود.
طرف عرضهه اقتصهاد بر اسهاس منحنی فیلیپس کالو )1983( 2به شکل زیر تعریف میشود .در این
مهدل بنگهاهههای تولیدی با در نظر گرفتن تورم پویا در اقتصهههاد کینزی جدید و با رفتار آیندهنگر به
بهینهسازی تولید میپردازند .هنگامیکه بنگاه بتواند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به انتخاب قیمت
کنهد آنگهاه قیمهت مطلوب بنگاه عبارت خواهد بود ،از قیمتی که سهههود بنگاه در آن قیمت به حداکثر
میرسهد؛ بنابراین بهینهسازی قیمت عبارت خواهد بود از اینکه تفاوت بین قیمت واقعی بنگاه و قیمت
مطلوب بنگاه به حداقل برسد.
t

()3

 t  0  1Et t 1   2 xt   t

که در آن  : نشاندهنده تورم میباشد و  :  tتکانه طرف عرضه نام دارد.
جهت سیاست پولی بانک مرکزی نظریات متعددی ارائهشده است .تیلور )1993( 5با در نظر گرفتن
نرخ تورم هدف پیشنهاد میکند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف ،چنانچه نرخ بهره توسط بانک
مرکزی تغییر داده شود ،تورم کاهش خواهد یافت .طبق این نظریه یک تابع نرخ بهره با وزنهای مثبت
برای شکاف تولید و انحراف تورم از تورم هدف مورداستفاده قرار میگیرد.
با افزایش شکاف تولید یا تورم ،بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره میتواند باعث بازگشت مقادیر
تولید و تورم به سطح هدف خود گردد .شایان ذکر است که قاعده تیلور جهت کشورهایی که دارای بازار
دارایی توسعهیافته میباشند ارائهشده است ،لیکن در مواردی مشاهدهشده است که در بازارهای نوظهور
1. Yu Leu, S. Ch.
2. Olivo, V.
3. Forward-Looking
4. Calvo, G. A.
5. Taylor, J. B.
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از ابزار نرخ بهره پاسخگوی تصمیمگیران اقتصادی نبوده است ،لذا به نظر میرسد در راستای
هدف گذاری تورم ،متغیر پایه پولی یا سایر مجموعه پولی در این بازارها ابزار مناسبتری میباشد.
تیلور )1919( 1در این خصوص از ابزار عرضه پول استفاده کرده است .در مطالعه اولیوو )2115( 2در
روابط آیندهنگر طرف تقاضا ،طرف عرضه و قاعده تیلور ،از متغیر نرخ رشد پایه پولی به جای نرخ بهره،
استفادهشده است .سپس کارایی دو ابزار نرخ بهره و نرخ رشد پول را در دو مدل مجزی (یکی با در نظر
گرفتن نرخ بهره و دیگری با جایگزینی نرخ رشد پول به جای نرخ بهره) مورد مقایسه قرار داده است.
محمود ختایی و رؤیا سیفیپور ( )1385جهت تعدیل قاعده تیلور با توجه به شرایط پولی ایران ،از تغییرات
حجم پول به جای نرخ بهره استفاده کردهاند .علیرضا عرفانی و آزاده طالبیبیدختی ( ،)1392همچنین
اکبر کمیجانی و همکاران ( )1393در اقتصاد ایران از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاستگذاری
پولی به جای نرخ بهره استفاده کردهاند .لذا با عنایت به مراتب فوق در این پژوهش رابطه ( )2با استفاده
از مدل آیندهنگر کالریدا )2111( 3و اولیوو ( )2115در نظر گرفته شده است.
g M t   0   t   1 t t 1   T    2 xt  t Mt
g

()2

که در آن  :  Tمیزان تورم هدف است و  :  t Mtتکانه سیاست پولی را بیان میکند : g M .نرخ رشد پایه
پولی است.
جهت محاسبه اختالالت ساختاری در مدل انتظارات آیندهنگر ،انتظارات یکزمان قبل میبایست از
هر متغیر کم شود .لذا  et   t  t 1 t  ، etx  xt  t 1xt و  ets  st  t 1st خطای پیشبینی
مقادیر فعلی نامیده میشوند.
با در نظر گرفتن مقادیر  t t 1  t 1 t 1   r A Q e، Et xt 1  Et 1 xt 1   rx AQeو
 t st 1  t 1st 1   rsAQetروابط تکانهها به شکل زیر خواهد بود (نحوه محاسبه در ضمیمه آمده
است) .رابطه نرخ ارز 2نیز در این بخش اضافهشده است.
g

t

()5
()1
()1





 tx  etx  rx AQet  1 et  rx AQet   2 ets  et 
 t  et  1r AQet   2etx
g Mt

 et Mt  et   1r AQet   2etx
g

t

g Mt

1. Taylor, J. B.
2. Olivo, V.
3. Clarida, R. H.

 .2رابطه نرخ ارز از مطالعه محمود ختائی و داوود دانشجعفری ( )1381استفاده شده است .با این تفاوت که در تحقیق مذکور از مقادیر
واقعی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی استفادهشده است ،لیکن در مطالعه حاضر با جایگذاری مقادیر اسمی در رابطه مذکور معادله نرخ
ارز بهدستآمده است .همچنین در مطالعه مذکور از مقدار تولید ناخالص داخلی استفادهشده است که با جایگذاری رابطه شکاف تولیدی
 yt  xt  yt در آن میتوان به معادله ( )8دست یافت.
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 ts  ets  rsAQet  1etx

()8

کلیه متغیرها به صورت لگاریتم میباشند .محدودیتهای بلندمدت بر اساس روابط ( )5الی ()8
اعمال میشود .مدل کلی خود همبسته برداری فوق را میتوان به شکل زیر تعریف نمود.
0 yt  1 yt 1    q yt q   t ,  t ~ 0, D

()9

در معادله فوق  yt  xt , t , st , g M بردار متغیرها است .همچنین  iماتریس ضرایب برای متغیرها
t







با وقفههای  qمیباشد ،بردار   t   tx ,  t ,  ts ,  tنیز شامل اختالالت ساختاری است که یک بردار
 41میباشد و  Dماتریس  4 4واریانس کوؤاریانس میباشد .با استفاده از معادله فوق میتوان
فرم تعدیلشده خود همبسته برداری را به شکل زیر به دست آورد:
()11

g Mt

yt  A1 yt 1    Aq yt q  et , et ~ 0,

که در آن  Ai  01i , i  1,, qو  et  01 tو    01D01میباشد.
 .3-2الگوی ساختاری خودهمبسته برداری
الگوی ساختاری خود همبسته برداری فرم تعمیمیافته الگوی خود همبسته برداری میباشد .این الگو با
توجه به تئوریهای اقتصادی و نتایج تجربی بهدستآمده ،به شرایط متفاوت اقتصادی کشورهای مختلف
میپردازد .جهت تحلیل نتایج از توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس استفاده میشود که توضیح
دادهشده است.
 .3-2-1توابع عکسالعمل آنی
توابع عکسالعمل آنی روند زمانی تکانههای واردشده به متغیرهای موجود در سیستم را بررسی مینماید.
یکی از سؤاالت اساسی موردبحث این است که تأثیر تکانههای مختلف بر متغیر موردنظر به چه میزان
میباشد؟ و سؤال دیگری که میتوان با توجه به این توابع به آن پاسخ داد این است که آیا تأثیر تکانه
بر متغیر موردنظر از بین میرود یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ،چه مدت زمانی طول کشیده که
تأثیر تکانه بر متغیر موردنظر از بین رود؟ فرضاً یک الگوی خود همبسته برداری به صورت زیر تعریفشده
است.1

()11

Z t  1Z t 1  ...   p Z t  p   t

با استفاده از عملگر وقفه رابطه ( )11را میتوان به صورت زیر نوشت:
()12

A( L) Z t   t
A( L)  I  A1 L  A2 L2  ...... AP LP
1. Lutkephol and Reimers

131
1
31حال

بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شکاف تولیدی با ...

اگر ) A(Lمعکوس شود رابطه فوق به شکل یک مدل میانگین متحرک خود همبسته به شکل
ذیل درمیآید:




Bs t  s

()13

Z t  A( L) 1  t 

s 0

Z ti

 bij( s )  Z i   (t  s ) j bijs

()12

 (t  s ) j

 bijپاسخ ضربه متغیر  iام پس از  sدوره نسبت به تکانه اولیه در  jامین متغیر است.
 .3-2-2تجزیه

واریانس1

به وسیله تجزیه واریانس میتوان بررسی نمود که تغییرات یک دنباله تا چه حد متأثر از اجزای اخالل
خود دنباله بوده و تا چه میزان از اجزای اختالل سایر متغیرهای درون سیستم تأثیر پذیرفته است .تجزیه
واریانس به این صورت است که در زمان  ، tپیشبینی برای  t  nدوره انجام میشود .2برای بررسی
کافی است که  nدوره به عقب برگشت:
()15

C

()11

 j ,t  n  s  C



B 

s t ns

Zt n 

s 0

m



 b

)(s
ij

j 1

Z i ,t  n 

s 0

n

)(s

()11

n

) bin2( s



 .....

s 0

2

b
s 0
n

) bii2( s


s 0

 ..... 

n

) bi21( s



bij 

s 0

 Cمقدار ثابت میباشد bij .نسبتی از واریانس خطای پیشبینی  Z iاست که توسط متغیر ( Z iدر
دوره)  t  nتوضیح داده میشود .در این روش سهم تکانههای واردشده به متغیر موردنظر ،در واریانس
خطای پیشبینی بر اساس تکانههای وارد بر آن شرح داده میشود.
 .4برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج
 .4-1شکاف تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی از تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به دست میآید .در این
پژوهش جهت محاسهبه تولید بالقوه از فیلتر هودریک پرسهکات اسهتفادهشهده است .در این تحقیق از
1. Variance Decomposition
2. Lutkepho and Reimers
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دادههای فصهلی اسهتفادهشده است .دادههای فصلی به دادههایی گفته میشود که به صورت سهماهه
جمعآوری میشههوند ،چنین دادههایی در طول سههال دارای یک روند سههینوسههی میباشههند .دادههای
فوقالذکر دارای روند فصهلی اسهت ،لذا در این تحقیق فصهلهای مشابه در سالهای متوالی نیز باهم
مقایسه شدهاند.
 .4-2آزمون تعیین ایستایی
در این تحقیق برای بررسی ایستایی متغیر از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته استفادهشده است .با عنایت
به اینکه فرضیه صفر مبنی بر عدم ایستایی میباشد ،لذا بر اساس نتایج این آزمون در جدول ( )1کلیه
متغیرها با یکبار تفاضلگیری ایستا میشوند.
جدول  :1آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای بررسی ایستایی متغیرها
متغیر

با عرض از مبدأ
احتمال تأیید فرضیه صفر

شکاف تولیدی

1/111

نرخ تورم

1/111

نرخ ارز

1/111

نرخ رشد پایه پولی

1/111

مرتبه انباشتگی

)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

منبع :محاسبات تحقیق

 .4-3انتخاب وقفه بهینه
جهت تعیین وقفه بهینه به بررسی معیارهای هنان کوئین ،شوارتز بیزین و آکائیک پرداختهشده است .با
توجه به نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)2بر اساس معیار هنان کوئین و آکائیک وقفه  2برای مدل
تعیینشده است.
جدول  :2آزمون تعیین وقفه بهینه
) (HQهنان کوئین

) (SCشوارتز بیزین

) (AICآکائیک

تعداد وقفه

-5/321212
-1/211125
-1/211251

-2/511111
*-5/111131
-5/219113

-5/121551
-1/911183
-1/911118

1
2
3

*-1/112833

-5/321132

*-1/115111

2

منبع :محاسبات تحقیق
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آزمون هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس
جهت بررسی احتمال وجود همبستگی ،از روش یوهانسون-جوسیلیوس استفادهشده است .بر اساس
نتایج بهدستآمده از آماره آزمونهای اثر 1و حداکثر مقادیر ویژه ،2در سطح  95درصد وجود بردار هم
جمعی تأیید نمیشود .جداول مذکور در قسمت ضمیمه آمده است.

 .4-5بررسی خود همبستگی و واریانس ناهمسانی
یکی از مهمترین آزمونهای تشخیصی جهت تضمین قابلیت اعتماد نتایج برآورد مدل را میتوان آزمون
خود همبستگی پسماندهای مدل نامید .بر اساس نتایج حاصل از آزمون خود همبستگی ضریب الگرانژ
در وقفه  ،2جمالت اخالل دارای خود همبستگی نمیباشند .همچنین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
واریانس ناهمسانی بر اساس نتایج آزمون واریانس ناهمسانی رد نمیشود .در نتیجه الگوی فوق دچار
مشکل واریانس ناهمسانی نمیباشد .جداول مزبور در قسمت ضمایم آمده است.
 .4-6برآورد ضرائب مدل
با عنایت به اعمال قیدهای بلندمدت بر جمالت اخالل ،ضرایب مدل به شرح جدول زیر بهدستآمده
است .بر اساس جدول ( )3ضرایب کلیه متغیرهای موردبررسی بر شکاف تولیدی منفی میباشد.
جدول  :3برآورد ضرایب مدل
احتمال تأیید فرضیه صفر

ضرایب
-1/128113

ضریب تکانه شکاف تولیدی بر خودش

1

-1/159198

ضریب تکانه تورم بر شکاف تولیدی

1

-1/111299

ضریب تکانه نرخ ارز بر شکاف تولیدی

1

-1/131399

ضریب تکانه نرخ رشد پایه پولی

1
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 .4-7توابع عکسالعمل آنی
توابع عکسالعمل آنی روند زمانی تکانههای واردشده به متغیرهای موجود در سیستم را بررسی مینماید.
با استفاده از این توابع میتوان پاسخ متغیر شکاف تولیدی را به تکانههای اعمالشده از طرف هر متغیر
موردبررسی قرار داد .در این پژوهش واکنش پویای متغیر شکاف تولیدی در اثر تکانههای الگو بهاندازه
یک انحراف معیار برای  211دوره بررسیشده است که در نمودار ( )1آمده است .فاصله اطمینان برای
توابع عکسالعمل آنی  95درصد در نظر گرفتهشده است.

1. Trace
2. Maximum Eigenvalue
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نمودار  :1توابع عکسالعمل آنی
مقایسه فصل های اول -تأثیر شکاف

مقایسه فصل های دوم -تأثیر شکاف

تولیدی بر خودش

تولیدی بر خودش

0.02

0.04
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0
1 9 17 25 33 41 49

0
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-0.02
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مقایسه فصل های سوم -تأثیر شکاف
تولیدی بر خودش

0.01

مقایسه فصل های چهارم -تأثیر
شکاف تولیدی بر خودش
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0
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نمودار  :2توابع عکسالعمل آنی (مقایسه فصلهای مشابه) -تأثیر تکانه شکاف تولیدی بر خودش

بر اساس نمودار ( )1در تابع عکسالعمل آنی کل دوره ،تکانه مثبت طرف تقاضا تا دوره دوم تأثیر
افزایشی و در دوره سوم تأثیر کاهشی داشته است .بهطورکلی تغییرات ایجادشده به شکل  wهای
پیدرپی است .روند تغییرات این سیکلها تا دوره سیام نزولی و سپس صعودی است که روندی سینوسی
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است .نوسانات ایجادشده در دوره  181از بین رفته است .در نمودار ( )2با مقایسه فصلهای هم
نام در کلیه فصول ،ابتدا تأثیر کاهشی داشته سپس باعث افزایش شکاف تولیدی شده است و درنهایت
همگرا میباشد.
مقایسه فصل های اول -تاثیر نرخ
تورم بر شکاف تولیدی

مقایسه فصل های دوم -تاثیر نرخ تورم
بر شکاف تولیدی
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نمودار  :3توابع عکسالعمل آنی (مقایسه فصلهای مشابه) -تأثیر تکانه تورم بر شکاف تولیدی

با عنایت به نتایج حاصل از تابع عکسالعمل آنی کل دوره در نمودار ( ،)1تکانه افزایش نرخ تورم تا
دوره  2تأثیر افزایشی داشته و از دوره  2به بعد این نوسانات سیکلی به شکل  Mمیباشد .روند کلی این
سیکلها خود به شکل سینوسی میباشد .روند کلی تغییرات ایجادشده تا دوره  25افزایشی میباشد،
سپس تا دوره  52تغییرات نزولی میباشد ،این تغییرات سینوسی تا دوره  211رو به تعدیل نهاده است.
این امر را میتوان چنین توجیه کرد که در کوتاه مدت انعطافپذیری کامل دستمزدها وجود ندارد لذا
افزایش سطح قیمتها باعث کاهش دستمزدهای حقیقی شده و این امر افزایش اشتغال و تولید را در
پی داشته است .بعد از گذشت  2دوره نیروی کار متوجه کاهش دستمزدهای حقیقی شده است که این
امر باعث افزایش دستمزد اسمی و درنهایت موجب افزایش هزینه تولید و کاهش تولیدشده است.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران
مقایسه فصل های اول -تأثیر نرخ ارز

سال چهارم -شماره  -15پاییز 135 1931
مقایسه فصل های دوم -تأثیر نرخ ارز
بر شکاف تولیدی

بر شکاف تولیدی
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نمودار  :4توابع عکسالعمل آنی (مقایسه فصلهای مشابه) -تأثیر تکانه نرخ ارز بر شکاف تولیدی

در نمودار ( )1با مشاهده تأثیر کل دوره ،تکانه نرخ ارز اسمی بر شکاف تولیدی در دورههای اول تا
 11تأثیر کاهشی داشته است .سپس تا دوره  51افزایشی میباشد .این روند سینوسی ادامه داشته و رو
به تعدیل میباشد .بر اساس نمودار ( )2در کلیه فصول افزایش نرخ ارز اسمی تا دوره  2باعث کاهش
شکاف تولیدی شده است ،سپس تا دوره  13افزایش شدیدی داشته که روند سینوسی ایجادشده در
دورههای بعد ادامه یافته لیکن رو به تعدیل نهاده و همگرا میباشد.
افزایش نرخ ارز به علت ارزان نمایی صادرات و گران نمایی واردات باعث افزایش خالص صادرات
شده و این امر افزایش شکاف تولیدی را در پی داشته است .از طرف دیگر ،با افزایش نرخ ارز ،قیمت
کاالی واسطهای وارداتی افزایش مییابد ،درنتیجه عرضه کل کاهشیافته و موجب کاهش شکاف
تولیدی شده است.
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مقایسه فصل های اول -تأثیر نرخ رشد
پایه پولی شکاف تولیدی

مقایسه فصل های دوم -تأثیر نرخ رشد
پایه پولی بر شکاف تولیدی
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نمودار  :5توابع عکسالعمل آنی (مقایسه فصلهای مشابه)
تأثیر تکانه نرخ رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی

در نمودار ( )1تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی تا فصل دوم تأثیر کاهشی داشته است ،سپس در دوره
 3تأثیر کاهشی داشته است که این روند در کل دوران ادامه دارد .لیکن تغییرات کلی این سیکلها خود
به شکل سینوسی میباشد .روند سینوسی ایجادشده تا دوره  31تأثیر افزایشی داشته است سپس تا دوره
 11تأثیر کاهشی داشته است .این سیکل سینوسی ایجادشده تا دوره  211رو به تعدیل نهاده است.
با توجه به نمودار ( )5با مقایسه فصول مشابه در سالهای متوالی میتوان نتیجه گرفت که در فصل
اول تأثیر این تکانه منفی و افزایشی است .در فصل سوم تأثیر آن مثبت و کاهشی است .در مقایسه
فصول دوم ابتدا تأثیر کاهشی و منفی داشته سپس تأثیر افزایشی داشته است .در فصل چهارم تا دوره
 13تأثیر افزایشی داشته است و در ادامه تأثیر کاهشی داشته است که در هر  2فصل در بلندمدت همگرا
میباشد.
در مجموع تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی در دورههای اولیه به دلیل چسبندگی دستمزد و قیمت
باعث افزایش تولیدشده است .لیکن در بلندمدت تأثیر این تکانه معکوس میباشد و بر اساس جدول ()5
تأثیر این تکانه در بلندمدت منفی میباشد.
 .4-8تجزیه واریانس
به وسیله تجزیه واریانس میتوان بررسی نمود که تغییرات یک دنباله تا چه حد متأثر از اجزای اخالل
خود دنباله بوده و تا چه میزان از اجزای اخالل سایر متغیرهای درون سیستم تأثیر پذیرفته است .بر
اساس نتایج تجربی برآورد این مدل جدول تجزیه واریانس برای  211دوره در جدول ( )1ارائهشده است.
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جدول  :4تجزیه واریانس
نرخ رشد پایه پولی

نرخ ارز

نرخ تورم

شکاف تولید

انحراف از معیار

دوره

21/21

19/55

2/82

31/21

1/138111

1

21/23

21/11

2/85

32/81

1/191521

31

21/21

21/85

2/11

33/32

1/111191

11

39/31

21/99

2/51

32/12

1/125991

91

38/18

21/95

2/11

32/11

1/131311

121

38/21

21/89

2/11

32/99

1/132311

151

38/31

21/89

2/11

35/11

1/133391

181

38/25

21/92

2/13

35/19

1/133121

211
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بر اساس جدول ( )2نرخ رشد پایه پولی در کلیه دوران دارای بیشترین سهم در نوسانات شکاف
تولیدی است .در دوره اول سهم این تکانه  21/21میباشد که تا دوره  31به  21/23افزایشیافته است.
از دوره  31به بعد سهم این تکانه رو به کاهش نهاده است و درنهایت در دوره  211به  38/25کاهشیافته
است 31/21 .درصد از نوسانات شکاف تولیدی در اثر تکانه خودش به وجود آمده است .تأثیر این تکانه
تا دوره  11به  33/32کاهشیافته است و از این پس سهم این تکانه افزایشیافته است .این تکانه در
کلیه دوران دارای رتبه دوم اهمیت در تغییرات خودش میباشد .نرخ ارز ابتدا دارای 19/21 ،سهم در
ایجاد نوسانات را به عهده داشته است که در دوره  31به  21/11کاهشیافته است و تا دوره  211تغییر
اندکی داشت است .نرخ تورم در کلیه دوران موردبررسی ،دارای کمترین سهم از نوسانات شکاف تولیدی
میباشد.
نتیجهگیری
تحقیق حاضر میکوشد تأثیر تکانههای طرف تقاضا ،طرف عرضه ،نرخ ارز اسمی و نرخ رشد پایه پولی
را بر شکاف تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرار دهد .در این راستا یک مدل خود همبسته برداری
ساختاری کینزی جدید با اعمال محدودیتهای بلندمدت بر ماتریس ضرایب جمالت پسماند و ماتریس
واریانس کوؤاریانس در اقتصاد ایران برآورد شده است .در این پژوهش از دادههای فصلی سری زمانی
 1312-1391استفادهشده است .نتایج این مطالعه میتواند در خصوص اعمال سیاستهای پولی و ارزی
موردتوجه تصمیم گیران اقتصادی قرار گیرد که به آن پرداختهشده است .برآورد مدل خود همبسته
برداری ساختاری با اعمال محدودیتهای بلندمدت در این پژوهش ،منتهی به نتایج زیر گردیده است.
نتایج تجربی بهدستآمده از تحقیق حاضر مؤید این امر میباشد که کلیه تکانهها دارای تأثیر منفی
بر شکاف تولیدی بوده است .تکانه مثبت شکاف تولیدی با توجه به سینوسی بودن نوسانات شکاف
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و وجود سیکلهای تجاری دارای تأثیر منفی بر شکاف تولیدی است .ازآنجاکه در نوسانات
شکاف تولیدی در پی رونق اقتصادی ،رکود اقتصادی اتفاق میافتد ،لذا با ایجاد تکانه مثبت شکاف
تولیدی و ایجاد رونق ،این متغیر در دوره بعد دارای حرکت نزولی خواهد بود .نتایج مطالعه طیبنیا و
قاسمی ( )1385مطابق نتیجه فوق میباشد.
با عنایت به اینکه ضریب تورم منفی بهدستآمده است ،لذا میتوان نتیجه گرفت که این امر ،ناشی
از افزایش هزینههای تولید میباشد .در بلندمدت تأثیر نهایی افزایش نرخ ارز بر شکاف تولیدی منفی
میباشد که این امر نشاندهنده غلبه تأثیر منفی تکانه نرخ ارز (کاهش تولید در اثر وابستگی به کاالی
واسطهای وارداتی) بر تأثیر افزایشی این تکانه (افزایش خالص صادرات) میباشد .در خصوص تأثیر نرخ
تورم و نرخ ارز بر تولید نتایج مطالعه ختائی و دانشجعفری ( )1381مطابق این مطالعه میباشد.
بر اساس نمودارهای مقایسه فصلهای مشابه تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی در کوتاه مدت باعث
افزایش شکاف تولیدی شده است ،لیکن در بلندمدت باعث افزایش قیمتها شده است .لذا در بلندمدت
بر شکاف تولیدی تأثیر منفی داشته است ازاینرو ضریب این تکانه در جدول ( )2منفی بهدستآمده
است .با عنایت به اینکه از دیدگاه نظریهپردازان کالسیک جدید بازار به سرعت تسویه شده؛ لذا
سیاستهای پولی در کوتاه مدت کارایی ندارد .لیکن از دیدگاه کینزیهای جدید سیاستهای پولی در
کوتاه مدت مؤثر میباشد ،لذا نتایج تحقیق حاضر از این لحاظ منطبق بر نظریه کینزی جدید میباشد.
نتیجه حاصل از تحقیق شریف آزاده و کاغذیان ( )1381با این پژوهش مطابقت دارد.
به لحاظ کاربردی نتایج تحقیق حاضر میتواند به شرح ذیل موردتوجه سیاستگذاران اقتصادی قرار
گیرد .با توجه به اینکه شکاف تولیدی بیشترین حساسیت را به تکانه نرخ رشد پایه پولی نشان داده
است ،لذا به نظر میرسد ،اعمال سیاستهای پولی میبایست با تأمل بیشتری صورت پذیرد .بعد از نرخ
رشد پایه پولی ،تکانه شکاف تولیدی دارای اولویت دوم در ایجاد نوسانات شکاف تولیدی بوده است .لذا
توجه به عوامل مؤثر بر تولید ،پس از سیاستهای پولی دارای اهمیت است .با عنایت به اینکه تکانه
نرخ ارز اسمی دارای اهمیت سوم در ایجاد نوسانات شکاف تولیدی است ،لذا سیاستهایی که منجر به
افزایش نرخ ارز اسمی میشود بر سطح تولید اثر محسوسی نداشته و تقدم سیاستهای پولی و اصالح
ساختار تولیدی بر تغییر نرخ ارز مشهود است.
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ضمائم
الف) جداول:
جدول  :1بررسی خود همبستگی جمالت اخالل
احتمال تأیید فرضیه صفر

آمارهLM -

وقفه

1/3219
1/1311
1/5181
1/8111
1/5511

18/13359
22/19188
12/21211
11/12215
12/55219

1
2
3
2
5

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  :2بررسی واریانس ناهمسانی
احتمال تأیید فرضیه صفر

2

1/1212

331/2122

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  :3بررسی بردارهای همجمعی یوهانسون -جوسیلیوس :بر اساس آماره اثر

H0

H1

احتمال تأیید فرضیه صفر

حداکثر تعداد بردار بلندمدت

r=1

 r=1

1/2221

بردار بلندمدت وجود ندارد

 r=1

 r=2

1/1135

1

 r=2

 r=3

1/5195

2

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  :4بررسی بردارهای همجمعی یوهانسون -جوسیلیوس :بر اساس آماره حداکثر مقادیر ویژه

H0

H1

احتمال تأیید فرضیه صفر

حداکثر تعداد بردار بلندمدت

r =1
r  =1

r=1

1/2811

r=2

1/1111

1

r  =2

r=3

1/5251

2

بردار بلندمدت وجود ندارد

منبع :محاسبات تحقیق

ب) نحوه محاسبه  t t 1  t 1 t 1 و Et xt 1  Et 1xt 1  :
با در نظر گرفتن فرم کلی تعدیل یافته به شرح زیر میتوان این مقادیر فوق را محاسبه نمود.
()1

Yt  AYt 1  Qet
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()2

بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شکاف تولیدی با ...

 yt 1   I n 
y   
 t  2  0 n 
 yt 3   0n  et

  
   
 yt  q  0 

  n

  Aq 

  0n 
0n  0n 

  
0n I n 0n 

 yt   A1 A2
 y  
 t 1   I n 0n
 yt  2   0n I n

 
    
 yt  q 1  0 

  n

در رابطه ( q ،)2بیانگر وقفه متغیرهای تأخیری است I n ،و ماتریس  n  nو  0 nماتریسهای
صفر میباشند همچنین تعداد متغیرها  n  3است .انتظارات مشروط  jدوره بعد به شرح ذیل به
دست میآید.
()3

t Yt  j   A Yt
j

دو بردار طولی  nqکه متغیرهای انتظاری آینده را میتوان به وسیله آن محاسبه کرد عبارت است
از:
برای شکاف تولیدی:

rx  1 0 0  0

برای تورم:

r  0 1 0  0

جهت محاسبه ارزشهای آینده مورد انتظار یک دوره بعد ( ) j  1تولید و تورم ،با استفاده بردارهای
فوق مقادیر زیر به دست خواهد آمد:
()2
t xt 1  rx AYt
()5

t t 1  r AYt

سپس مقادیر فوق در  t xt 1  t 1xt 1 و  t t 1  t 1 t 1 جایگذاری خواهد شد:
()1

t xt 1  t 1 xt 1  rx AYt  t 1Yt   rx AQet

()1

t  t 1  t 1 t 1  r AYt  t 1Yt   r AQet

