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رانت بعضا و ایجاد نفتی درآمدهای آنهاپتانسیل نفتی ی

کهدرآمدنفتحالیدرنتیجهدر.راتشدیدکردهاستهاضعف

،ازجهاتایرانکمککردهمصرفوتولیددرازبعضیجهاتبه

ازگروهی.شدهاستاقتصادیوسیاسیماندگیدیگرباعثعقب

یهاضعفجبرانِجهتباکوششمعتقدندکهیدگاهدینهوادارانا

تواناثرمثبتنفتبرمییمناسبهاساختاریواتخاذسیاست

زیادیهممشکلاصلیعدهولی.تقویتکردرااقتصادایران

درمجموعنفت،هابهنظرآن.دانندمیینفتیهاراوجودرانت

منابعنفتیوجودبهخصوص،.بزرگیبرایایرانبودهاستیبال

کشاندههاقدرت منطقه به را استعماری ی انگیزه راآنهاو

هااینقدرتدرگذشته.تسلطبرایرانتقویتکردهاستبرای

شده ایرانازبسیارییااندموفق دولتمردان نفوذرا تحت

 خود یادرآورند مقابل کسانیدر اعتالی در سعی کشورکه

یدههواداراناینعقهب.ایجادکنندبزرگیسدهای،اندداشته

نیروهایمولدنیزیدیگریهایوهشبهنفتیدرآمدهایدیدگاه،

مثال.صنعتیبازداشتهاستشورراازتالشالزمبرایتوسعهک

ازتولیدبیشازحدوبخشخصوصیراتوجهدولتایندرآمدها

رود و واردات استکردهمعطوفبه . آن بعضی،مهمتراز در

گروهایهادوره میان سیاسیدرگیری و اجتماعی برایمختلف

هایهزینهوباالگرفتهعظیمگتریازاینرانتزربتصرفسهم

یهادورهبعضیدر.رابهاقتصادکشورتحمیلکردهاستزیادی

ینفتیرادرهاکنترلرانتاندتوانستهمعدودایعدههمگردی

دیکتاتوریاستمراروقدرتطریقانحصارآنازوگرفتهدست

.ندازسمحققرابرایخود

اه وجود ایران،العادهفوقیتمبا اقتصاد در نفت

 بحثمتاسفانه آنهابیشتر به مربوط ی در باقینظریسطح

مانده و بررسکمتر هاییمورد موشکافانه گرفتهتجربی قرار

،بهنتایجتجربیشدههابحثایندرییهمکههااشاره.است

معموال اساس مقایسهمطالعاتبر ای هاکشورمیان وخیزنفتی

خیزنفتغیر که است متفاوتیبسیاریهایابیرزابوده ازرا

مطالعاتازاینیسریک.دهندمیبهدستاثرنفتبراقتصاد

 ادبیات به منابع"که اساس،نداشدهمشهور"بالی بر

یهایینتخم معموال دادهکه با میمقطعیهای ادعا،شودانجام
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باعثکندیدریککشورکنندکهوجودمنابعسرشارطبیعیمی

.شودمیآنرشداقتصادیوسیاسی
1

مطالعاتدیگررشتهیکاما

،انداستفادهکردهیزمانیومقطعیهادادهازترکیباغلبکه

نتیجه این رد .کنندمیرا
2

تحق سوم گروه یقات نیز آثارکه

طبیمنف مییعیمنابع نشان ،دهندرا "یهلندیماریب"بر

کهیدتاک چشمگمعموالدارند رشد اثر و،یردر نسبتالی

کوتاه درآمد طبیکمدت بیعیمنبع آیدیموجوده مطابقتو

رسدمیبهنظر،درهرصورت.چندانیباشرایطایرانندارد

منا تاثیر که بر طبیعی رابطهبع اقتصاد وایعملکرد خطی

موردنظرسیاسیکشوراقتصادیوسادهنیستوبهشرایطخاص

 داردبستگی ا. یضروررویناز واست نفت درآمد رابطه که

جداگانهوبادقتنظر،درشرایطایرانیرهایاقتصادیمتغ

شودیبررس و. بوده بال ایران اقتصاد برای نفت واقعا آیا

یدهدیباقتصاددرمجموعآس،یافتهیشافزاهرچهدرآمدنفت

است؟

یاربستاولاینسوالمسکنندهبرایقیقانعیافتنجواب

هایتجربیباروشایوجودنداردتا،چونراهسادهاستدشوار

شوریبامشخصاتوضعزندگیدرک،اگرنفتنبودکهیممشخصکن

خاصیبدیلشد،چراکهچگونهمیجغرافیاییوتاریخیایران

قسمتدومسوالپاسخبهامابرای.وجودنداردازایندست

.تریداردکاربردمهمنیزمکانبیشتریهستوازنظرعملیا

 توجه باید کرد بکه رهه ،ایرانحال منابع وصاحب نفتی

واحتماالهبرداریشدبهرهکهحدودیکقرناستایعمدهگازی

بنابراین.دبوخواهدبرداریبهرهقابلحدودیکقرندیگرهم

چهمهمسوال تا که است این حاضر حال انددر یشافزاازه

یسمتوسوگذاردومیاقتصادتاثیرعملکردرویدرآمدنفت

استیرگذاریتاثینا صورت چه اثر؟به این مجموعاگر در

باشد، منفی درآمد افت شاهد یکباید از پس داخلی ناخالص

روشناستدراینصورت،.مدترشددرآمدنفتباشیمدورهبلند

                                  
1

یراخیابیخالصهوارزیکیبرا.شروعشد(5991)باکارساکسووارنریاتادبینا

 .(9009)بهوندرپلوگوونبلزیدنگاهکنیاتادبینازا
2

 (.9055)وهمکارانیبهکاوالکانتیدنگاهکنیر،مثالاخیبرا
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سرمایهکه از درباید توسعهگذاری دست نفت .بشوییمصنعت

دنفتبایدازباالرفتندرآممثبتباشد،مذکورولیاگراثر

بهره روی بر و کرد منبعاستقبال این از موثرتر برداری

.نمودتاکید

کلاقتصاد،بایدایناثربراثرصادراتنفتسنجشبرای

جدا،گذارندمیراازنقشعواملدیگریکهبرتولیدتاثیر

بهطرقمختلفمدتدنیادربلندمثالرشدتکنولوژیدر.کرد

قیمتبرکندودرعینحالمیبهبازدهیتولیددرایرانکمک

اثراگرازاینجهت،.دگذارمیتاثیرنفتدربازارجهانی

درمحاسباتمانمنظورنکنیم،احتماالقسمتیرشدتکنولوژیرا

گیریماواندازهازآندراثردرآمدنفتمنعکسخواهدشد

کرد خواهد مخدوش را وهمین. نهادها بعضی نقش باید طور

دسیاست از جدا که را اقتصادی کارکردرآهای روی نفت مد

می اثر گذارنداقتصاد گ، نظر در ممکن حد رفتتا البته.

بهاستکهایمهمیافتهخوداتیازایندست،گیریاثراندازه

هایمناسببرایرشدماهیتاقتصادایرانوسیاستدرکبهتر

.کندکمکمیآنترسریع

 اقتصادسنجی جدید برای ایران الگوییک  .2

 با به فوقتوجه نکات اخیرا ما موردرایپژوهش، در

یتآنازاهمکهنتایجایمدادهاقتصادکالندرایرانانجام

ایرانیالگوهاینتخم.استبرخوردارییبسزا اقتصاد کالن

تازهالبته وکار نیست آنای شروع حداقل سال 5510به

یمتعددیتعریفالگوهاگذشتهبهخصوصدردودهه.گرددبرمی

 شدهو هیچاند،برآورد در روشولی با نفت درآمد یکدام

 سیستماتیک نمیوارد بتوان که بشود ازراحتیه را آن اثر

ماراازآنچهکاردرواقع،.وتفسیرکردجداعواملبقیه

جدیداستالگوییکازتفادهاس،کندمطالعاتقبلیمتمایزمی

عمدهمثلایرانکنندهکشورصادریکنقشدرآمدنفترادرکه

نتایجتجربیدهدکهکندواجازهمیازنظرتئوریکتبیینمی

 را معادالت بیشتری اطمینان وبا کنیمسنجیده یک.تفسیر

جنبه این ،الگومهم گرفتن نظر در عنوان به منبعیکنفت
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دراز و مستمر ارزدرآمد مدت در که گذشتهالگواست های

اقتصادمعمولِشاملمعادالتماالگوی.شدهاستگرفتهیدهناد

بهکالنِ تورممربوط پول، حجم ارز نرخ و شودنیز تامی

درهمچنین.دهددستهتریازاقتصادکالنایرانبتصویرجامع

یتصحیحخطاالگویوهایفصلیخودازدادهقسمتتجربیکار

متغییبردار با برونزا می(*VECX)رهای کنیماستفاده این.

داده جدید اقتصادسنجیهاترکیب روش میو تاکمک آثارکند

بلندکوتاه و مدت متغیرمدت را کالن دقیقهای ویکتفکتر

.کنیمبرآورد

درآمدنفت،دهدکهایبهدستمیمامعادلهنظریالگوی

تکنولوژی ،رشد ارز واقعی )نرخ به یا نسبتدقیقبیان تر،

صورتزیرهرابوعواملدیگر(هابهسطحقیمتدالرنرخاسمی

:دکنمیطوربمبهتولیدکلاقتصاد

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

لتافص5511هاازفصلآخرسالشاخصفصل tدراینمعادله،

لگاریتمتولیدناخالصداخلیواقعیایران yt،5531سومسال

 فصل tدر ،yt
*

داخلی ناخالص تولید موزون متوسط لگاریتم

نرخواقعیلگاریتم ept،شریکتجاریایرانکشورهایدرواقعی

 xot ،ارز دالرلگاریتم به نفت برعبارتیcyt،صادرات مشتمل

 yt و،شوندفرضمیثابتهایتولیدکهمعموالکنندهسایرتعیین

ضرایبیyو1،2،3.بامتوسطصفراستیتصادفیکفرایند

.برآوردشوندبایدبهصورتآماریهستندکه

باشد،چون 2 = 3کندکهبایدبینیمیماپیشنظریالگوی

اهمیتصادراتنفتبرایتولیدداخلینهایتابهمعادلریالی

ماناثریهارزبایدنرخیشافزاآنبستگیداردوبنابراین

 باشدیدتولیرورا داشته که صادراتافزایش از حاصل ارز

سرعترشددرآمداگردهدکههمچنیننشانمیاینالگو.دارد
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شد،نفتازمجموعسرعترشدتکنولوژیورشدجمعیتکمتربا

کم اقتصاد در نفت نقش میبتدریج بلندرنگ در و بهشود مدت

 = 2دراینصورتبایدمشاهدهکنیمکه.کندسمتصفرمیلمی
3 = 0 نتیجه. واقع در این در ما که است ای دیگریپژوهش

ویمابدستآوردهخیزنقشنفتدریکسریکشورهاینفتبارهدر

صادراتنفتآنایمکهدرکشوریمثلاندونزیکهنشانداده

ازنظرآماریتفاوتی3و 2،ضرایبیدهبهصفررسیجبهتدر

سرعترشدمدتدربلندولیدرکشورهاییکه.باصفرندارند

نفت درآمد جمعیتازشان رشد و تکنولوژی رشد سرعت مجموع

ایندووافزونبرآن،باشد3بایدمساوی 2،کمترنیست

باید پارامتر و ساویممثبت سرمایه به تولید ()کشش

کشورهادرآمدحاصلازنفتدرگروهازچوندراین،دنباش

زمان نهایتاطول میسرمایهاصلیِمنبع یکگذاری به و شود

 عمدهمحرک در.گرددمییلتبدتولید تولید مهم محرک دیگر

دراز در که است تکنولوژی متغالگویمدت ما ytیر
*

را آن

می نمایندگی ضریب با و اثر1کند داخلی تولید روی

نسبتسرعتاگرکهدهدنشانمیهمچنیناینالگو.گذاردمی

بایدداشتهباشد،کشوررشدتکنولوژیدرداخلوخارج

 1 =  (1 - 2):باشیم رابطه. ایناین امکان میرا کهدهد

معادلهب ضرایب تخمین از پس راپارامتر(5)توانیم

کمترازیکباشد،به،یابیماگرعددیکهمی.محاسبهکنیم

معن دههاین چند در ایران که بود خواهد ی نظرگذشته از

عقب دنیا بقیه از حالیفناوری در است، یافتنافتاده که

ترخواهددادکهایراندرحالنزدیکعددیبیشترازیکنشان

 = 1اگربهعالوه.ترینسطحتکنولوژیاستشدنبهپیشرفته

.فتهاستپیشریادنیهبقایرانمتناسببادریفناورباشد،

نقدینگیواقعیحجمدهکننتعیینالگو،مهممعادلهدیگر

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

یکفرایندتصادفیبا t،mptنرختورمدرفصلtدراینجا

صفر متوسط سایعبارتcmtو استیدتولیهاکنندهیینتعیراز

م فرض ثابت معموال 1.شوندیکه ،2 و ،mpهستند ضریب از.

 تئوریک، نظر تورم، نرخ جای به دراسمینرخباید بهره

در بگیرد،بازار قرار معادله این راست طرف نرخاما چون

سود میاعتیصصتخو کنترل دولت توسط ایران در شود،بار

هایداده بهره فرصتمنعکسنرخ هزینه ازکننده ولپاستفاده

تقاضاینقدینگیاستفادهتوانازآندرمعادلهنیستونمی

مهمنرخکنندهیکتعییننرختورمبههمیندلیل،چون.کرد

هعنوانیکجایگزیندرمعادلهبماازآناسمیبهرهاست،

.کنیماستفادهمی(9)

 دو از معادلهغیر در ازالگوهاباال، کالن اقتصاد ی

یبرابرهادردرازمدتوشرطارزیدقدرتخریبرابرمعادله

میبهرهنرخ استفاده هم خارج و داخل اینشود،در ما ولی

نمی اضافه را چونکنیممعادالت ب، وه بازارها کنترل دلیل

ص ایران مورد در روابط این خارجی، ابازرگانی .نیستدق

مادرکنارتولیدداخلیونقدینگیواقعی،نرختورمتهالب

هارابهنیموآنکمییتلقزاونرخواقعیارزرانیزدرون

درون متغیرهای بروندیگر متغیر دو به و یعنیزا اصلی زای

می ربط نفت درآمد و خارجی .دهیمتولید مطابقتاگر تئوری

 کافی واقعیت با معادالت باشد، 5)داشته ) 9)و جزء( باید

cointegration)انباشتگیهمروابط درون( برونمتغیرهای و زایزا

.باشندایرانکالناقتصاد

انباشتگیهمتعدادروابطنخستبرایآزموناینمدعا،ما

وپسازهایمختلفتعیینکردیمباروشاینمتغیرهاراتمام

آزمونراروابطهایتئوریکرویضرایبآنمحدودیتآنوجود

دوتنهاکهنشاندادبااطمینانیجدرگاماولنتا.کردیم

(9)و(5)نظریکهبامعادالتوجودداردانباشتگیهمرابطهء
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اینضرایبآزمونروابطواندازهبهعالوه،.همخوانیدارد

معادالت ،دومگامدر نظریِهایمحدودیتهمهتقریبا

کهدرسطحییهایتازمحدودیکی.کندمیتاییدراشدهبینیپیش

5یآماریتاهم م% معادلهشود،یرد از تورم نرخ (5)حذف

دهدکهضریباینمتغیربسیاردرواقعنتایجنشانمی.است

عجیببهامرایننگاهنخستدرشاید.اهمیتومنفیاستپر

اثریتمدتورمنبایددردراز،چونازنظرتئوریک،نظربرسد

ولی باشد، داشته تولید کهبر باشیم داشته نظر در باید

 cytهایکنندهتعیینبرخی روی میتولیدکه درگذارنداثر ،

نشده وارد ما تجربی تورممعادله که دارد احتمال و اند

رسدکهیبهنظرمبهخصوص.نمایندهاینگونهمتغیرهاباشد

یهایاستهاوسنهادییکارآعدم،نشانهدرایرانممتدتورم

وردهایماننرختورمرادرمادربرآبنابراین.استیاقتصاد

.گنجانیممی(5)معادله

کهدیگرمحدودیت ی آماری اهمیت سطح 1در می% شود،رد

 هرچند سطح در آماری %5اهمیت قبول نرخ،استقابل حذف

چهمحدودیت،گربرداشتناین.است(9)ارزازمعادلهواقعی

اهمیتاماندارد،(5)تاثیرمحسوسیبرتخمینضرایبمعادله

ازآنجا.بردمیبیناز(9)معادلهآمارینرختورمرادر

 از تئوریککه واقعنرخ،دیدگاه ی درارز جایگاهی نباید

اینفرضیهدرسطحدرضمنداشتهباشدوتعیینتقاضایپول

ینرخواقعکهدیدیمترمناسبشود،ماردنمی%5اهمیتآماری

.حذفکنیممعادلهآنراازارز

 برآورد مفروضات، این به توجه اقتصادسبا معادالتنجی

]میدهدبهدستهارابرایضرایباینتخمین(9)و(5)

معادله در تورم 5)ضریب ) و پرانتز داخل انحرافاعداد

:[اندشدهضرایببرآوردهاییارمع
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 = 1,    1 = 0.7353,          2 = 3 = = 0.2647,        = 13.84, 
  (0.0489)      (0.0489)    (4.51) 

1= 1,    2 = 16.37 
   (6.79)  

قابل اینکهاستتوجه دقیق نسبتا )پارامترها انحرافبا

دو،همانطورهر1وهایتخمین.اندبرآوردشده(یارکممع

هستندوازنظر5کند،بسیارنزدیکبهبینیمیکهتئوریپیش

ندار آن با تفاوتی دنآماری دل. این رابه دو هر ما یل

.گذاریممی5دقیقامساوی

هرچندازنظرسطحتکنولوژینشانمیدهدکه = 1نتیجه

ازنظررشدبااماایرانباکشورهایپیشرفتهفاصلهدارد،

تواننیزمیتقریبیایننتیجهرابهصورت.دنیاهمگاماست

منحنی مقایسه موزوناز متوسط و ایران داخلی تولید های

گرچهدربعضی.استنباطکرد5کشورهادرنموداردیگرتولید

هاایرانازنظررشدازبقیهدنیاعقبافتاده،ولیدردوره

عقبدوره آن دیگر های را وماندگی کرده درازجبران مدتدر

.اشکمترنبودهاستایتجاریسرعترشدشازشرک

برداخلتولیددرکهرشدهاییجالبتوجهاستکهدوره

گرفته پیشی باالمعموال،خارج با صادراترفتن نفتدرآمد

تفاوتسطحمنحنیکه9نمودار.،وبالعکسبودهاستمصادف

دنفتمدرآمنحنیهمراههبراتولیددرداخلوخارجایران

می را،کندترسیم امر خوبیاین مینبه درمثال.دهدشان

سال سال5515-5514های یا سری5511-5531های نسبی بارشد ع

-5513هایدرسال،بالعکس.استدرآمدباالینفتهمراهبوده

یافته.استرفتهنفتهردوپایینرشدنسبیودرآمد5514

به مربوط مشاهدات3ضریب دقیقرااین شکل تاییدتربه ی
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حاکیازایناستکه 2 = 3 = 0.2647نتیجهءدرواقع،.کندمی

بلند در مدت نفتسرعت درآمد رشد ایران سرعتدر مجموع از

تکنولوژ جمعیرشد رشد نیتو قابلیستکمتر مثبت تاثیر و

آمدهازدستبهدرضمنتخمین.گذاردمیتولیدشدربرتوجهی

سرمایه به تولید کشش ، = 0.2647، قبول قابل کامال نظربه

کششمی به نزدیک و محاسبهرسد های برای شده ازبسیاری

اکشورها یی که سرمایهست داخلیسهم ناخالص تولید در گذاری

.استیرانمشابها هادرآن

منفیِمدتاثرِدهدکهتورمدرازنشانمی،  = 13.84نتیجه

نیزکهایندومتغیر5تولیدداردکهدرنموداربربزرگی

می ترسیم هم با است،کندرا مشاهده قابل در. که همانطور

 احتمال به شد، اشاره باال رابطهزیاد این تورم،در

ضعفکنندهمنعکس نحوهدربنیادیهای و اریذگسیاستنهادها

تواندبهتاییدیارداینیکآزمونکهمی.استمالیوپولی

باگذاریسرمایهمدتبلندرابطهنقشتورمدر،نظرکمککند

رد،نخستبایدتوجهکنکتهبرایروشنشدناین.استتولید

تعیین نفت درآمد ایران، در سرمایهکه اصلی کننده درگذاری

بلند استمدت . نمودار واقع، 4در همو بینانباشتگیآزمون

لگا سرمایهریتم لگاریتم و نفت گذاریدرآمد ، تناسبوجود

دمستقیم این متغبین میرایرو تایید اما.کنندقویا

رابطه سرمایهانباشتگیهمبرآورد لگاریتم و، it،گذاریبین

:دهدبهدستمیرازیرمعادله، yt،لگاریتمتولید

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

لیکندترخی،دهدکهتولیددراینرابطهنشانمی0.3179ضریب

سرمایه از رشد گذاری کرده نکته این قابلناکارآمدازو ی

اماوقتی.کندحکایتمیتولیدافزایشدرگذاریسرمایهمالحظه

گذاریوتناسببینسرمایهکنیم،اینرابطهمیتورمراواردِ
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می برقرار میوشودتولید نشان برآورد کهنتیجه تورمدهد

،مدتیطوالن بزرگی منفی سرمایهاثر نسبت روی بهبر گذاری

)تولید لگاریتم، صورت به می it   ytکه معادله وارد (شود،

:دارد

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

مشکلبزرگیاستکنندهمنعکسنهایتا(4)معادلهبهگمانما

دراقتصادکالنتیمدیربازارهاونوساناتاقتصادیبرایکه

عدمدسترسیبهباتوجهبهویژه،به.کنندایجادمیایران

موثرگذاریسیاستهایمکانیزمگستردهوکمبودمالیِبازارهایِ

ایران در با، نفتمقابله قیمت شدید دشواریتغییرات با

روبروعمده استای شوک. نتیجه، باعثدر نفت درآمد های

بی ارزثباتی تورمنرخ استمرار ، برایو الزم قطعیت عدم

.شودگذاریمیسرمایه

نشان(9)مربوطبهمعادله2 = 16.37 و 1= 1برآوردهای

تقاضابراینقدینگیواقعیمتناسببامدتدردرازدهدکهمی

تناسب.آیدبهشدتپایینمیباتورمولی،رودباالمیتولید

دراز را واقعی نقدینگی و تولید میمدت درتوان وضوح به

 کرد1نمودار فرص،تورم.مشاهده پولهزینه از استفاده ت

هارابهسمتاستفادهبردوخانوارهاوبنگاهملیراباالمی

المللیوکردنآنباارزهایبینینجانشکمترازآنواحیانا

.دهدطالسوقمی

 ای ضربهواکنش ابع وسیستم و تپویایی  .3

درهاییافته بحث مورد به مربوط بلندباال مدتروابط

ایرانالگوی شاملشدهبرآورد*VECXالگوی.استاقتصاد

کوتاه تغییرات میشودیمیزنمدت و توان آن بررسیاز برای

.استفادهکردمختلفهایتکانهمدتاقتصادبهکوتاههایواکنش

ب الگویه یک ما منظور، اییهحاشاین یرهایمتغیبرانیز
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کنیمبرآوردمی(تولیددردیگرکشورهادرآمدنفتو)زابرون

سیستمگذشتهیرمقادهانسبتبههایآنالعملحرکاتوعکستا

چندنتیجهمحاسباتاین.هاواردکنیمرادرمحاسبهواکنش

دارد بر در توجه کهقابل باالیهاآنمهمترین یشگراسرعت

عمرنیم.ستاهازتکانهپسامدتدرازبهتعادلیرهایکالنمتغ

تکانه عمرشانواردهای کل و ماه سه از کمتر سیستم به شده

است دوسال حداکثر مقایسه. این با دومدت یکی عمر طول

دهه همگرایی اقتصاداِی پیشردر های میفته کهنشان دهد

توسعهبازنشدهوقدربازارهایپولیومالیِایرانهنوزآن

نیافته که عنواناند کنندگیرضربهبه عمل نتیجه. در

واردتکانه بههای اثرشده تولید روی سرعت به اقتصاد

.بردمردمرابهشدتباالوپایینمیگذاردودرآمدمی

به دیگِر مهم سیستمدستنتیجه پویایی بررسی از ،آمده

هجهشدرآمدنفتاستکهظرفحدودیکسالتاحداکثربواکنش

 رفتنیک باال ارز، قیمت مالحظه قابل کاهش باعث نیم و سال

می تولید رشد و تورم ولی چشمگیریشود، تاثیر رشدبر

نیزهرچندرشدتولیددرشرکایتجاریایران.نقدینگیندارد

آورد،قیمتارزراپایینمیبردودراباالمینهایتاتولی

.اثرشازنظرکمیوآماریقابلمالحظهنیست

 نتیجه .4

برایاقتصادایرانمقالهینادرالگویاقتصادکالنیکه

.پیشینداردچندمزیتعمدهبرالگوهای،شدوبررسیمعرفی

این بهنخست توجه با که است استوار تئوریکی اساس بر که

است شده ساخته ایران اقتصاد مهم مشخصات اینکه. دردوم

 از الگو بردهادادهتخمین خطای تصحیح روش و فصلی اریی

می اجازه که است شده بلنداستفاده روابط پویشدهند و مدت

نتایج.تربرآوردشودمدتسیستمبهترمشخصشدهودقیقکوتاه

هوبهاطمینانکردساختارنظریآنراتایید،تجربیالگو

.کندآمدهکمکمیمابهنتایجبهدست

بااطمینانزیادمشخصایناستکهیماالگووردادستیک

تولیددرایرانافزایشکندکهرشددرآمدنفتهموارهبامی
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است بوده همراه . ساختارحتی برای مشکلی نفت وجود اگر

کردکهدرتوانادعامیاقتصادییاسیاسیایرانبودهاست،

هموارافزایش،مدتدراز نفت درآمد روی کله اقتصادتولید

.اشتهاستایراناثرمثبتد

هایچشمگیری،اشارهبهکاستیدیگرمهمالگوهیجنتدو

دارند ایران اقتصاد در . دههنکهآنخست چند در باال تورم

گذاریدروندسیاستهایمهمیدرنهادهاور،نشانهضعفگذشته

وبازدرآمدنفتوکارآییمطلکهامکاناستفادهکشوربوده

کهبستهبودندومآن.ستگذاریرابهشدتکاهشدادهاسرمایه

توسعه بازارو نسبی ایرانهاینیافتگی در پول و ،سرمایه

یرکردهپذیبآسهایداخلیوخارجیاقتصادرادرمقابلتکانه

کهبازارهاموجبشدهینایازسویرگنقشضربهیفایعدماو

خودرادرنوساناتیماثرمستق،نفتیمثبتومنفیهاتکانه

 اقتصادآدرآمد کیحاد ارزیصندوقیجادا.ندنمنعکس ذخیره

نظرتوانستمی به ولی کند، جبران را مشکل این حدودی تا

کارکردآن،رسدکهنحوهاستفادهوبرداشتازاینصندوقمی

.المختلکردهاستراعم

بهطرقمختلفتوانیمرامقالهیندراشدهانجامپژوهش

الگویحاضر،ارتباطاقتصادایرانباخارجدر.توسعهداد

رشرکایتجاریدرنظیواقعتولیدصادراتنفتویقازطرفقط

کانال آنکه حال است، شده گرفته دیگری انتقالهای همچون

سرمایه انسانی و مالی برای تاثیرتکانهیتسرانیز و ها

یازتردرکوسیعتواندگریکهمیقدمدی.متقابلوجوددارد

مرتبطکردن،دنیاایجادکندتعاملاقتصادایرانبابقیه

 با الگو جهانیاین اقتصاد والگوهای دیز الگوی مثل

 وسیع.است(9001)همکاران الگوی چنین کمک به توانیمتری

یمنطقهامتفاوتهایوتکانهعرضهوتقاضاهایتکانهاثرات

.دادقراریموردبررسیرانااقتصادبررا
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