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 چکیده
های داخلی و خارجی و تبادل هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل

های حقیقی اقتصاد ادل پولی را با عدم تعادل بخشگانه است که عدم تعبین آنها مبتنی بر بسط قضیه سه

 کند. تحلیل می

مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادالت همزمان برای اقتصاد ایران  

ها حاکی از درستی نظریه کند. نتایج مطالعات تجربی و آزمون( آزمون می2SLSو  OLS)به دو روش 

بهره داخلی های های سیاستی مخارج دولت، نرخای که هر نوع تکانه در متغیرست به گونهارائه شده ا

بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب های داخلی و خارجی و نرخ )سپرده و وام(، نرخ ارز، قیمت

عادل مزبور از شود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه می

 گیرد.شود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل میها فراهم میبخش مورد نظر به دیگر بخش
 

  JEL: F31 ،F32 ،F37بندی طبقه
  های سیاستی، ایرانگانه، تعادل داخلی و خارجی، تبادل متغیرقضیه سه :های کلیدیواژه

                                                           
  ارجی از طریق بسط بررسی ارتباط عدم تعادل داخلی و خ»این مقاله برگرفته از رساله دکتری اقتصاد نویسنده اول با عنوان

شاوره دکتر علی با راهنمایی دکتر مصطفی کریم زاده، دکتر محمدعلی فالحی و م« گانه )مطالعه موردی اقتصاد ایران(قضیه سه

 اکبر ناجی میدانی است.
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 . مقدمه1
 1یگانه پولسه یهقض الملل،ینمهم در خصوص اقتصاد کالن ب هاییهنظر زا یکی

همزمان نرخ  گذارییاستمزبور عدم امکان س ظریهاست. در ن اقتصاد کالن هاییاستس

مطالعات  یشتر. هر چند بشودیم یاقتصاد باز بررس یکو نرخ بهره در  یهارز، حساب سرما

تعداد  یکنمذکور دارند، ل یاستیس غیرمتبر سه  یدگانه، تأکسه یهانجام شده در حوزه قض

شدن  یدمق ،گانهسه یهقض. استافزایش یافته  از مطالعات یدر برخ یاستی،س یهامتغیر

را  3های اقتصادی کشورهای مرکزبه پیروی از استانداردها و سیاست 2ی پیرامونکشورها

گانه در ادبیات پردازد. بررسی قضیه سهکند و از منظرهای مختلف به آن میتحلیل می

کند که نظری با توجه به منظرهای مختلف آن همواره این دو سؤال اساسی را مطرح می

و  هاکاال یبازارها یتعادل یطکشور منبعث از شرا یک یاستیس هاییرچگونه متغاوالً، 

آنها  یزادرون گذارییاستامکان سثانیاً، چگونه و  است؟ها داختخدمات، پول و تراز پر

 شود؟ میفراهم  یگرد یاستیس هاییربا ورود متغ

قدّم پیرامون اقتصاددانان مت هایضمن پیروی از فروض نظریه مقاله ینالگوی ارائه شده در ا

 کنندهلتعدی یو ابزارها متصل نموده یاقتصاد را به بخش پول یقیبخش حقگانه، قضیه سه

 یکگانه )در قالب سه یه. بسط قضکندیارائه م مذکور یهرا با بسط قض یاقتصاد یتو تثب

 یهاحساب ایتانداردهو استفاده از اس یدجد یرهایبا ورود متغ ین مقاله( در اریاضیالگوی 

 . شودیم ارائه یشرپول ف یمقدار یهو نظر یمل

شناسی گانه )بخش دوم( و اشاره به روشسه این مقاله ضمن بررسی ادبیات نظری قضیه

رائه گانه را در چهارچوب تعادل عمومی اتحقیق )بخش سوم( مبانی نظری بسط قضیه سه

مزمان کند )بخش چهارم( و در مطالعه تجربی )بخش پنجم( با استفاده از معادالت همی

با یگدیگر های داخلی و خارجی برای حفظ تعادل چگونه عدم تعادل دهدکهنشان می

تواند از طریق گذار اقتصادی با ثابت بودن سایر شرایط میشوند و سیاستتبادل می

م های بخش داخلی و خارجی را تعدیل نماید تا موجب عدمتغیرهای سیاستی ناترازی

 تعادل بخش پولی غیر ارادی نشود.    

                                                           
1. Monetary trilemma 
2. Periphery countries 
3. Center countries 
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 . پیشینه تحقیق2

 . ادبیات نظری2-1
کند.  یتنرخ ارز را تثب تواندیمختلف م یهادولت به روش (1979) 1بر اساس مطالعه کروگمن

بازار باز، دخالت  یاتعمل یقاز طر تواندیدولت م یافته،توسعه  یمال یبا بازارها اقتصاد یکدر 

 لحفظ ارزش پو هباقدام  یخارج هایییدر بازار دارا یمنرخ ارز و دخالت مستق یدر بازار آت

 یارز یردر ذخا ییرنرخ ارز مستلزم تغ یتتثب یمذکور برا یابزارهای توسعهخود کند.  یمل

نرخ بهره  یارز شناور، دارا یهانرخ یدارا یکه کشورهاکند بیان می( 1991کروگمن ) است.

 یآزادساز با یشدّت همبستگلذا مرکز هستند.  یبهره کشورها یهاتر با نرخهمبسته یاربس

آزادسازی حساب سرمایه و کاهش  .شودمی یشترب اییهآزاد سرما یاناتو جر یهحساب سرما

میالدی، ترکیب همزمان تثبیت نرخ ارز و  1960ای بعد از دهه کنترل جریانات سرمایه

شود . بنابر این چنین استنباط می2گذاری مستقل برای نرخ بهره را کاهش داده استسیاست

ر کشور مورد مطالعه و گانه بسته به ساختاهای سیاستی قضیه سهکه درجه اهمیت متغیر

، وضعیت اعتبار مبتنی بر بدهی ایهمچنین وضعیت باز بودن تجاری، آزادی جریانات سرمایه

 و اهرم مالی کشور و ذخایر ارزی متفاوت است.

( یکی از اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ 1999) 3بر اساس مطالعات کالوو و وگ

مدت است. برای مثال کشور سوئد نرخ بهره کوتاه مدت استفاده از نرخ بهرهارز در کوتاه

بازان افزایش داد. برای دفع حمله سفته 1992درصد در سپتامبر  500خود را تا سطح 

کنگ و برزیل نیز به سرعت نرخ بهره را بعد از بحران ارزی جنوب شرق آسیا در سال هنگ

 برای دفاع از تثبیت نرخ ارز افزایش دادند. 1997

                                                           
1. Krugman 

المللی وقتی نرخ ارز بین های بهرهسازی کوواریانس نرخشبیههای بهره برای به منظور بررسی همبستگی نرخ .2

]محدود به یک بازه )کمینه و بیشینه , ]e e ( استفاده کرد. بر اساس الگوی 1991توان از الگوی کروگمن )است می

 شود:مزبور، لگاریتم نرخ ارز طی زمان بر اساس شرط تعادلی زیر تعیین می
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 X(t) لگاریتم متغیرهای بنیادی رفتاری نرخ ارز شامل عرضه پول(M( سرعت گردش پول ،)V ،)η قاضای کشش ت

های سایر نظریه ی مزبور در مقابلالگو .پول ناشی از تغییر نرخ بهره و عبارت آخر انتظارات افزایش نرخ ارز است

ارز برای  ( به دلیل ورود انتظارات نرخPurchasing Power Parity)تعیین نرخ ارز مانند برابری قدرت خرید 

 کشورهای کمتر توسعه یافته کاربرد بیشتری دارد.
3. Calvo & Vegh 
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کند که حداقل بخشی از ( بیان می2014و  2013) 2( با اشاره به مقاله ری2016) 1برنانکی

ایاالت متحده آمریکا وابسته  ویژهبحران مالی در کشورها، به وضعیت پولی کشورهای مرکز و به

است. سیاست بسط نقدینگی و انبساط پولی از سوی فدرال رزرو پس از کاهش تالطم و 

ارهای مالی رخ داده، در صورتی که سیاست انقباض پولی آمریکا گریزی در بازکاهش ریسک

در مقاله مزبور به  پس از افزایش تالطم در بازارها و افزایش ریسک گریزی اتخاذ شده است.

(، مادام 1962( و فلمینگ )1963شود که برخالف دالیل ماندل )نقل از مطالعه ری بیان می

ای ه دارند و مانع از تغییرات سریع جریانات سرمایهکه کشورها تمایل به کنترل حساب سرمای

 کند.های ارز شناور، اقتصاد کشورها را از بحران مالی ایمن نمیشوند، نرخمی

 . ادبیات تجری  2-2

ی، تعامل بین ( با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادف1397مطالعه هادیان و درگاهی )

سازی الگو دهد. نتایج حاصل از شبیهدر الگوی خود نشان میبخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد 

دهد که کاربرد  نشان می 1369-1393بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 

فزایش اهای ثبات سازی اقتصاد کالن، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و سیاست

 شود. در نتیجه، یکی ازهای بخش مالی میریپذیثباتی و آسیبثبات آن، باعث کاهش بی

ز طرفی های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن ثبات در بخش حقیقی  اقتصاد است.  اشرطپیش

های بخش پذیریدلیل ارتباط بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیبدیگر به

 شود.الن در بخش حقیقی میهای ثبات سازی اقتصاد کمالی، سبب تقویت آثار سیاست

رغم بهمبتنی بر بازار نوظهور  اقتصادهای کردند که چگونه یبررس (2013) 3گوپتاو سن یزنمنا

طور همزمان استقالل پولی، ثبات نرخ ارز و ادغام مالی را انجام بهگانه، سه یهقض هاییتمحدود

گانه در دو اقتصاد سه یهقض هایلفهمؤو تبادل  یاتخاذ یاستس ینچنمطالعه مزبور هم در. دهندمی

گانه سه یهشده است. ساختار قض یسهو مقا یبررس ینهند و چ یعنی یرشد اقتصاد جهان برندهیشپ

 این یگرمتمرکز هستند، از جمله موضوعات د ینظام اقتصاد یدر دو کشور مزبور که هر دو دارا

 است. بررسی 

نسبت به  یآوررا در ارتباط با تابمبتنی بر بازار نوظهور  اقتصادهای یت( ظرف2015) 4آبسفلد

کند. می یابیمزبور ارز یکشورها یپول هاییاستس یقاز طر یبا منشاء خارج یو پول یمال یهاتکانه

 یو پول یمال یهااز تکانه ینوظهور ناش یکشورها یپول هاییاستواکنش س یچگونگ یگر،د یانبه ب

                                                           
1. Bernanke 
2. Ray 
3. Aizenman & Sengupta 
4. Obstfeld 
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های با محدودیتاشاره شده که  چنینهممزبور . در مقاله دارد اهمیتمزبور  یقدر تحق یخارج

های جای نثبیت نرخ ارز با کمک سیاستگانه بهتر است این کشورها از نرخ های ارز شناور بهسه

 پولی استفاده کنند.

در  یورهاکش میالدی 90ی در دههموضوع اشاره دارد که  ین( در مطالعه خود به ا2017) ایزنمن

در  یهایدارای یششدن موجب افزا یجهاندر ادغام  و یقکه تعم یافتندحال توسعه و نوظهور در

 یرودو یاناتجرغیرمنتظره از توقف  یناش یسکر یشو افزا یمال یثباتیاز ب یمعرض خطر ناش

نرخ ارز  ثباتییها در قالب ببحران ینشود. امی یهبحران خروج سرما یجادا ینو همچن ایمایهسر

 یابدیشود ظهور ممی یارز یدر معرض خطر کشورها که منجر به بحران بده یهااز دارایی یناش

 .گیردیمزبور شکل م یها و گسترش بحران در کشورهادر بانک یثباتیآن ب یجهکه در نت

ی گانه برای فهم معمارکند که درک نوین از قضیه سه( در مطالعه خود اشاره می2018ایزنمن )

کارهایی برای کاهش شکنندگی مالی اقتصاد ضروری است، مالی در حال تحول جهانی و یافتن راه

همچنین کمبود ابزارهای سیاستی به نسبت اهداف سیاستی حاکی از پیچیدگی تبادل بین اهداف 

میالدی حاکی  1990کند که بحران مالی دهه سیاستی است. در بررسی مذکور نویسنده اشاره می

گانه را در سطح میانه آنها رعایت های قضیه سهاست که کشورهای نوظهور، محدودیت از آن

گذاری نرخ ارز در قالب نرخ ارز شناور مدیریت شده، نظارت بر حساب اند، یعنی سیاستکرده

های گذاری مناسب و به صورت محدود برای نرخ بهره به عنوان ساختار مؤلفهسرمایه و سیاست

شود. همچنین در بررسی مذکور به اهمیت بحران خروج کشورهای نوظهور تلقی میگانه قضیه سه

گذاری برای حساب سرمایه در اقتصاد یک کشور پرداخته شده است، به و نقش سیاست سرمایه

های گانه اضافه شده است. در این راستا سیاستنحوی که ثبات مالی به اهداف سیاستی قضیه سه

با شکنندگی مالی ناشی از ادغام مالی جهانی، شامل مدیریت احتیاطی جدید به منظور مقابله 

های مرکزی کشورهای المللی توسط بازارهای نوظهور، خطوط اعتباری بین بانکذخایر بین

OECD .در بخشی از مطالعه مزبور آمده است   و مقررات احتیاطی اقتصاد کالن معرفی شده است

های در معرض در دارایی 1های سختبه میزان سهم پولکه تبادل بین اهداف سیاستی بستگی 

مالی های های ناشی از بحرانخطر ترازنامه کشورها، نوع رژیم نرخ ارز و میزان حساسیت به تکانه

 جهانی با منشاء امریکا و حوزه اروپا دارد. 

                                                           
1. Hard curremcies 
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 . تصريح الگو3

 کل و تقاضای کل . عرضه3-1

تواند با منشأ تولید داخل یا تولید خارج کاالها و خدمات در اقتصاد یک کشور می 1عرضه کل

و حالت دوّم تحت  3حالت اوّل تحت عنوان ستانده 2های ملیباشد که در سیستم حساب

شود. از طرفی عرضه کل تزریق شده به اقتصاد در یک دوره مالی عنوان واردات نامیده می

ای، تشکیل سرمایه ثابت )شامل تغییر نهایی، کاالهای واسطهممکن است به مصرف کاالهای 

)مصارف( در  4در موجودی انبار( و صادرات برسد. عدم تراز عرضه کل )منابع( و تقاضای کل

که در مستندات آمارهای رسمی  شوداشتباهات آماری و تغییر در موجودی انبار متبلور می

توان رابطه شود. بنابراین می( ارائه می271-273: 2008های ملی )مبتنی بر سیستم حساب

 ( را برای عرضه کل و نوع مصارف آن نوشت.1تعادلی )

کل/ منابععرضه  = واردات کاالها و خدمات   + های غیر مستقیم  خالص مالیات  +  (1)  

ستانده کل    

ارزش افزوه عرضه کل یا به عبارت دیگر منابع در اقتصاد شامل ستانده کل ) (1) مطابق رابطه

ر بای(، خالص مالیات غیر مستقیم )مالیات غیر مستقیم مصرف واسطه +های اقتصاد بخش

 محصوالت منهای یارانه پرداختی به محصوالت( و واردات کاالها و خدمات است.

 رابطه تعادلی تقاضای کل عبارت است از:

کل/ مصارف یاضاتق (یمصرف یهانهیمصرف کل )هز  =  + ثابت) ناخالص(  هیسرما لیتشک  + 

)داده کل(  یامصرف واسطه + صادرات کاالها و خدمات     (2 )
+ شتیاهات آماری ا                                                                           

 های مصرفیکل در اقتصاد و شامل هزینه در رابطه فوق تقاضای کل برابر با مصارف 

ثابت ناخالص شامل مجموع تشکیل سرمایه ثابت و  سرمایهی و دولتی، تشکیل خصوص

دمات خای و صادرات کاالها و تغییر در موجودی انبار منهای استهالک( و مصرف واسطه

 و اشتباهات آماری است.

                                                           
1. Aggregate Supply (AS) 
2. System of National Accounts(SNA) 
3. Output 
4. Aggregate Demand (AD) 
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توان با های ملی را میحساب بنابراین شرط تعادل عرضه کل و تقاضای کل در مستندات

 صورت رابطه زیر بازنویسی کرد.استفاده از روابط فوق به 

کل مصرف   + پس انداز کل ناخالص   + (3) + میرمستقیغ یهاخالص مالیات   

یامصرف واسطه   = 

مصرف کل   + ثابت  هیسرما لیتشک  + خالص صادرات کاالها و خدمات   +  

از خارج  دیعوامل تولدرآمد خالص  + ی اطهمصرف واسی +  اشتباهات آمار                    

از « ایمصرف واسطه»و حذف  (3)از سمت راست معادله « اشتباهات آماری»با حذف 

بخش )توان به اتحاد عرضه کل و تقاضای کل در مُتون اقتصاد کالن طرفین معادله می

ای و سهولت برای جلوگیری از دوباره شماری اقالم مصرف واسطههای ملی( رسید. حساب

جای شود و بههای اقتصادی استفاده میی زیر در تحلیلاز رابطه (3)ارائه، به جای رابطه 

 گیرد:عرضه کل و تقاضای کل تولید ناخالص ملی مدّ نظر قرار می

C+S+T+Rf=GNPm=GNE=C+I+G+(EX-IM) )4( 

 مصرف کل بخش:  C: هزینه ناخالص ملی، GNE: تولید ناخالص ملی، GNPدر این جا، 

 یهاخالص مالیات: T، (یو مصرف گذاریهی)اعم از سرما یدولت یهانهیهز:  G،یخصوص

: EX: پس انداز خصوصی، S، گذاری بخش خصوصیهای سرمایهزینهه: I م،یمستق ریغ

 خارجی است.های انتقالی خالص پرداخت: fR: واردات و IMصادرات، 

 . تعادل در بخش حقیقی اقتصاد3-2
توان رابطه تعادلی اضافه شود، آنگاه می (Int)ای مصرف واسطه (4)اگر به سه طرف رابطه 

 زیر را داشت که شرط تعادل عرضه کل و تقاضای کل است:

C + S + T + Rf +Int = GNP + Int = C + I + G + (EX – IM) +Int )1( 

  

 : آیددست میبدر اقتصاد  (6) با بردن اقالم سمت راست به سمت چپ، شرط تعادل کالن به صورت رابطه

I – S + G – T + EX - IM – Rf = 0 )2( 

 یعنی مجموع اقالم زیر در سطح کالن اقتصادی باید برابر صفر شود:
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 ) S -Iبخش خصوصی ) 1انداز یا استقراض. خالص )کسری یا مازاد( پس1

 (G - T. مازاد )یا کسری( مالی دولت )2

 ( fR –IM –EX . مازاد )یا کسری( بخش خارجی )3

 . تعادل بازار پول3-3
های های بانک مرکزی و بانک( شامل خالص دارایی2Mدر اقتصاد پولی منابع نقدینگی )

تجاری و تخصصی است. از طرفی مصارف نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک نزد اشخاص 

ها است. دار و سایر سپردههای مدت( و سپرده1Mها )های دیداری نزد بانکو سپرده

توان به صورت رابطه زیر مصارف و رابطه تعادلی آن را می -( از بعد منابع 2Mنقدینگی )

 (.2013، 2نشان داد )هادن

NFA + NCG + NCP + NK = M2 = TD + DD + CU )7( 

 های خارجی نظام( شامل خالص دارایی2Mدر سمت چپ رابطه باال، منابع نقدینگی )

، خالص مطالبات نظام بانکی 3(NCG(، خالص مطالبات نظام بانکی از دولت )NFAبانکی )

( )در قالب NKو خالص حساب سرمایه نظام بانکی )4(NCPاز بخش خصوصی )

های فاقد بازده( است. اقالم مصارف نقدینگی در سمت راست تساوی رابطه مزبور دارایی

اسکناس و مسکوک  و 6(DDهای دیداری )سپرده، 5(TDدار )های مدتشامل سپرده

های داخلی به عنوان خالص دارایی NKو  NCG ،NCP. مجموع 7(CUدرگردش است )

ی در نظر گرفت و از رابطه NCPرا در  NKتوان مقدار نظام بانکی است. برای سهولت می

 زیر برای بیان نقدینگی استفاده کرد:

M2 = NFA + NCG + NCP )8( 

 باط بخش حقیقی و پولی . ارت3-4
ورای اقالم موجود در رابطه عرضه کل و تقاضای کل که در روابط فوق نشان داده شده 

رو موارد از این ای( در چرخه اقتصاد نیست که درج نشود،است هیچ نوع تراکنشی )معامله

                                                           
1. Net saving/ dissaving of private sector 
2. Howden 
3. Net Claim to Government 
4. Net Claim to Private Sector 
5. Time Deposit 
6. Demand Deposit 
7. Currency in circulation 
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ها یا ارزش کل معامالت انجام شده در اقتصاد است. فوق منطبق با مفهوم ارزش تراکنش

( ، 2008و 1993، 1958های ملی سازمان ملل متحد )با مراجعه به مستندات سیستم حساب

در اقتصاد برابر با عرضه  های یا همان کل معامالت انجام شدهتوان دریافت که ارزش تراکنشمی

ی انجام شده یا مولد ارزش افزوده توان استدالل کرد که معاملهعبارت دیگر، می باشد. بهکل می

شود. در هر دو حالت ی تولید ارزش افزوده بکار گرفته میای در زنجیرهاست یا به عنوان واسطه

ی عالوهی کل برابر با تقاضای نهایی بهدرج شده باشد زیرا ستانده (1) یباید در یکی از اقالم رابطه

 توان به شکل زیر نوشت:را می (1)داده کل است. لذا رابطه 

C + S + T + Rf +Int = Transactions1 = C + I + G + (EX – IM) +Int )9( 
  

( را در سمت P.tها )بطور صریح ارزش تراکنش 3«خرید پولقدرت »( در کتاب 1911) 2فیشر

کند که یافته او مانند یک قانون فیزیک کند. او حتی بیان میراست رابطه مقداری وارد می

دهد که در یک طرف آن ارزش اسمی )پول است و در این راستا نمودار ترازویی را نشان می

 دهد. مبادله شده در اقتصاد را نشان میضرب در گردش آن( و در طرف دیگر کاالهای 

 : قدرت خريد پول1نمودار 

 (1911مأخذ: ایروینگ فیشر)

های )معامالت( انجام شده در فیشر در رابطه مقداری پول، ارتباط بین پول و تراکنش

اقتصاد را بیان کرده است، در صورتی که سایر اقتصاددانان در رابطه مقداری پول، رابطه 

                                                           
 های انجام شده در اقتصادارزش اسمی تراکنش .1

2. Irving Fisher  
3. Purchasing Power of Money 
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بر اساس تعریف فیشر، رابطه مقداری پول به صورت . 1انددرآمد و پول را تبیین کردهبین 

 (:2012، 2)پرسنز شودرابطه زیر تعریف می

M.V=P.t = T           (10)  

 توان نوشت:به عبارت دیگر، با توجه به مطالب ذکر شده می

M.V = P.t = T = P.as = P.ad = AS = AD (11)  

دار : مقt: سطح قیمت، P، سرعت گردش پول :V پول(، یتقاضا ایعرضه ) :Mدر این جا، 

: adتصاد، : ارزش مبادالت کاال و خدمات انجام شده در اقTکاال یا خدمات معامله شده، 

: عرضه AS: عرضه کل در اقتصاد به قیمت ثابت، asتقاضای کل در اقتصاد به قیمت ثابت، 

 تقاضای کل در اقتصاد به قیمت جاری است.: ADکل در اقتصاد به قیمت جاری و 

برابر با ارزش در سرعت گردش پول حاصل ضرب مقدار پول  فوقابط وبر اساس ر

 (11)یا  (10)در رابطه  (8)با جایگزین کردن رابطه  در اقتصاد است. )معامالت( هاتراکنش

 توان رابطه زیر را نوشت:می

M.V = V[NFA + NCG + NCP] = P.t = P.as = AS (12)  

تصاد از به منظور برقراری ارتباط بین بخش حقیقی )کاال و خدمات( و بخش پولی در اق   

 ر رسید: توان به رابطه زیمی Vشود. با فرض عدم تغییر طرفین رابطه فوق تفاضل گرفته می

V.ΔM = V.ΔNFA + V. ΔNCG + V.ΔNCP (13)  

منابع نقدینگی ناشی از چه بخشی توان بررسی کرد که تغییرات هریک از اجزای حال می

های تغییرات از تغییرات بخش حقیقی اقتصاد در شرایط تعادل است. با نظیر کردن مؤلفه

توان استنباط مفهومی از دالیل عدم ها در بخش حقیقی میدر بخش پولی به عدم تعادل

                                                           
که بر  یها )معامالت( است. در صورتحجم کل تراکنش یسنجه مناسب برا یک یقیفرض که درآمد حق ینبا ا. 1

 یرابطه سهم یک یها )معامالت( و درآمد اسمکل تراکنش ی( رابطه ارزش پول2014) یدآباداساس مطالعه ب

(Parabolic است و لذا )ین کها یبرا یراباشد ز تارزش معامال یمناسب برا سنجه یک تواندینم یدرآمد مل 

آن دو  ینب (monotonic) یل یکنواختو تبد یخط یهرابط یک یدبا ،باشد یگرد یرمتغ یهبتواند سنج یریمتغ

 برقرار باشد.
2. Persons 
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رت تعادل در بخش پول که ناشی از عدم تعادل در بخش حقیقی اقتصاد است را به صو

 زیر بیان کرد:

(I – S) ≡ V.ΔNCP 

(G – T) ≡ V.ΔNCG                  (14)  

(EX – IM – Rf) ≡ V.ΔNFA                                                                                                                                                     

 فوق به این معنی هستند که:اتحادهای 

از  با استفاده I – S)انداز یا استقراض بخش خصوصی ). خالص )کسری یا مازاد( پس1

منابع سیستم بانکی منجر به تغییر حساب خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش 

 شود. خصوصی به همان میزان می

ستم خالص مطالبات سی( منجر به تغییر حساب G - T. مازاد )یا کسری( مالی دولت )2

 شود.بانکی از بخش دولتی به همان میزان می

( منجر به تغییر حساب خالص  fR –IM –EX . مازاد )یا کسری( بخش خارجی )3

 شود.های خارجی سیستم بانکی به همان میزان میدارایی

 ( رسید:15توان به رابطه )آنگاه می (13)ی با درج اتحادهای فوق در رابطه

V. ΔM = )I – S) + )G – T) + )EX – IM – Rf(   )15( 

بیان کننده ارتباط بین بخش حقیقی اقتصاد در سمت راست معادله )شامل  فوق  رابطه

بخش مالی خصوصی، بخش دولت و بخش خارجی( و بخش پولی در سمت چپ معادله 

قضیه های دهد که عدم تعادل در بخش حقیقی ناشی از مؤلفهاست. این معادله نشان می

گانه بسط داده شده )شامل بخش خصوصی، دولت و بخش خارجی( که از طریق سایر سه

ود تا در مجموع شهای مذکور تعدیل نشود، منجر به عدم تعادل در بخش پولی میمؤلفه

تعادل عمومی در بخش پولی و حقیقی را ایجاد کند. موضوع مهم در این الگو این است 

های مالی خصوصی، ضی، عدم تعادل در هر یک از بخشرغم سیاست پولی انقباکه به

( V)2و تعدیل یکدیگر از طریق سرعت گردش پول 1دولت و خارجی در صورت عدم تبادل

 شود. موجب ایجاد تعادل می

                                                           
1. Tradeoff  

 ،سال به حجم پول یک یط )معامالت( هااز نسبت ارزش تراکنش (،1911یشر )پول ف یمقدار یهبر اساس نظر .2

 یتعداد دفعات ، سرعت گردش پولساده یانبه ب( 2008)فریدمن،  شودیم یدنام« هاسرعت گردش پول تراکنش»
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 اند:گانه در این تحقیق موارد زیر مدّ نظر قرار گرفتهدر بسط قضیه سه

د ملی و عدم تعادل موجود میان تولی . اشتباهات آماری و تغییر در موجودی انبار که1

 ی ملی درج شده است.هزینه ملی است در اقالم تولید ملی و هزینه

 .شوندیمنعکس م یخارج یهادر موازنه پرداختارزی )معامالت(  یهاتراکنشی تمام. 2

 ثبت نشده باشد. یمل یهاکه در حساب ستینای( )معامله یدر اقتصاد تراکنش. 3

حساب  و هیشامل خالص حساب درآمد اول fR ریدر متغ یمربوط به مبادالت خارجقالم . ا4

خالص  ی،مل یهااست که معادل آن در حساب یخارج یهادر موازنه پرداخت هیدرآمد ثانو

 از خارج است. دیدرآمد عوامل تول

تعدد های میا نرخ ارز مؤثر یهااز نرخ نیازمند استفادهارز در اقتصاد  یهاتعدد نرخ. 5

 .است یدر بخش خارجمربوطه 

که در معادله به مگر این هستند یپول داخل ر حسبو ب یجار متیبه ق رهایهمه متغ. 6

 .های ثابت تعریف شودقیمت

شی از نا (15)های سمت راست رابطه در صورتی که تغییر متغیرهای تأثیرگذار بر مؤلفه

تبادل )های نرخ بهره، نرخ ارز و حساب سرمایه دارای برآیندی خنثی باشد گذاریسیاست

بیان  است و تعادل در بخش حقیقی و پولی و یا به V. ΔM =0انجام شود( در این شرایط

گذاری رغم سیاستشود. بنابراین بهدیگر، تعادل داخلی و خارجی بطور همزمان ایجاد می

فظ گانه، تعادل در بازارهای بخش حقیقی و پولی حسه ای بحرانی قضیهبرای متغیره

رز و اشود که برآیند متغیرهای نرخ شود. عدم تعادل در بخش پولی زمانی ایجاد میمی

یل خنثی نشود و موجب تعد (15)های سمت راست رابطه رغم تبادل مؤلفهنرخ بهره به

 .V. ΔM ≠0نقدینگی در سمت چپ رابطه شود یعنی

 گانه. الگوی تعادلی بسط قضیه سه3-5

ای که رابطه ،شودتقسیم  (P) هابر سطح عمومی قیمت (15)چنانچه دو طرف معادله 

 :قابل مشاهده است شودیهمواره در معادله تقاضای پول از آن به اشکال مختلف استفاده م

(V. ΔM)/P = [(I – S) + (G – T) + (EX – IM – Rf)]/P )16( 

                                                           
( در گردش باشد را یکساله) یندوره مع یکانجام شده در  التکه حجم پول الزم است به منظور پوشش ارزش مباد

 .دهدینشان م
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روابط مطابق  1های جدیدهای کینزینبه نحوی منطبق با اشکالی از نظریه (16)رابطه 

 2است که با یکدیگر مشابهت دارد. (18)و  (17)

( , )
M

L i Y
P
                                                                                                 )17(  

(18)  

دهند تغییر در تورم انتظاری، نشان می اخیرهمانطور که روابط 

. مشابه همین تحلیل (2000، 3)رومر نرخ بهره حقیقی و درآمد بر تقاضای پول مؤثر است

 بیان کرد. (16) توان برای متغیرهای رابطهرا می

 ( چنانچه طرفین رابطهV.ΔM ≠0عدم تعادل بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد )در شرایط 

 شود. های سیاستی برابر واحد )یک( میتقسیم شود، مجموع شاخص V.ΔMرا بر  (15)

1 =  )I – S(/(V. ΔM) + (G – T(/(V. ΔM) +)EX – IM)/(V. ΔM) – (TM -

TX  ( /(V. ΔM)                         (19)  

( ارزی ناشی TMهای )( و پرداختTXها )( به دو بخش دریافتfRهای انتقالی )دریافتخالص 

های سمت راست این معادله نسبت عبارت. شوداز صادرات و واردات عوامل تولید تفکیک می

 دهد.های حقیقی را نسبت به عدم تعادل بخش پولی نشان میعدم تعادل هرکدام از بخش

های گانه سیاستهای قضیه سهوی بسط داده شده )شاخصهای الگتبادل بین شاخص

منظور رسیدن به تعادل اقتصاد کالن به اضافه کسر بودجه دولت و تغییرات نقدینگی( به 

های اند. برای رسیدن به شرط تعادل مجموع شاخصنشان داده شده (19) یدر رابطه

                                                           
1. New Keynesians 

بازی )تابعی از های حقیقی شامل تقاضای معامالتی، احتیاطی )تابعی از درآمد( و تقاضای سفتهتقاضا برای مانده .2

بیش از نیم  IS-LM (1937ی هیکسی )الگوهاکینز است و در قالب  نرخ بهره اسمی( است که بر گرفته از نظریه

ها بدون ورود انتظارات عقالیی کامل قیمت های قبلی با فرض چسبندگیشد. نظریهکار گرفته میقرن آموزش و به

ها و شد. اهمیت تورم )چسبندگی ناقص قیمتها تحلیل میهای اقتصاد کالن کالسیکهای خردی نظریهو پایه

 IS-LM-ASی الگوهامیالدی موجب توسعه  1970و  1960های های اقتصاد کالن در دههدستمزدها( در تحلیل

های جدید از نظریه مقداری پول، های کینزیشود. بر اساس نظریههای امروز هم استفاده میشد، آنچه که در تحلیل

( تفکیک کرد و به 𝜋𝑒)یا انتظارات تورمی ( و نرخ تورم𝑟توان به دو جزء نرخ بهره حقیقی )نرخ بهره اسمی را می

𝑖صورت رابطه  = 𝑟 + 𝜋𝑒  ،(.2000نوشت )رومر  

 
3. Romer 

( , )
eM

L r Y
P
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تغییر یک شاخص، مجموع فوق باید برابر یک شود. بنابراین در شرایط تعادل با 

 های دیگر باید طوری تغییر یابند که مجموع آنها برابر یک شود.شاخص

دل را با لحاظ شرایط تعا (15)آنها در رابطه  یاستیس یرهایمتغبا درج توابع رفتاری الگو و 

 شود:کردن متغیرهای مستقل آنها در نظر گرفته می

V. ΔM = (I (iL, IROLPV) – S (iD, Y)) + (G – T(Y)) + 

(eex.EX$((eex.P
*/P), IRXOILD, y) – eem.IM$((eem.P

*/P), (EX$ + TX$ 

-TM$)) + eexf.TX$((iD- eexf .i
D*), P) – eemf.TM$(iD- eemf. 

iD*))                                                                                                  )20(  

ی عدم شرط تعادل در اقتصاد کالن را با مالحظه 1یفوق، شکل خالصه شدهرابطه 

دهد های اصلی اقتصاد نشان میهای پولی و حقیقی و همچنین بخشهای بخشتعادل

. در رابطه )تصریح معادالت ساختاری الگو در بخش مطالعات تجربی آورده شده است(

(20) Liهای داخلی، : نرخ بهره وامIROLPV ،تسهیالت تکلیفی : Diهای : نرخ بهره سپرده

: درآمد ملی یا تولید  yهای جاری، درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی به قیمت Y، داخلی

: نرخ ارز مؤثر صادرات، xeeهای ثابت )به عنوان ظرفیت تولید( ناخالص داخلی به قیمت

IRXOILD ،صادرات نفتی :mee  ،نرخ ارز مؤثر واردات :xfee نرخ ارز مؤثر صادرات عوامل :

های سطح عمومی قیمت :P: نرخ ارز مؤثر واردات عوامل تولید از خارج،  mfeeتولید ، 

 های خارجی است.: نرخ بهره سپردهDi*های خارجی و : سطح عمومی قیمتP*داخلی،

 برای بیان متغیرها به ارز است. $پسوند 

 

 . مطالعه تجربی4
در ها های داخلی و خارجی و تبادل بین عدم تعادلارتباط عدم تعادلبرای آزمون نظریه 

شود. در این راستا پس از آزمون اقتصاد ایران از یک سیستم معادالت همزمان استفاده می

ها، نسبت به برآورد پارامترهای معادالت های مختلف و انتخاب بهترین تصریحتصریح

شود. سپس با ایجاد برآورد کل الگو اقدام می و  OLS ،2SLSهای ساختاری الگو به روش

 ،های داخلی و خارجیهای بهره، نرخ ارز، قیمتزا شامل نرختکانه در متغیرهای برون

های ایجاد شده بازارهای مالی، دولت و بخش زا و عدم تعادلواکنش متغیرهای درون

                                                           
1. Reduced form 
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ایران در تحقیق  سری زمانی متغیرهای کالن اقتصادی یهادادهشود. خارجی بررسی می

  شمسی است. 1338-5139 هایجاری مربوط به سال

 . سیستم معادالت همزمان4-1
خود تابعی از متغیرهای  (15)ی اصلی این تحقیق زا در معادلهاز آن جا که متغیرهای درون

طور همزمان رو برای برآورد پارامترهای الگوی مزبور الزم است به، از این1دیگر است

اند، برآورد شود و درج شده (20) پارامترهای معادالت دیگر که متغیرهای آن در معادله

سیستم معادالت همزمان به شکل سازی شود. در قالب یک الگوی ساختاری حل و شبیه

  :2شودزیر تنظیم می

                                                           
از عالمت اتحاد استفاده شده است و از لحاظ  یعالمت مساو یبه جا (14ه )در نظر داشت که اوالً در رابط یدبا. 1

 ییراتموجب تغ یو بخش خارج یدولت ی،سه بخش خصوص هاییناتراز یدبا القاعدهیدر سطح کالن عل ینظر

د. در چارچوب اقتصادکالن کر یانو ارقام بطور کامل ب داده هاا ب توانیاتحاد را نم یندر عمل ا یشود ول ینگینقد

اتحاد مزبور را در  یوجود دارد که برقرار یریگنمونه یرو غ یریگنمونه یاعم از خطاها یادیز یمشکالت و خطاها

 :یراسازد. زیعمل مشکل م

ها حساب یهاقالم ماندهااز  یبرخ شوند.یو حسابها بسته نم شوندینم یهتسو تماماً یسال مال یاندر پا یاقالم مال ی،حسابدار در

 ینقد یدارحساب یاتاز عمل یموضوع ناش ین. اشوندیقبل هستند و مانده آنها به سال بعد منتقل م یهااز انتقال از سال یناش

الص خارز موجب کاهش  یصتخص یاتعمل یعنی شودیواقع م یسفارش در سال جار. مثالً ثبت تاس یتعهد یدارو حساب

 . شودیسفارش شده در سال بعد وارد کشور م یکاال یول شودیم ی( نظام بانکNFA) یخارج ییهایدارا

 یمانکارانسط پانجام شده تو هایینهمثال هز یرا اشاره کرد. برا یقیمصاد توانینحو م ینبه هم یزبخش دولت ن در

طور به هین کا یا. شودیاقالم بودجه مصوب سال بعد دولت منتقل م یزبه ر یدر قالب اقالم بده یدر سال جار

 . شودیم یبعد یهابه سال تقسیط یاو  یهقبل تسو یهاسال یاتیمتداول هر سال، مطالبات مال

 ینوجود ام یدر عمل در چارچوب آمار یصادق است ول ینظر یدگاهاز د (14) یهر چند سه جزء اتحادها بنابراین

انداز و پس گذارییهکه عدم تعادل سرما یدرس یجهنت یندر عمل به ا توانینم روینااتحادها برقرار نخواهد بود. از 

 است. یبانک یستم( سNCP) یبخش خصوص طالباتدر خالص م ییراتتغ یمساو یقاًمشخص دق یسال مال یکدر 

 . افتدیاتفاق م یشترموضوع مذکور با شدت کمتر و ب یدولت و خارج یهابخش در

 C(2) ،C(3) یبنشان داده شده است که ضرا (21)گفت همواره در معادله  یدشده در فوق با یانتوجه به موضوع ب با

 یکبه صورت  (14)اتحاد  رویناند. از اشده یخطاها وارد رفتار اقتصاد گونهیناند که اآمده یلدل ینبه ا C(4)و 

 (15)رابطه  نیاموضوع اشاره کرد که هدف از ب ینبه ا بایدنشان داده شده است.  (21)در معادله  یمعادله تصادف

 افتد،یاز سه بخش اتفاق م یکیدر  یکسر یککه  یوقت یعنی ،ها در اقتصاد استعدم تعادل ینتبادل ب یانب

  ود.ش یجادا یو پول یقیاتفاق افتد تا تعادل بخش حق یگرد یهابخش یادر بخش  یمازاد یدبا القائدهیعل
چنین باید در نظر جمله پسماند برای راحتی در نظر گرفته نشده است. هم (28)تا  (21)در تصریح معادالت  .2

تصریح شده است هرچندکه پارامترهای معادالت  2SLSداشت که تصریح معادالت در روابط مذکور منطبق با روش 

 شده است. برآورددر این مقاله  2SLSو  OLSالگو  به هر دو روش 
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D L

D* *

 C 1 C 2 * I S C 3 * G T

C 4 * EX IM TX TM

 IV :  C I 2  S 1  T 2  EX 1 IM 1

 TX 2  TM 2  IROLPV 1  i 1  i 1

 i 1  P 1

M     

   

      

    

 

           )21(  

                                                           

رهای ( است.کلیه متغی20معادله ساختاری رابطه فرم خالصه شده رابطه ) (21)رابطه 

ر زا است )مخارج دولت به عنوان متغیدرون (Gسمت راست به استثنای مخارج دولت )

 (21)زا در معادله سیاستی در نظر گرفته شده است( به نحوی که به ازای هر متغیر درون

مذکور و  یک معادله ساختاری شامل کلیه متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار مغیرهای معادله

های عادلهفوق و سایر میا اتحاد در الگو تعریف شده است. متغیرهای ابزاری در معادله 

سانی در تعریف شده است. به منظور حذف واریانس هم IVساختاری الگو بعد از عبارت 

ادله از پسماندهای معادله مذکور به عنوان وزن در سمت چپ و راست مع (21)معادله 

 برای تصریح مناسب استفاده شده است و پارامترها برآورد شده است.

و 1 یان( به دو بخش جریاستیس یرهایزا )متغزا و بروندرون یرهایغدر نظر داشت که مت باید

 یونیسمت چپ و راست معادالت رگرس یرهایرو متغاین . ازشوندیم یمتقس 2انباشت )موجودی(

است که  انباشت یراز نوع متغ ینگیمثال نقد یمطابقت داشته باشد. برا یکدیگرالزم است که با 

  الزم است که تفاضل مرتبه اول آن گرفته شود. یانجر یرهایبه منظور رگرس شدن بر متغ

ا معادالت منطبق ب یحالزم است که تصر یحبه منظور اجتناب از تورش تصرچنین هم

 .باشد یاقتصاد هاییهنظر
       

      

      

L L

L L

I  C 10   C 11 *I 1   C 12 *IROLPV

 C 13 *  i i 1  C 14 *D92

 IV :  C I 2  IROLPV 1  i i 1  D92

    

  

   

                          )22(  

                                                                                       
رخ بهره است، ن)معکوس( از  یتابع یمکاتب اقتصاد یشتر( در ب(I گذارییهآنجا که معادله سرما از

 یالتتسه گذاری است. ی، نرخ بهره مؤثر بر رفتار سرمایهاقتصاد هاییهاز نظر یرویرو به پاز این

الص و به منظور خ یستهستند که حساس به نرخ بهره ن ی( از جمله اقالمIROLPV) یفیتکل

 گذاری، در سمت راست معادله مذکور در نظر گرفته شده است.کردن مبلغ سرمایه

                                                           
1. Flow  
2. Stock 
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D

D Y

S  C 20   C 21 *i   C 22 *Y 1

IV :  C i 1  

   


                                  )23(   

 یاز درآمدمل یتابع IS-LM یکسیه ی( همانند الگوهاSانداز )معادله پس ( 23)رابطه  در

 ( در نظر گرفته شده است.یگذارو نرخ بهره )نرخ بهره سپرده
         

   

    

T  C 30   C 31  *T 1  C 32 *D

 C 33 *D89  C 34 *D91 

IV : C T 2  Y Y 1  D89 D91

Y    



  

                       )24( 

                

      
 یالگوهاو  ینزیک هاییه( همانند نظرTدولت ) یاتیمال یمعادله درآمدها (24) رابطه در

 است. یمل از درآمد یتابع IS-LM یکسیه

         

   

           

* *

*

x

* * *

x

D IRXDFCPI  C 40 C 41 *IRXOILD / P IRXOILD 1 / P 1

 C 42 *ee *P / P  C 43 *  y 

IV :  C IRXOILD 1 / P 1 IRXOILD / P  ee 1 *P 1 / P 1  y 1

     



       

      )25( 

دالر  یلیونم و بر حسب  ثابت یمتمعادله صادرات کاالها و خدمات به ق یدمؤ (25) رابطه

(IRXDFCPI) از نرخ  یتابع یکسیه یالگوها یژهبه و یاقتصاد هاییهنظر یرهمانند سا

 یدتول یتثابت )به عنوان توان و ظرف هاییمتبه ق یو درآمد مل (xeeی)ارز مؤثر صادرات

 هاییمتبه ق( IRXOILD)( ی)ارز فتیدر نظر داشت که صادرات ن یددر اقتصاد( است. با

  معادله کسر شده است. یحثابت در تصر هاییمت( به قیثابت از مجموع صادرات )ارز

         
     

        
 

*

m

xf mf

*

m

IRMDCIFP C 50   C 51 *IRMDCIFP 1 C 52 * ee *P / P

C 53 *D EX$ TX / ee TM / ee  C 54 *D57

IV :  C IRMDCIFP 2  ee 1 *P 1 / P 1

 D Y C G I  D57

    

  

   

  

      )26(   

 یلیونم یلیونم و بر حسب ثابت یمتمعادله واردات کاالها و خدمات به ق یدمؤ (26) رابطه

از  یتابع یکسیه یالگوها یژهبه و یاقتصاد هاییهنظر یرهمانند سا( IRMDCIFP)دالر 

 یدعوامل تول یو خالص درآمدها یدرآمد صادرات ییراتو تغ( mee) ینرخ ارز مؤثر واردات

ثابت از  هاییمت( به قی)ارز یدر نظر داشت که صادرات نفت ید( است. بایاز خارج )ارز
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در معادله  معادله کسر شده است. یحثابت در تصر هاییمت( به قیمجموع صادرات )ارز

(26) xfee  وmfee 57وامل تولید از خارج و های مؤثر صادراتی و وارداتی عبه ترتیب نرخD 

 شمسی است که مؤثر بر رفتار معادله مذکور بوده است. 1357متغیر مجازی برای سال 

         
       

     

D D*

xf

D D*

xf

TX C 60 C 61 *TX 1 C 62 * i i *ee

C 63 *D88 C 64 *D91 C 65 *D92  C 66 *D93

IV: C i 1  i 1  ee 2  D88 D91 D92 D93

     

  

  

            )27(   

 یال،ر یلیاردم ی و بر حسباز خارج جار ید( عوامل تولهاییافت، صادرات )در(27) رابطه

نرخ بهره )تفاوت  یهاز حاش یفرانکل( تابع یهنرخ ارز )نظر یپول هایهاییهمطابق نظر

، 1388های متغیرهای مجازی سال .( استیو خارج یداخل یهابهره سپرده یهانرخ

شمسی تأثیرگذار بر رفتار معادله فوق هستند که از فرآیند برآورد  1393، 1392، 1391

 پارامترهای معادله فوق خارج شدند.

(28)            

         
   

          

D D*

mf

D D*

mf

TM  C 70 C 71 *TM 1 C 72 * i   i *ee

 C 73 *

 IV :  C TM 2  i 1   i 1 *ee 1  P 1

P

     

     

 

مطابق  ی و بر حسب،از خارج جار ید( عوامل تولیهاواردات )پرداخت ،(28) رابطه

 یهانرخ بهره )تفاوت نرخ یهاز حاش یفرانکل( تابع یهنرخ ارز )نظر یپول هایهاییهنظر

  .است( یو خارج یداخل یهابهره سپرده

EX$≡ IRXDFCPI * P*  )29( 

                                                                                                          

 دهد.های جاری و ثابت را نشان میاتحاد فوق رابطه تعادلی بین صادرات به ارز به قیمت

EX ≡ (eex * EX$)/ 1000 )30( 
                                                                                        

 دهد.اتحاد فوق رابطه تعادلی بین صادرات به ریال و ارز را نشان می

IM$ ≡ IRMDCIFP * IRCIFP (31)  
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 دهد. ن میهای جاری و ثابت را نشااتحاد فوق رابطه تعادلی بین واردات به ارز به قیمت

IM ≡ (eem * IM$) / 1000 )32( 

 دهد.اتحاد فوق رابطه تعادلی بین واردات به ریال و ارز را نشان می

Y ≡ C + I + G + EX - IM + TX + IRNITV (33)  

        

تشکیل  و اجزای یبازار جار متیبه ق یناخالص داخل نهیهزاتحاد فوق رابطه تعادلی 

خالص :  IRNITVدهد. در رابطه مذکور های ملی نشان میدهنده آن در حساب

 یال( است.ر یلیاردمی )جار یرمستقیمغی هامالیات

P ≡ Y/y (34)  

                        

 است. بازار یمتبه ق یناخالص داخل یدتول یمتق 1کنندهیلتعد:  Pدر اتحاد فوق  

y ≡ (C + I + G + EX - IM + IRDISV + IRNITV) /P (35)  

                                                                                       

ثابت  یهامتیبه ق یناخالص داخل دیتولاتحاد فوق رابطه تعادلی بین 

دهد. در رابطه فوق و اجزای تشکیل دهنده آن را نشان می (1383=2004=100)

IRNITV  : یال( است.ر یلیاردمی )جار یرمستقیمغ یهاخالص مالیات 

 معادالت ساختاری الگو . شناسايی4-2

)شرط   2یاالزم است که شرط درجه ،الگو برآورد پارامترهای معادالتقبل از  یطور کلبه

شود.  یبررس 4شناسایی برای برآورد سازگار( ی)شرط الزم و کاف 3یارتبهمالزم( و شرط 

                                                           
1. Deflator 
2. The order condition 
3. The rank condition 

 یحیتوض یرهایمتغ ینب همبستگی عدم یا tXبودن  یرتصادفیفرض غکه  سازگار هستندزمانی ها زننده ینتخم. 4

یانس پارامترهای برآوردی از پارامتر نمونه، وار افزایش حجم با یبا وجود خودهمبستگ یعنی اثبات شود،با جزء اخالل 

𝑙𝑖𝑚(�̂�)یعنی  کندیم یلبه صفر مواقعی  = 𝛽. 
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و کمتر از  2شناسااز حد  یشب ،1شناسا یقاًدق یاشرط درجه یبررس یقابل ارائه برا لحراه

 :4کرد یانب یرز ریاضی در روابط به صورت یبطور خالصه به ترتبه توانیرا م 3شناساحد 

K-k = m-1  

K-k > m-1   (36)  

K-k < m-1 

                   
 mورد نظر، ممستقل در معادله  یرهایتعداد متغ kمستقل در الگو،  یرهایتعداد متغ Kدر آن  که

 زا در الگو است. درون یرهایتعداد متغ Mشده در معادله مورد نظر و  یفتعر یردرونزایتعداد متغ

رط مستقل، ش یرهایمتغ یرو سا یابزار یرهایمتغ یدر بردارها یخط یبوجود ترک عدم

زا روند یرمتغ Mمعادله و  M یچنانچه در الگو یگرد یان. به بکندیرا مشخص م یارتبهم

 یبمربوط به ضرا( M-1)*(M-1) یسصفر از ماتر یرغ یناندترم یکفقط بتوان حداقل 

ده در ا لحاظ شامّ یشده خارج از معادله تحت بررس یینتع یشو از پ ازدرون یرهایمتغ

 (.1383 ی،است )گجرات شناسامعادله مورد نظر  ،معادالت الگو حاصل شود یرسا

متغیر توضیحی  32( و M=8زا )متغیر درون 8، 5معادله تصادفی 8مورد نظر در این مقاله دارای الگوی 

 (، بیش از حد شناسا هستند. (28) الی (21)معادالت الگو )روابط  ( است.K=32و از قبل تعیین شده )

 . نتايج برآورد الگو 4-3
در متغیرهای تحقیق بررسی شد که نتایج  6قبل از برآورد الگو، برقراری شرط پایایی

پرهیز از رگرسیون کاذب و بر  منظور(. لذا به1ها حکایت از ناپایایی دارد )ضمیمه آزمون

                                                           
1. Just identified 
2. Over-identified 
3. Under identified 

برای برآورد سازگار معادالت الگو برای برای برآورد سازگار الزم  SLS2ای شناسایی در روش . احراز شرط مرتبه4

زای متغیر درون 7(  دارای 21(. در الگوی مورد بررسی در این مقاله، معادله )Baltagi, 2008: 256-277است )

تعریف شده است که هر معادله بر اساس حداقل زا یک معادله ساختاری سمت راست و به ازای هر متغیر درون

ای برای شناسایی بیش از حد ( برآورد شده است. بنابراین شرط مرتبه21بیش از یک متغیر مستقل خارج از معادله )

 15توان پارامترهای سازگار را برآورد کرد. موضوع اخیر نیز در فصل می 2SLSشناسا است که با استفاده از روش 

غیر معمول است برای یک »( اشاره شده است که Greene, 2002:393های اقتصادسنجی گرین )لیلاز کتاب تح

 .«ای نهای احراز شود ولی شرط رتبهالگو که شرط مرتبه
5. Stochastic equation 
6. Stationarity 
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آید از نظر ، پسماندهای معادالت رگرسیون الگو که در ادامه می1گرنجر-اساس روش انگل

 پایایی بررسی شد که در تمامی موارد فاقد ریشه واحد هستند.  

متغیرهای توضیحی در معادالت همزمان با جمله خطا همبسته هستند، در نتیجه برآورد 

ها الزم سازگار نیست. بنابراین برای برآورد پارامترهای معادله OLSپارامترها به روش 

 2( که مستلزم تعریف متغیرهای ابزاریSLS2ای )لهاست از روش حداقل مربعات دو مرح

(IVاست، استفاده شود. متغیرهای ابزاری ) (IVمتغیرهای برون ،) زایی هستند که با جمله

( نتایج 3خطا همبسته نیستند ولی با متغیرهای توضیحی همبسته هستند. جدول )

 دهد. نشان می 2SLSو  OLSهای ها را به روشبرآوردها و آماره

 2SLSو   OLSهای : نتايج برآورد پارامترهای الگو به روش3جدول 
 

                                                           
1. Engle - Granger 
2. Instrument Variable (IV) 

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار ضرایب روش پارامترها

C(1) 
OLS 74/1643- 27/573 87/2- 0068/0 
2SLS 40/1681- 44/586 87/2- 0069/0 

C(2) 
OLS 05/2 07/0 06/29 0000/0 
2SLS 05/2 07/0 64/28 0000/0 

C(3) 
OLS 33/4 04/0 61/107 0000/0 
2SLS 33/4 04/0 07/106 0000/0 

C(4) 
OLS 21/2 07/0 21/30 0000/0 
2SLS 21/2 07/0 78/29 0000/0 

C(10) 
OLS 73/7067 03/7243 97/0 3337/0 
2SLS 48/6309 32/7795 81/0 4220/0 

C(11) 
OLS 09/1 01/0 60/104 0000/0 
2SLS 07/1 02/0 97/63 0000/0 

C(12) 
OLS 56/0 06/0 12/9 0000/0 
2SLS 69/0 13/0 13/5 0000/0 

C(13) 
OLS 17/12039- 17/5279 28/2- 0267/0 
2SLS 79/16725- 73/6975 40/2- 0202/0 

C(14) 
OLS 5/467599- 07/58073 05/8- 0000/0 
2SLS 8/518314- 63/77059 73/6- 0000/0 

C(20) 
OLS 83/45872- 20/3680 46/12- 0000/0 
2SLS 19/47779- 40/3732 80/12- 0000/0 

C(21) OLS 96/10319 61/529 48/19 0000/0 
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2SLS 51/10591 24/537 71/19 0000/0 

C(22) 
OLS 43/0 0029/0 06/143 0000/0 
2SLS 43/0 003/0 94/141 0000/0 

C(30) 
OLS 63/892- 75/2313 38/0- 7012/0 
2SLS 83/962- 62/2363 41/0- 6855/0 

C(31) 
OLS 15/1 02/0 55/53 0000/0 
2SLS 16/1 02/0 34/52 0000/0 

C(32) 
OLS 038/0 007/0 27/5 0000/0 
2SLS 04/0 007/0 99/4 0000/0 

C(33) 
OLS 88/94729- 64/16077 89/5- 0000/0 
2SLS 33/94958- 40/16242 85/5- 0000/0 

C(34) 
OLS 03/53079- 26/16217 27/3- 0019/0 
2SLS 12/53565- 80/16387 27/3- 0019/0 

C(40) 
OLS 37/1671- 95/18 21/88- 0000/0 
2SLS 29/1564- 47/49 62/31- 0000/0 

C(41) 
OLS 01/1 003/0 45/332 0000/0 
2SLS 99/0 01/0 19/95 0000/0 

C(42) 
OLS 20/0 01/0 52/40 0000/0 
2SLS 17/0 02/0 03/11 0000/0 

C(43) 
OLS 001/0 00008/0 32/8 0000/0 
2SLS 001/0 0003/0 77/4 0000/0 

C(50) 
OLS 10/94688 64/13920 80/6 0000/0 
2SLS 86/90627 31/14397 29/6 0000/0 

C(51) 
OLS 01/1 007/0 01/151 0000/0 
2SLS 02/1 007/0 52/148 0001/0 

C(52) 
OLS 41/12- 36/2 25/5- 0000/0 
2SLS 74/11- 44/2 81/4- 0001/0 

C(53) 
OLS 62/0 21/0 98/2 0073/0 
2SLS 61/0 21/0 86/2 0096/0 

C(54) 
OLS 6/672641- 80/97555 89/6- 0000/0 
2SLS 5/675024- 87/97822 90/6- 0000/0 

C(60) 
OLS 85/369- 73/212 74/1- 0883/0 
2SLS 75/221- 75/253 87/0- 3864/0 

C(61) 
OLS 96/0 02/0 33/50 0000/0 
2SLS 97/0 03/0 99/34 0000/0 

C(62) 
OLS 25/0- 03/0 85/7- 0000/0 
2SLS 20/0- 05/0 95/3- 0002/0 



 

 

 

 

 99 .........1398 بهار ،(13 پیاپی) دوم شماره چهارم، سال - اقتصادسنجی مدلسازی فصلنامه

 

 

 یقتحق یجمأخذ: نتا

وقتی بیشتر است که  2SLSنسبت به  OLSهای باید در نظر داشت که اندازه تورش برآوردکننده

شاخص بیش از حد شناسایی سیستم معادالت ساختاری کم باشد، تعداد مشاهدات باال باشد، 

زای سمت راست معادله بیشتر و پارامتر مقدار هبستگی مطلق بین جمله خطا و متغیر درون

رسد که در انتخاب متغیرهای ابزاری و نظر می(. بنابراین به2008، 2)بالتاجی باشد باال 2u 1تمرکز

باید جانب احتیاط را گرفت. به همین منظور معادالت همزمان  2SLSهای استفاده از برآوردکننده

 در جدول زیر نیز برآورد شده است. OLSساختاری در این مقاله مجدداً به روش 

دهند. نشان می خوب بسیار را معادالت دهندگی توضیح قدرت شده، عدیلت و ساده تعیین ضرائب

( 2Rاستفاده از متغیرهای خود همبسته مرتبه اول در معادالت موجب افزایش ضریب تعیین شده )

 یود خودهمبستگنبالگو و  حیالگوها را از لحاظ تصر خوب کیفیت واتسن - دوربین هایاست. آماره

 یلیخ نییتع بیکه آماره ضری ذکر است که در موارد. الزم بهدهدیجمالت پسماند نشان م نیب

جمالت پسماند  یخودهمبستگ دهیواتسن در مورد مشکل پد - نیلزوم توجه به آماره دورب باشدباال 

که آماره مذکور در  یدر زمان ای فیضع یمبستگخوده طیموضوع در شرا نی. البته استینضروری 

قابل قبول  ردیگیواتسن قرار م - نیدر جدول دورب یخودهمبستگ نییتع رقابلیغ یهامحدوده

                                                           
1. Higher the concentration parameter  
2. Baltagi 

C(63) 
OLS 86/28230 04/1302 68/21 0000/0 
2SLS 94/28574 48/1364 94/20 0000/0 

C(64) 
OLS 15367- 66/1305 77/11- 0000/0 
2SLS 74/15455- 44/1357 39/11- 0000/0 

C(65) 
OLS 59/22578- 75/1645 72/13- 0000/0 
2SLS 09/23114- 84/1844 53/12- 0000/0 

C(66) 
OLS 52/17001 77/1449 73/11 0000/0 
2SLS 86/17317 62/1508 48/11 0000/0 

C(70) 
OLS 04/5 12/0 03/41 0000/0 
2SLS 77/4 14/0 29/33 0000/0 

C(71) 
OLS 05/1 005/0 64/228 0000/0 
2SLS 06/1 005/0 04/202 0000/0 

C(72) 
OLS 007/0 0002/0 86/39 0000/0 
2SLS 007/0 0002/0 28/31 0000/0 

C(73) 
OLS 76/665 14/26 47/25 0000/0 
2SLS 11/618 82/29 72/20 0000/0 
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زا در سمت راست درون یریتأخ یردلیل وجود متغواتسن به - نیآماره دورب که نیا حی. توضنیست

 .1ی پسماند را نداردجمله یخود همبستگ یانب یاستفاده برا یتمعادله قابل

برخی رویدادهای اقتصادی و شکست ساختاری در برخی از متغیرها از طریق متغیرهای مجازی اصالح 

و  tهای انحراف معیار، نحوی که آمارهو احتمال آن در حدّ بسیار قابل قبول هستند به Fهای شد. آماره

 مالحظه شود(. 3نزدیک به صفر پارامترها مؤید آن است )جدول  2سطح احتمال خطای

 معادله  یبضرا ی،مل یهاحساب یشده برا یآورتوجه به موارد ذکر شده در فوق نسبت به ارقام جمع اب

در اصل نشان دهنده سرعت گردش پول و شدت حرکت به سمت تعادل بخش مزبور است.  (21)

است  دیگریک یمساو یاز لحاظ آمار C(4)و  C(2) ارقام شود، ی( مشاهده م3طور که در جدول )همان

 یرطور که اشاره شد تأخاست. همان یمقدار پارامتر باالتر یکه مربوط به بخش دولت است دارا C(3)و 

عمالً  یآت یمتماد یهاآنها به سال یطها و تقسمالیات در پرداخت یرو تأخ یدولت یهاحساب یهدر تسو

سه  کهتیدر صور شود. C(4)و  C(2)نسبت به   یشتریمقدار ب یدارا C(3) یبسبب شده تا ضر

بخش  است که سرعت گردش پول در یمعن ینبه ا شود یفاز آنها تعر یکیپارامتر را نسبت به 

 است. یکسان یو بخش خارج یانداز بخش خصوصو پس گذارییهسرما

 

 . ارزيابی الگو4-4
حل  5روش برایدن و به 4به صورت ایستا 3پس از برآورد پارامترها الگو برای دوره نمونه

دار( و های واقعی )مربعشد. روند زمانی معادله اصلی الگوی پیشنهادی برای داده

 دار( در نمودار زیر نمایش داده شده است. سازی شده )ستارهشبیه

 

 

 

                                                           
واتسن عبارتنداز: الگوی رگرسیون دارای جزء عرض از مبدأ است، متغیرهای  – فروض زیر بنایی آزمون دوربین .1

شوند، الگوی توضیحی غیر تصادفی هستند، اجزاء اخالل به وسیله الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول حاصل می

به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی نیست و هیچ مشاهده  ای از متغیر وابستهرگرسیون شامل مقادیر با وقفه

 های اقتصادسنجی(.ها وجود ندارد )برای اطالعات بیشتر رجوع شود به کتابای در دادهمفقوده
2. P-Value 
3. Ex-post simulation 
4. Static 
5. Broyden 
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 2SLSبا استفاده از روش نقدينگی سازی : شبیه2نمودار 

 یقتحق یجمأخذ: نتا

جذر میانگین درصد مربع خطای »های ارزیابی الگو یعنی روش منظور بررسی دقت برآوردها، از شاخص به

 سازی شده در الگو است.استفاده شده که نشانگر درصد خطای متغیر شبیه(« Rmsp(e)) 1سازی شدهشبیه

(3) 

        

 ریمتغو  tYی واقع ریمتغ،  Ŷ – t= Y teبرابر شده یسازهیشب ریمتغ یخطاجا، در این

 ( آمده است.  4است. نتایج شاخص فوق در جدول ) Ŷ شده یسازهیشب

 1395-1378 (Rmsp(e)شده ) یسازهیشب یدرصد مربع خطا نیانگیجذر م: 4جدول 
  

 TM TX IM EX T S I M نوع برآورد

OLS 21/38 25/41 18/49 26/3 74/16 61/22 79/10 41/35 
2SLS 25/38 38/36 49/47 76/3 48/16 72/22 64/10 35/34 

 IRMDCIFP IRXDFCPI IM$ EX$ Y 
OLS 18/49 26/3 18/49 26/3 81/9 
2SLS 49/47 75/3 49/47 75/3 53/9 

 یقتحق یجمأخذ: نتا

ساله  18برای دوره  شده یسازهیشب یدرصد مربع خطا نیانگیجذر م( 5در جدول )

 تصریح مناسب الگو است. کننده شمسی محاسبه شده است که بیان1395منتهی به سال 

                                                           
1. Root mean square of error (RMSe) 
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 . تحلیل تکانه4-5
و بررسی دقت آن، با ایجاد تکانه در  2SLSو  OLSسازی الگو به دو روش پس از برآورد و شبیه

زا، در شرایط تعادل بخش توان نسبت به واکنش متغیرهای درونزا میهریک از متغیرهای برون

گذاری گانه بحث شد که امکان سیاستحقیقی و پولی سناریوهای متعددی تعریف کرد. در قضیه سه

ها در های ناشی از عدم تعادلایجاد بحران دلیلزمان برای نرخ بهره، نرخ ارز و حساب سرمایه بههم

گانه و معرفی متغیرهای سیاستی بخش پول و حقیقی وجود ندارد. در این مطالعه با بسط قضیه سه

گانه، نشان های بسط قضیه سههای بهره داخلی و خارجی، نرخ ارز، مخارج دولت و سایر مؤلفهنرخ

داخلی و خارجی در بخش حقیقی و انتقال آن به های داده شد که چگونه تبادل بین عدم تعادل

گذاری شود. به بیان دیگر، هرگونه تکانه ناشی از سیاستبخش پولی موجب تعادل همزمان اقتصاد می

ها(، نرخ ارز و سایر متغیرهای سیاستی مانند مخارج ها و وامهای بهره داخلی )نرخ بهره سپردهدر نرخ

الی بخش خصوصی، دولتی و بخش خارجی موجب تعادل در های مدولت از طریق تبادل مؤلفه

 شود. بخش حقیقی و پولی اقتصاد می

رشد در مخارج دولت ایجاد شود، با ثابت بودن سایر شرایط و  %10چه (، چنان5مطابق جدول )

بر نقدینگی، تعادل همزمان  %8های بخش حقیقی اقتصاد از طریق رشد تأثیرگذاری آن بر سایر مؤلفه

گذاری درصدی نرخ بهره سپرده 1شود. از طرفی افزایش حقیقی و پولی اقتصاد فراهم میبخش 

انداز ملی گذار اقتصادی، با ثبات سایر شرایط، ضمن تأثیرگذاری بر پسداخلی از سوی سیاست

( تعادل بخش حقیقی و پولی مجدداً ایجاد -21/1 - -18/1( از طریق کاهش نقدینگی )78/0-80/0)

زا متفاوت است. ایجاد سایر های در نظر گرفته شده برحسب نوع ارتباط متغیرهای برونکانهتشود. می

زا )با فرض ثابت بودن سایر شرایط( های متغیرهای درونها در متغیرهای سیاستی و واکنشتکانه

 ( نشان داده شده است.5در جدول ) 1395سال منتهی به سال  18طی روند 

 هاها در بخش حقیقی و بخش پولی ناشی از تکانهل: تبادل عدم تعاد5جدول 

متغیره

ای 

 زادرون

افزایش  %10 روش

در مخارج 

 دولت

% در  1تکانه 

نرخ بهره 

 یسپرده داخل

% در  1تکانه 

نرخ بهره وام 

 یداخل

10% 

 افزایش در

 نرخ ارز مؤثر

در افزایش  10%

 هاییمتق

 یخارج

 %1افزایش 

در نرخ بهره 

 یخارج

I 
OLS - - 07/1- - - - 
2SLS - - 48/1- - - - 

S 
OLS - 78/0 -   - - - 
2SLS - 80/0 -   - - - 

T 

 

 OLS 60/0 - - 32/2 26/2 - 
2SLS 58/0 - - 15/2 14/2 - 

EX OLS - -   - 29/10 08/10 - 
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2SLS 01/0 - - 29/10 24/10 - 

IM 
OLS 63/0 - - 09/1- 82/0- - 
2SLS 61/0 - - 53/0- 41/0- - 

TX 
OLS - - - 87/1 - 13/7 
2SLS - - - 56/1 - 08/6 

TM 
OLS 04/0 - - 09/0 12/0 10/0- 
2SLS 04/0 - - 08/0 11/0 10/0- 

M 
OLS 50/8 18/1- 37/1- 09/11 26/11 16/0 
2SLS 47/8 21/1- 91/1- 55/10 00/11 13/0 

 یقتحق یجمأخذ: نتا

 . تنگناهای الگو4-6
گذاری برای متغیرهای سیاستی الگوی تحقیق در شرایط کنونی اقتصاد ایران با سیاست

توان به ساختار بودجه دولت، وضعیت قاچاق کاال و طور کلی میتنگناهایی روبرو است که به

ارز، تعیین نرخ بهره دستوری توسط بانک مرکزی بدون لحاظ کردن تعادل بخش حقیقی و 

گذاری شده به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف نرخ بهره سیاست پولی و همچنین دور زدن

 ها و مقررات صادرات و واردات اشاره کرد. ای و گمرکی و سیاستها، نظام تعرفهبانک

برای مثال از آنجا که نرخ بهره در الگوی تحقیق به عنوان متغیر سیاستی در نظر گرفته شده 

ر به همراه سایر متغیرهای سیاستی در بسط قضیه طور ضمنی متغیر سیاستی مذکواست، به

گانه الگوی تحقیق با ثابت بودن سایر شرایط به منظور برقرار تعادل در بخش حقیقی و سه

گذاری متمرکز برای نرخ بهره در الگوی تحقیق برای تعادل بخش شود. سیاستپولی تعیین می

های تعیین نرخ بهره در اقتصاد ز نظریهها با برخی احقیقی و پولی از طریق تبادل عدم تعادل

 مانند قاعده تیلور و بسط آن توسط سایر اقتصاددانان تطابق دارد.

از طرفی مصادیق عینی تنگناهای تعیین نرخ بهره در اقتصاد ایران بدون توجه به  

گذاری های برخوردار است. در حال حاضر سیاستهای شرعی آن از پیچیدگیمحدودیت

های عامل به منظور شود، ولی بانکرغم اینکه توسط بانک مرکزی مدیریت مینرخ بهره به

روند و عمالً اهداف تعادل منابع و مصارف خود از نرخ بهره دستوری بانک مرکزی طفره می

 گذارند.سیاستی بانک مرکزی را در اقتصاد ایران ناکام می

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع5

های داخلی و اهدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل

های حقیقی اقتصاد مبتنی بر بسط قضیه های بخشخارجی و تبادل بین عدم تعادل
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گذاری همزمان برای گانه است. به بیان دیگر، در این مقاله نحوه امکان سیاستسه

مایه در یک اقتصاد باز که محور اصلی مطالعات قضیه متغیرهای نرخ ارز، بهره و حساب سر

گانه است با دخالت سایر متغیرهای سیاستی در یک ساختار تعادلی بخش حقیقی و سه

ها در بخش مالی خصوصی، دولتی و بخش پولی اقتصاد بررسی شد. تبادل عدم تعادل

اد عدم تعادل بخش خارجی اقتصاد، امکان حفظ تعادل بخش حقیقی اقتصاد را بدون ایج

کند. در صورت عدم تسویه بازارهای داخلی و خارجی در بخش در بخش پولی فراهم می

های نظام بانکی به حقیقی اقتصاد، این عدم تعادل در قالب تغییرات در خالص دارایی

 شود. بخش پولی منتقل شده و موجب عدم تعادل در بخش پولی می

های سری زمانی متغیرهای کالن اقتصادی ایران استفاده از معادالت همزمان برای داده

صحت نظریه مذکور را نشان می دهد به نحوی که هر گونه تکانه در متغیرهای سیاستی 

درصدی  10با ثابت بودن سایر متغیرها، مؤید تاثیرگذاری بر نقدینگی است. لذا با افزایش 

شود. در صورتی یدرصدی در نقدینگی م 50/8 – 47/8در مخارج دولت موجب افزایش 

که تکانه مذکور از سوی سایر متغیرها مانند افزایش نرخ بهره داخلی )که منجر به افزایش 

شود( یا افزایش های حقیقی میشود و یا کاهش تقاضا برای ماندهانداز ملی میپس

توان عدم درآمدهای مالیاتی یا اثر گذاری بر بخش خارجی از طریق تغییرات نرخ ارز می

 ل در بخش حقیقی اقتصاد ناشی از افزایش مخارج دولت را تعدیل کرد. تعاد

های مختلف در متغیرهای سیاستی و توان در قالب ایجاد تکانهها را میتبادل بین عدم تعادل

های حقیقی و پولی در قالب سناریوهای مختلف بررسی و زای بخشواکنش متغیرهای درون

که ن مقاله توجه به این موضوع پر اهمیت است که تا مادامیتحلیل کرد. به بیان ساده، هدف ای

گذاری متغیرهای کالن اقتصادی برآیندی خنثی در بازارهای مالی بخش خصوصی، سیاست

بخش دولت و بخش خارجی داشته باشد، موجب عدم تعادل بخش حقیقی و پولی اقتصاد 

گانه تلقی شود ر بسط قضیه سهتواند رویکرد جدیدی دشود. این موضوع از بعد نظری مینمی

گرایانه و کاربردی به تعادل در بخش حقیقی و پولی دارد. بررسی اقتصادسنجی که نگاهی واقع

  .مطالعه تجربی در این مقاله حاکی از تصدیق قوی بیان اخیر است

 فهرست منابع:

 یجمهور یبانک مرکز یپژوهشکده پول و بانکتهران: ، یرایست پنجمو یران،کالن ا یاقتصاد سنج یالگو، (1382)یژن بیدآباد،، ب

 . یرانا یاسالم
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 تحقیق: نتايج آزمون ريشه واحد متغیرهای 1ضمیمه 

 فولر تعمیم يافته-: نتايج آزمون  پايايی متغیرهای الگو بر اساس روش ديکی1جدول 

 سطح احتمال (%5مقدار بحرانی )در سطح  آماره آزمون نام متغیر در بانک اطالعاتی نام متغیر در مقاله
M IRM2V 864528/5 947975/1- 0000/1 
I IRIPV 655605/4- 947975/1- 0000/0 
S IRSV 317437/0 947975/1- 7732/0 
G IRGV 668408/6 947520/1- 0000/1 

EX IRXV 965434/2 947975/1- 9990/0 
IM IRMV 225549/0- 947975/1- 5997/0 
TX IRXFYV 373523/3 947975/1- 9997/0 
TM IRMFYV 031828/4- 947975/1- 0001/0 

IROLPV IROLPV 309784/2- 946654/1- 0214/0 
iL IRIRL 665009/0 946654/1- 8568/0 
ID IRIRD 518375/1 946764/1- 9668/0 
Y IRGDPMV 390017/1 947975/1- 9569/0 

IRXDFCPI IRXDFCPI 930043/0- 946654/1- 3095/0 
IRXOILD IRXOILD 760627/0- 946654/1- 3824/0 

P* FCPI 157899/1- 946996/1- 2222/0 
eex IREEX 273733/5 946654/1- 0000/1 
P IRPGDPM 875961/2 947975/1- 9987/0 

IRMDCIFP IRMDCIFP 575963/1- 946764/1- 1074/0 
eem IREEM 595083/2 947975/1- 9972/0 
EX$ IRXD 177568/0 946654/1- 7341/0 
eexf IREEXFY 270808/1 946654/1- 9467/0 
eemf IREEMFY 721210/7 947248/1- 9999/0 
iD* FIR 574141/0- 946654/1- 4643/0 

 مأخذ: نتایج تحقیق



 
 
 
 
 
 

 ...قضیه بسط و اقتصاد رد خارجی و داخلی هایتعادل عدم ارتباط .................................. 108

 

 : نتايج آزمون ريشه واحد پسماندهای معادالت الگو2ضمیمه 

فولر -: نتايج آزمون ريشه واحد پسماندهای معادالت الگو بر اساس روش ديکی2جدول 

 تعمیم يافته
 سطح احتمال  (%5بحرانی )در سطح مقدار  آماره آزمون  نام متغیر

RESID(M) 53/4- 95/1- 0000/0 
RESID(I) 69/7- 95/1- 0000/0 
RESID(S) 49/3- 95/1- 0008/0 
RESID(T) 36/16- 95/1- 0000/0 

RESID(EX) 13/8- 95/1- 0000/0 
RESID(IM) 24/4- 95/1- 0001/0 
RESID(TX) 23/7- 95/1- 0000/0 
RESID(TM) 50/5- 95/1- 0000/0 
RESID(Y) 25/4- 95/1- 0001/0 
RESID(y) 64/3- 95/1- 0005/0 

RESIDIRXDFCPI 86/3- 95/1- 0002/0 
RESIDIRMDCIFP 45/12- 97/1- 0000/0 

RESID(EX$) 57/2- 95/1- 0110/0 
RESID(IM$) 47/7- 95/1- 0000/0 

RESID(P) 03/4- 95/1- 0001/0 

 مأخذ: نتایج تحقیق

 زاسازی متغیرهای درون: نمودار شبیه3ضمیمه 
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