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منفیتراز حسابجاریوشوکبهبودرشداقتصادیباوا کنشمثبتتراز حسابجاریمواجهمیشود.
طبقهبندی

F32, D63, F43, C22: JEL
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مقدمه
عدم توازن در تراز پرداختها و اجزای آن (حسابجاری و حساب سرمایه) یکی از مشکالت عمده
در سطح اقتصاد کالن کشورها است .حسابجاری با دیگر متغیرهای اقتصاد کالن نظیر پسانداز
و سرمایهگذاری ارتباط تنگاتنگی دارد ،عدم توازن در حساب مذکور تبعات گستردهای را به دنبال
دارد که نامتعادل شدن بودجه و پسانداز خصوصی ،نوسان در رشد اقتصادی و عدم رقابتپذیری
اقتصاد کشورها ازجمله آنها است .نامتعادل بودن حسابجاری 1دارای علل مختلفی است ازجمله
نابرابری درآمدی ،اختالفات فاحش و گسترده بین سرمایهگذاری و پسانداز داخلی و خارجی ،رشد
بیضابطه مصرف و غیره .حسابجاری بهعنوان یک متغیر مهم در بخش خارجی ،از مناقشه آمیزترین
مباحث در مبادالت اقتصادی در سطح بینالمللی و منطقهای محسوب میگردد .همچنین بهعنوان
یکی از ابزارهای سیاستی در بعد خارجی اقتصاد در اغلب استراتژیها و برنامههای توسعه قرار
دارد.حسابجارینقطهتالقیاقتصادبینالمللباواقعیاتسیاسیاست،وقتی کشوریدچار کسری
حسابجاریمیشودبالفاصلهتجار،اتحادیههای کارگریو نمایندگانپارلمان،انگشتاتهامرابهسوی
شرکای تجاری گرفته و آنها را به خاطر عملکرد غیرمنصفانه و نابرابرشان مورد سرزنش قرار میدهند.
ا گر مازاد و کسری تجاری هنگفت در روابط دو گروه از کشورهای جهان ،مدت طوالنی پابرجا بماند،
معضال تی را برای این کشورها و نظم اقتصادی جهان به دنبال خواهد داشت.
تراز حسابجاری در اثر سیکلهای تجاری و شوکهای نا گهانی اقتصاد دچار مازاد یا کسری
میگردد،ا کثراقتصادداناناتفاقنظردارند ،کسریحسابجاریدر کوتاهمدتبرایتوسعهاقتصادی
کشورهای درحالتوسعه به دلیل انباشت سرمایه بیشتر نسبت به نیروی کار مفید میباشد و بازدهی
باالی سرمایه در اینگونه کشورها زمینه مساعدی را برای جریان سرمایهگذاری خارجی از طریق کسری
حسابجاری فراهم میکند تا به این ترتیب سرمایهگذاری فراتر از منابع داخلی انجام شود .اینکه
کسری حسابجاری یک کشور تا چه حد قابلتحمل و تداوم است از یکسو به میزان بدهی خارجی
آن کشور و از سوی دیگر به میزان سرمایهگذاری منابع دریافتی در بخشهایی که بازده نهایی آنها
بیشتر از نرخ بهره است بستگی دارد ،حتی در حالتی که چشمانداز بازپرداخت بدهیهای یک کشور
امیدوارکننده باشد ،یعنی بدهیهای فعلی از محل درآمدهای آتی قابل پرداخت باشد ،افزودن بر
کسری حسابجاری توجیه اقتصادی ندارد .کسری مداوم و بلندمدت نگرانکننده است زیرا از سطح
1. unbalance in current account
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مصرف بخش خصوصی ،نرخ سرمایهگذاری و میزان هزینههای دولتی بهشدت میکاهد .1هدف این
مطالعه این است که با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی برداری و ابزارهای تجزیه واریانس و
توابع عکسالعمل ضربه  -پاسخ ،به تبیین مسأله نوسان تراز حسابجاری (نفتی) که یکی از عوامل
بیثباتی اقتصاد ایران است بپردازد .روش کار به این نحو خواهد بود که ابتدا مبانی نظری و پیشینه
پژوهش بررسی خواهد شد سپس روش تحقیق ،توصیف آماری متغیرهای مدل ،الگوی پژوهش و
تخمین مدل بیان میشود و در پایان نتایج حاصل از تحقیق ارائه میگردد.

 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-1بیان ریاضی
()1
 GDPتولید ناخالص داخلی C ،مصرف I ،سرمایهگذاری G ،هزینههای دولت و ()X-M
خالص صادرات یا تراز حسابجاری ( )CAاست .معادله باال را میتوان به شکل معادله ذیل
بازنویسی کرد
()2
در رابطه ( )2تفاوت بین  GDPو ( )C + Gمیزان پسانداز ( )Sاست ،بنابراین
()3
روابط ( )2( ،)1و ( )3بهخوبی متغیرهای مؤثر بر حسابجاری را توضیح میدهند ،نابرابری درآمد،
تولیدناخالصداخلیو تغییراتآن(رشداقتصادی)،مصرف،سرمایهگذاری،پسانداز و مخارجدولت
عوامل مؤثر بر حسابجاری هستند ،نابرابری درآمد با تأثیرگذاری بر هر یک از این متغیرها ،تراز
حسابجاری را دستخوش تغییر میکند .در تحقیق حاضر نابرابری درآمد از دریچه تولید ناخالص
داخلی و تغییرات آن (رشد اقتصادی) بر تراز حسابجاری اثر میگذارد.
 .2-1بیان تئوری
بحث پیرامون ارتباط میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ادبیات توسعه با نظریه کوزنتس

2

آغاز میشود .وی در مقالهای تحت عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد برای اولین بار
 .1صادقی و همکاران1393 ،

)2. Kuznets, (1955
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نظریه مشهور خود را ارائه داد .طبق نظریه کوزنتس ،نابرابری درآمدی طی اولین مراحل رشد
اقتصادی رو به افزایش میگذارد ،سپس همتراز شده و باالخره پس از گذشت مراحلی از توسعه
کاهش مییابد .درنتیجه ازنظر کوزنتس یک رابطه  Uمعکوس بین نابرابری درآمدی و رشد
اقتصادی برقرار میباشد.
بهطورکلی ،مطالعاتی که در حیطه ارتباط میان رشد اقتصادی ،نابرابری درآمدی و حسابجاری
میباشند ،همگی در قالب دو الگوی کالسیک یا مدرن و یا تلفیقی از این دو میگنجند .در الگوی
کالسیک ،این سه مقوله از طریق عامل پسانداز یا سرمایه فیزیکی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند .به
این صورت که هرچه نابرابری درآمدی افزایش یابد ،ثروت بیشتری در اختیار قشر مرفه جامعه که میل
نهایی به پسانداز باالتری دارند قرار میگیرد و این موضوع سبب افزایش پسانداز کل و انباشت سرمایه
بیشتر گردیده و درنهایت رشد اقتصادی را افزایش و حسابجاری را بهبود میدهد .برخالف الگوی
کالسیک ،در الگوی مدرن ارتباط میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی منفی ارزیابی میشود و
سرمایه انسانی عامل این ارتباط میباشد .به این صورت که برابری بیشتر در جامعه امکان سرمایهگذاری
در آموزش را برای افراد بیشتری از جامعه فراهم میکند .درنتیجه هرچه نابرابری درآمدی کمتر باشد،
سرمایه انسانی بیشتری حاصل گردیده و رشد اقتصادی و کسری حسابجاری بهبود مییابد.1
بهرغم مطالعات بسیاری که در ارتباط با رشد و نابرابری درآمد صورت گرفته است ،همچنان
ارتباط بین این دو متغیر مسألهای سوال برانگیز و دارای ابهام است .لذا در این قسمت،
مجاری مختلفی که نابرابری درآمدی از طریق آنها فرایند رشد اقتصادی و حسابجاری را
متأثر میسازد در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم ،به این صورت که ابتدا تأثیرات مثبت
نابرابری بر رشد اقتصادی و حسابجاری و سپس اثرات منفی آن را تحلیل میکنیم.
 .1-2-1اثرات مثبت توزیع نابرابر درآمد بر رشد اقتصادی و حسابجاری
ً
1 .1اوال رشد و نابرابری درآمدی از طریق عامل پسانداز و سرمایه فیزیکی با یکدیگر ارتباط
پیدا میکنند .به این صورت که طبق نظریه عمومی کینز ،میل نهایی به مصرف در بین
افراد کمدرآمد بیش از افراد با درآمد باال است لذا چون تمایل به پسانداز میان قشر
غنی و مرفه جامعه بیشتر است ،هر چه نابرابری درآمدی در یک کشور باالتر باشد،
)1. Galor, (2000
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پسانداز و بنابراین سرمایهگذاری فیزیکی بیشتری در کشور صورت میگیرد و متعاقب
آن رشد اقتصادی افزایش و تراز حسابجاری بهبود مییابد ،بنابراین در این مفهوم،
نابرابری درآمد شرط الزم ،برای افزایش پسانداز و سرمایهگذاری و بنابراین رشد اقتصادی
است .1هرچند در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران ،مازاد شکلگرفته بهوسیله طبقه
ً
غنی جامعه ممکن است عمدتا صرف واردات و مصرف کاالهای لوکس (بدتر شدن
حسابجاری) و یا خروج بهصورت سرمایهگذاری در سایر کشورها شده و امکان رشد
پسانداز را سلب نماید .همچنین به دلیل عدم سیستمهای نظارتی و مالیاتی ،بخش
عمدهای از سرمایههای شکلگرفته توسط طبقه مرفه ،ممکن است صرف سفتهبازی در
بخشهای غیرمولد و حتی ورود این سرمایهها به اقتصاد زیرزمینی شود.
2 .2نابرابری درآمدی در شرایط وجود اصطکا ک در اعتبارات و همچنین غیرقابل تقسیم بودن
سرمایهگذاری ،بازهم باعث افزایش سرمایهگذاری و انباشت سرمایه و بنابراین رشد اقتصادی و
افزایش تراز حسابجاری میشود.2
 .2-2-1اثرات منفی نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی و حسابجاری
برخالف مواردی که در باال عنوان گردید ،مسیرهای مختلفی نیز وجود دارند که از طریق
آنها ،توزیع نابرابر درآمد بهعنوان عامل تضعیفکننده روند رشد اقتصادی و حسابجاری عمل
میکند .این مجاری عبارتند از:
1 .1ا گر توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد ،قشرهای متوسط و پایین درآمدی که نسبت باالیی
از جمعیت کشور را نیز تشکیل میدهند ،سهم کمتری از درآمد را به خود اختصاص خواهند
داد و این موضوع سبب نارضایتی قشر وسیعی از جمعیت خواهد شد ،بنابراین نابرابری
باالتر درآمد موجب بیثباتی اجتماعی -سیاسی ،تعارض و تنش خواهد شد .با ایجاد و
ً
گسترش اعتراضات و شورشهای عمومی ،اوال بسیاری از استعدادها و امکانات جامعه از
بین رفته و یا تعطیل میگردد و از طرفی دیگر این امر ،امنیت و ثبات اجتماعی را که از
پیششرطهای الزم و ضروری سرمایهگذاری است ،از بین میبرد و موجب نا اطمینانی هر

)1. Kaldor, (1956
)2. Agion et al, (1999
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چه بیشتر در حقوق مالکیت شده ،رشد اقتصادی و حسابجاری را دستخوش تغییرات
منفی و زیانبار میکند.1
2 .2توزیع نابرابر درآمد باعث به وجود آمدن فشارهای توزیع مجدد میشود که ممکن است
منجر به موانع و انحرافات اقتصادی شود که روند رشد اقتصادی را با مشکالت جدی مواجه
ً
سازد .بهعنوانمثال ،با توجه به اینکه معموال ارائه خدمات مختلف دولتی از طریق مالیات
ً
بر سرمایه انجام میگیرد ،افراد غنی جامعه که تقریبا تمام درآمدشان ناشی از سرمایه است،
نرخهای مالیاتی را ترجیح میدهند که حدا کثر کننده رشد است ،ولی بقیه افراد که ا کثریت
جامعه را تشکیل داده و درآمدشان ترکیبی از کار و سرمایه است ،نرخهای مالیاتی بیشتری را
انتخاب میکنند که کاهنده رشد محسوب میشود و چون دولتها سیاستگذار یهای خود
را بر اساس خواستههای ا کثریت مردم تنظیم میکنند ،لذا به خاطر در نظر گرفتن مالحظات
توزیعی ،نرخهای مالیاتی انتخاب و اعمال میشود که بیشتر از مقدار بهینه برای رشد بوده و
این موضوع منجر به کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن تراز حسابجاری میشود.2
3 .3در شرایطی که در بازار اعتبارات (بازار مالی) ،نواقصی از قبیل عدم شفافیت اطالعات،
محدودیتهای نهادی و قانونی و غیره وجود داشته باشد ،همه افراد امکان استفاده از منابع
موجود در این بازار را نخواهند داشت .در این صورت تنها کسانی امکان استفاده از این منابع
رادارند که دارای وثیقههای بهتر و معتبرتری هستند ،لذا فقط افراد ثروتمندتر قادر خواهند
بود از امکانات و منابع این بازار استفاده کنند .با در نظر گرفتن این شرایط ،نابرابری درآمدی
باالتر ،ظرفیت بسیاری از افراد را برای سرمایهگذاری حتی در وضعیت بدتری قرار داده و باعث
افزایش بیثباتی در اقتصاد کالن میشود ،بنابراین تأثیری منفی بر رشد بالقوه بلندمدت اقتصاد
و حسابجاری میگذارد .مالینن 3استدالل میکند که نواقص بازارهای اعتبار و آشفتگیهای
اجتماعی منجر به ارتباط منفی میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی (حسابجاری) میشود.
به عقیده هالتر و همکاران 4نابرابری درآمدی رفاه اقتصادی را از طریق مکانیسمهای بسیاری
تحت تأثیر قرار میدهد .به دلیل سرمایهگذاری کمتر در سرمایه انسانی در شرایط توزیع نابرابر
درآمد و در شرایط نواقص بازارهای اعتبار ،رشد اقتصادی بهطور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد
)1. Alesina and Perotti, (1996
)2. Alesina and Rodrik, (1994
)3. Malinen, (2013
)4. Halter and et al, (2014
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و این شرایط منجر به نا کارآمدی اقتصادی و کسری حسابجاری میشود؛ چرا که موجودی
سرمایه انسانی در سطح تعادلی خود نبوده و بنابراین سطح تولید جامعه کارا نمیباشد.
4 .4نابرابری درآمدی بیشتر باعث میشود که نسبت بیشتری از مردم قدرت خرید پایینتری داشته
باشند و با توجه به اینکه فقرا تمایل بیشتری به تقاضای محصوالت داخلی دارند ،این موضوع
باعث کاهش تقاضای کل و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و حسابجاری میشود.1
5 .5نابرابری درآمدی از طریق تأثیر سرمایه انسانی نیز رشد اقتصادی را بهصورت منفی متأثر
میسازد .به این صورت که چنانچه نیروی کار به علت نابرابری درآمدی باال در جامعه ،منابع
مالی کافی را برای تامین سالمتی ،آموزش و تغذیه در اختیار نداشته باشد ،کارایی الزم را نیز
نخواهد داشت و این مسأله اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی و تراز حسابجاری میگذارد.2
ً
در کل هر یک از این کانالها احتماال قدرت توضیحدهندگی متفاوتی ،بسته به شرایط کشورها
خواهند داشت و لذا اینکه برآیند این تأثیرات منجر به تقویت یا تضعیف رشد اقتصادی و تراز
حسابجاری خواهد شد ،بررسیهای تجربی دقیقی را میطلبد.

 .2مروری بر مطالعات انجام شده
در خصوص عوامل موثر بر تراز حسابجاری مطالعات متعدد داخلی و خارجی به انجام
رسیده است ،اما در خصوص اثر نابرابری درآمدی بر تراز حسابجاری (ایران) مطالعه داخلی
صورت نگرفته است و تنها اندک مطالعات بینالمللی وجود دارد که بهاختصار به شرح آنها
میپردازیم.
 .1-2مطالعات داخلی
عسگری ( ،)1379به بررسی ارتباط متقابل علت و معلولی و پویا بین رابطه مبادله و کسری
حسابجاری با روش همگرایی و مدل تصحیح خطای برداری 3پرداخته است .نتایج نشان
میدهند که در دوره  1340-1358یک رابطه همگرایی و در دوره  1358-1376یک ارتباط
بلندمدت بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .کسری حسابجاری بهوسیله متغیرهای رابطه
)1. Todaro, (1993
)2. Bamol, (2007
)3. Vector error correction model (vecm
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مبادله ،تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح دادهشده است .دادههای مورداستفاده
عبارتند از سری زمانی دادههای فصلی که شامل سطح واردات ،سطح صادرات ،شاخص
قیمت کاالهای وارداتی ،شاخص قیمت کاالهای صادراتی ،تولید ناخالص داخلی و درآمد
خارجی که طی دوره  1340-1376موردبررسی قرارگرفتهاند.
فرحبخش و فرزینوش ( ،)1388به بررسی اثر کسری بودجه بر کسری حسابجاری و رشد
اقتصادی پرداختهاند .در پژوهش ذکرشده بابیان مبانی تئوریک (کینزی و ریکاردویی) با استفاده از
مدل تلفیقی ،اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی)
و بر متغیر بخش خارجی (کسری حسابجاری) طی دوره ( )1985-2006تجزیه و تحلیل شده
است .بررسی موضوع برای کشورهای مختلف ( 70کشور ) بر اساس شاخص توسعه جهانی (زیرگروه
کشورهای با درآمد باال ،متوسط و پایین) انجام گرفته است .خالصه نتایج بهدستآمده برای دوره
مطالعه در کشورهایی با درآمد باال ،وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حسابجاری ،مصرف و
رشد اقتصادی را تائید نمیکند ،اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است
به عبارتی ،در این کشورها برابری ریکاردویی رد میشود.
صادقی ،ذوالقدر ،سلیمی شندی و بخشی پور ( ،)1393به بررسی نقش شکاف تولید بر
تغییرات حسابجاری غیرنفتی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت پرداختهاند .در این راستا
تأثیرات نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر حسابجاری موردبررسی قرارگرفته است .نتایج
حاصل از برآورد مدل ،با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDLآزمون
همگرایی باند) نشان میدهد که شکاف تولید در کوتاهمدت و بلندت مدت رابطه منفی و غیر
معنیداری با تراز حسابجاری دارد .همچنین نرخ ارز در هر دو دوره رابطه مثبت و معنادار و
قیمت نفت در کوتاهمدت رابطی منفی و معنادار و در بلندمدت رابطه مثبت و معنادار با تراز
حسابجاری دارد.
بمان پور ،نادران و توکلیان ( ،)1395به بررسی تبین پویایی حسابجاری در اقتصاد ایران
و تعیین پیشرانههای آن پرداختهاند .در این پژوهش بهمنظور تعیین پیشرانههای حسابجاری
پس از تفکیک تکانهها به شوکهای خارجی غیرقابلکنترل و شوکهای داخلی قابلکنترل و
برنامهریزی توسط سیاستگذاران اقتصادی ،از چارچوب تحلیلی  DSGEمنطبق با شرایط
خاص اقتصاد ایران بهره گرفتهشده است .پارامترهای این مدل با دادههای فصلی -1393
 1369و به روش بیزین برآورد شده است .نتایج نشان میدهد شوکهای دسته اول بیش از
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 50درصد تغییرات در حسابجاری را در تمامی افقهای زمانی توضیح میدهند .از میان
شوکهای خارجی ،شوک قیمت نفت و تورم جهانی به ترتیب بیشترین میزان از تحوالت
حسابجاری را توضیح میدهد .در مقابل از میان شوکهای داخلی ،شوک مالی بیشترین
اثر را بر حسابجاری دارد که با ارزیابی اولیه از حساب جریان وجوه مبنی بر مشارکت باالی
دولت در تراز تجاری سازگاری دارد .در افق زمانی پنجساله شوکهای خارجی در کمترین
مقدار خود نیز از بیشترین میزان اثرگذاری شوکهای داخلی در افق مشابه باالتر است.
 .2-2مطالعات خارجی
اولوی ،1به بررسی نقش پسانداز و سرمایهگذاری در تعادل حسابجاری پرداخت .ازآنجا
که کسری حسابجاری منعکسکننده اختالف بین پسانداز و سرمایهگذاری کشور است،
مسأله این است که چگونه تعادل حسابجاری در عمل به دست میآید .در این مقاله،
نویسنده بررسی میکند که چگونه پسانداز و سرمایهگذاری در  40سال گذشته به عدم تعادل
حسابجاری در ایاالتمتحده پاسخ دادهاند .یافته اصلی این است که بهطور متوسط،
سرمایهگذاری بهطور عمده مسئول تعادل حسابجاری در بلندمدت بوده است .این پژوهش
نشان میدهد که سرمایهگذاری بزرگترین بخش تنظیمات خارجی را برآورده میسازد و در
بلندمدت نرخ پسانداز میزان سرمایهگذاری کشور را مشخص میکند بنابراین ،در شرایطی که
بدهیهای خارجی ،خالص باالیی داشته باشد ،سطح پایین ذخیرههای ملی درنهایت منجر
به کاهش سطح سرمایهگذاری داخلی میشود.
کوموف و همکاران ،2به بررسی رابطه پیوسته و تجربی بین افزایش نابرابری درآمد و افزایش
کسری حسابجاری پرداختهاند .شواهد اقتصادسنجی مقطعی نشان میدهد که آزادسازی مالی که
یک پاسخ سیاستی مشترک به افزایش نابرابری درآمد است ،با کسری حساب خارجی قابلتوجهی
همراه است .برای مطالعه این مکانیزم ،آنها یک مدل  DSGEرا ایجاد کردهاند که ویژگیهای کارگران
را نشان میدهد .آزادسازی مالی به اقشار کمدرآمد کمک میکند تا سطح مصرف خود را حفظ کنند،
اما به قیمت هزینههای باالی بدهیهای خانوار و کسری حسابهای جاری بیشتر.

1. Giovanni P. Olivei
)2. Kumhof et al, (2012
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الحسامی و رمسالز ،1به بررسی تئوری و تجربی اثر افزایش نابرابری درآمد بر روی مانده
حسابجاری پرداختند .آنها یک مدل با اضطراب مصرفی و عوامل ناهمگن را تعریف کردند که
توضیح میدهد که چگونه افزایش نابرابری درآمد ،سبب کسری حسابجاری میشود .این رابطه با
افزایش سطح آزادسازی مالی از طریق کاهش محدودیتهای قرض گرفتن تشدید میشود .رگرسیون
دادههای پنل برای نمونهای از اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،رابطه منفی بین حسابجاری
و سطح نابرابری درآمد را تائید میکند .عالوه بر این آنها استدالل میکنند که سطح نسبتا باالتری از
آزادسازی مالی با سطح نابرابری درآمد ارتباط دارد.
بوفینگر ،2در مدلی تحلیلی به بررسی اثر نابرابری درآمد بر دینامیک اقتصاد کالن (رشد اقتصادی
و حسابجاری) میپردازد .نتایج نشان داد در دوره  1995تا  2005نابرابری یکی از علل اصلی بحران
مالی بوده است .وی تحلیل میکند سیاستهایی که موجب کاهش نابرابری میشود ،بهترین راه برای
خروج از بحرانهای مالی بینالمللی و بهبود تراز حسابجاری و رشد اقتصادی است.
بیلیبد ،تئوبالد وتریک ،3یک مدل اقتصاد کالن برای سه کشور را بررسی کردند .هر کشور دارای
یک بخش خانگی و بخش غیر خانواده (شرکت) است .بخش خانوار به دهلیزهای درآمد تقسیم
میشود و تقاضای مصرفکننده با توجه به فرضیه مصرف (درآمد نسبی) مشخص میشود .این مدل
برای ایاالتمتحده ،آلمان و چین کالیبره شده است .شبیهساز یها نشان میدهد که بخش بزرگی از
افزایش بدهیهای خانوار و کاهش حسابهای جاری در ایاالتمتحده از اوایل دهه  1980میتواند
با تعامل نابرابریهای در حال رشد افزایش یابد .از سوی دیگر ،تقاضای ضعیف داخلی و افزایش
موجودی حسابهای جاری در آلمان و چین از اواسط دهه  1990بهشدت به تغییر در توزیع درآمد
عملکردی نسبت به هزینه بخش خانوار بستگی دارد.
گرینینگ ،تیبالد و تریک ،4به بررسی نابرابری درآمد و مازاد حسابجاری آلمان پرداختند .آنها
استدالل میکنند که نابرابری درآمد همیشه تحت تأثیر درآمد شخصی و عملکردی است ،همچنین
یک مدل تعادل عمومی تصادفی ( )DSGEارائه میکنند که در آن مازاد حسابجاری بهعنوان یک
نتیجه درونی از کاهش سهم درآمد خانوار (نابرابری) در درآمد ملی است .از سوی دیگر ،متوجه
شدند که عدم تعادل حسابجاری بیشتر با تغییرات در سیستم مالی همراه است.
)1. Fares Al-Hussami, Alvaro Martín n Remesal, (2012
)2. Peter Bofinger, (2012
)3. Christian Belabed,Thomas Theobald, Till van Treeck, (2013
)4. Patrick Grüning, Thomas Theobald and Till van Treeck, (2015
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برینگر و وان 1به بررسی توزیع درآمد و حسابجاری پرداختهاند .آنها ارتباط بین توزیع درآمد
و حسابجاری از طریق تجزیهوتحلیل توصیفی برای کشورهای  G7و مجموعهای از برآوردهای
دادههای پانل برای کشورهای مذکور طی دوره  1972-2007را موردبررسی قراردادند .نتایج نشان
میدهد در درجه اول ،افزایش نابرابری شخصی منجر به کاهش میزان وامهای خالص خانوار و
حسابجاری میشود .ثانیا اثرات مشترک تغییرات در توزیع درآمد شخصی و عملکردی به میزان
قابلتوجهی چرایی عدم تعادل حسابجاری جهانی قبل از بحران بزرگ مالی را توضیح میدهد.
کاررا ،رودریگز و ساردی ،2به بررسی سهم دستمزد (سیاستهای درآمدی) و حسابجاری
میپردازند .داده پانل برای  60کشور در طول دوره  ،1975 -2011تائید میکنند که افزایش سهم
دستمزد با کاهش در حسابجاری همراه است .این نتیجه مطابق با نظریاتی است که دستمزد
باالتر با تقاضای بیشتر ،مصرف بیشتر و صرفهجویی کمتر ،مرتبط است .این رابطه برای اقتصادهای
درحالتوسعه قویتر است و تفاوتهای ساختاری بین گروههای مختلف کشورها را برجسته میکند.
بهطور خاص،ارتباطو نشانههایمتغیرهای کنترلمانندواسطهمالی،تعادلمالی،متغیرهایجمعیتی،
باز بودن حساب سرانه و انتظارات رشد بر اساس سطح توسعه متفاوت است؛ بنابراین ،سیاستهای
درآمدیدر یک کشور،برایشرکا(از طریقحسابجاری)بسیار مهماست.ایننتایجبرایپیادهسازی
و هماهنگی سیاستهای درآمدی با توجه به اهداف کلی کاهش اختالفات حسابجاری در سطح
بینالمللی مفید است.
برینگر و تریک 3در مقالهای به بررسی اثر توزیع درآمد بر حسابجاری پرداختند .دادههای پنل
نشان داد تغییرات در توزیع درآمد میتواند تحوالت حسابجاری را در یک نمونه  20تایی از کشورها
برای دوره  1972-2007به اثبات برساند .افزایش نابرابری شخصی منجر به کاهش حسابجاری
میشود .در مقابل ،کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی منجر به افزایش حسابجاری میشود.
همچنین یافتهها نشان داد که تغییرات در توزیع درآمد شخصی و کارکردی بهطور قابلمالحظهای
بهافزایشاختالفاتحسابجاریو بیثباتیسیستماقتصادیبینالمللیپیشاز بحرانمالیجهانی
از سال  2007منجر شده است.

)1. Jan Behringer and Till van, (2015
)2. Jorge Carrera, Esteban Rodríguez, Mariano Sardi, (2016
)3. Jan Behringer and Till van Treeck, (2018
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 .3روش مطالعه
روش بهکاررفتــه در تحقیــق حاضــر از نــوع تحلیلــی توصیفــی اســت .همچنیــن بهمنظــور تطبیــق
تهــای جامعــه ،روابــط علــی بیــن متغیرهــا را بــا اســتفاده از آمــار و
یهــای اقتصــادی بــا واقعی 
تئور 
ارقــام موردبررســی قــرار میدهیــم و پــس از تطبیــق بــا تئور یهــا ،فرضیههــای ارائ هشــده را بــا اســتفاده از
آمــار اســتنتاجی و روشهــای اقتصادســنجی بهمنظــور قضــاوت در خصــوص رد یــا اثبــات فرضیههــای
ارائهشــده مــورد آزمــون قــرار میدهیــم .در گــردآوری آمــار و ارقــام و مســتندات تاریخــی از روش
کتابخان ـهای و آمــار بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و بانــک جهانــی 1استفاد هشــده اســت.
 .1-3توصیف آماری متغیرهای مدل
 .1-1-3تراز حسابجاری نفتی
همانطور که در نمودار ( )1دیده میشود حسابجاری طی دوره زمانی  1357-1395داری
نوسان زیادی بوده است و از ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار نبوده است .وزن عمده
از مازاد تراز حسابجاری در طول سالهای مختلف به دلیل درآمد حاصل از فروش نفت و
مشتقات نفتی بوده است.

نمودار  .1روند تغییرات حسابجاری نفتی ایران برحسب میلیون دالر طی دوره 1357-1395
مأخذ :آمار بانک مرکزی ایران
1. World Bank , World Development Indicators
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 .2-1-3ضریب جینی شاخص برآورد کننده نابرابری درآمدی
ضریب جینی مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداولترین آنها ازنظر استفاده در
بررسیهای توزیع درآمد است .از همین رو ،این شاخص بیش از هر شاخص دیگر ،در معرضه
قبول و رد قرارگرفته و محتوا و خصوصیات مثبت و منفی آن ارائه شده است (نمودار .)2

نمودار  .2روند تغییرات ضریب جینی بدون واحد طی دوره .1357-1395
مأخذ :آمار بانک مرکزی ایران

.3-1-3تغییرات تولید ناخالص داخلی  GDP1یا رشد اقتصادی 2با لحاظ اثر نفت به
قیمت ثابت
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص
در مقایسه با مقدار آن در سال پایه .در سطح کالن ،افزایش تولید ناخالص ملی ( )GNPیا
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال ،رشد
اقتصادی محسوب میشود .علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی ،از قیمتهای سال پایه
استفاده میشود آن است که افزایش محاسبهشده در تولید ناخالص ملی ،ناشی از افزایش
میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتها (تورم) حذف گردد .نمودار ( )3بیانگر رشد
نوسانی و ناپایدار اقتصاد ایران در طی دوره زمانی  1357-1395است.
1. Gross Domestic Product
2. Economic Growth
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نمودار  .3روند تغییرات رشد اقتصادی طی دوره ( 1357-1395سال پایه .)1383
مأخذ :آمار بانک مرکزی ایران و یافتههای پژوهش

 .4ارائه مدل و الگوی پژوهش
 .1-4ارائه مدل
بهمنظور تعدیل نوسانات و نرمالسازی دادهها از لگاریتم متغیرها استفاده میشود.
()4
در معادله فوق نماد  Lnبیانگر لگاریتم (تغییرات) متغیرها است و متغیرهای بکار گرفتهشده
به شرح زیر است:
 :CAحسابجاری برحسب میلیون دالر با لحاظ اثر نفت که بهعنوان متغیر وابسته است.
 :GINIضریب جینی (شاخص نابرابری درآمد) بدون واحد
 :EGتغییرات تولید ناخالص داخلی با لحاظ اثر نفت (رشد اقتصادی) به قیمت ثابت سال
 ،1383بدون واحد.
 :DUMمتغیر مجازی برای حاالت موردنظر.
 Bها ،پارامترهای مدل هستند که باید برآورد شوند و فرض جمله اخالل  Utدارای میانگین
صفر و واریانس ثابت است.
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 .2-4الگوی پژوهش
 .1-2-4روش خود رگرسیون برداری ()VAR

1

متدولوژی  VARتا اندازه زیادی به مدلهای معادالت همزمان شباهت دارد در معادالت
همزمان برخی از متغیرها درونزا و برخی دیگر برونزا یا از پیش تعین شده (برونزا بهعالوه
درونزای با وقفه) هستند اما مسأله مهم این است که طبقهبندی متغیرها به دو گروه برونزا و
درونزا اختیاری است اما در روش ( )VARبا متغیرهای درونزا سرکار داریم ،هر متغیر درونزا
با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه متغیرهای درونزای دیگر در مدل ،توضیح
ً
داده میشود .معموال هیچگونه متغیر برونزایی در مدل وجود ندارد .استفاده از واژه خود
رگرسیونی به دلیل وجود مقدار با وقفه متغیر وابسته در طرف راست و واژه برداری به دلیل
سروکار داشتن با یک بردار از دو یا چند متغیر است .فرم ساختاری  VARبه اینگونه است
که در آن عالوه به مقادیر زمانهای گذشته

مقادیر جاری متغیر

نیز در هر یک از

معادالت وارد میشود.
()5

برای بررسی تجربی ،مدل  varرا بهصورت ماتریسی میتوان نوشت:
()6

بدین منظور ابعاد بردارهای و

برابر با ( )1 .kpو ابعاد بردار  Aبرابر با ( )kp.kpاست .ا گر

مقادیر ویژه  Aکمتر از یک باشد فرآیند پایدار است.

1. Vector Autoregression
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برای یک نمونه از متغیرهای درونزا ( ،)YT,.……,Y1ضرایب در مدل  VARبا استفاده
از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبرای هر یک بهصورت جدا گانه تخمین زده میشود.
پس از تخمین مدل باید با استفاده از فرآیند خطا ،عدم خودهمبستگی ،ناهمگنی و نرمال
نبودن دادهها را بررسی کرد .در بعضی مواقع نیز ممکن است به بررسی علی نتایج پیشبینی و
یا تشخیص رفتار پویایی مدلهای تجربی مانند توابع پاسخ و ضربه و تجزیه واریانس خطای
پیشبینی پرداخت.1
در تحلیل مدل  VARو نتایج آن معموال از تجزیه واریانس و توابع وا کنش استفاده میشود
و توجهی به معیارهای مانند معنیدار بودن ضرایب با استفاده از آماره  tنمیشود ،زیرا در مدل
 VARمتغیرهای توضیحی معموال همخطی شدیدی دارند و لذا آماره  tنمیتواند معیار مطمئنی
برای مناسب بودن یا نبودن متغیرها باشد .درواقع در حالت کلی میتوان گفت مدل  VARیک
مدل آماری است و به همین دلیل بر پایه تئورهای آمار و فروض آن قرار دارد و هم میتواند مبنای
تئوریک داشته باشد و هم فاقد مبانی تئوریک باشد ،لذا هدف از تعریف معادله ( )5تنها بیان
نحوه پرا کنش ،وا کنش و پرا کندگی متغیرها نسبت به هم است نه تخمین و برآورد پارامترها.
نکته قابلتوجه در این پژوهش این است که آزمون علیت مورداستفاده قرار نخواهد گرفت
زیرا علیت گرنجر رابطه علیت را بر اساس رابطهی بین مقادیر جاری یک متغیر با مقادیر
گذشته متغیر دیگر بررسی میکند ،چنین رابطهای لزوما نشان نمیدهد که تغییرات یک متغیر
دلیل تغییر سایر متغیرهاست (سوری ،سنجی پیشرفته .)1022 ،درواقع میتوان چنین گفت که
علیت گرنجر بیانکننده علت عاملی است و نافی عدم رابطه نیست.

 .5تخمین مدل
به دلیل اینکه متغیرهای تراز حسابجاری نفتی و رشد اقتصادی دارای تراز منفی و مثبت هستند
و لگاریتم اعداد منفی تعریفنشده است لذا ابتدا دادهها به کمک روشهای ریاضی و بدون اینکه
ماهیت آنها تغییر کند به دادههایی که لگاریتم برای آنها قابلتعریف باشد تبدیل میگردد ،سپس
فرایند آزمونها انجام میپذیرد.

)1. Pfaff , (2009
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 .1-5بررسی ایستایی متغیرها
اولین قدم در تحلیل دادههای سری زمانی بررسی مانایی متغیرها است .بهکارگیری روشهای
سنتی و معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از دادههای سری زمانی بر این
فرض استوار است که متغیرهای الگو مانا 1هستند .یک متغیر سری زمانی وقتی مانا است که
میانگین ،2واریانس 3و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند.
 .1-1-5آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته با لحاظ شکست ساختار
وجود تغییرات در تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دهههای اخیر و تأثیرات این تغییرات
بر متغیرهای کالن اقتصادی وجود شکست ساختاری را اجتنابناپذیر کرده است درنتیجه
ا گر وجود چنین تغییراتی را بپذیریم ،به نظر میرسد نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکی-فولر
قابلاطمینان نخواهند بود ،اما نرمافزار  Eviews10آزمون مانایی دیکی فولر تعمیمیافتهای را
با استفاده از مقادیر بحرانی جدول ولگسون )1993( 4مطرح میکند که شکست ساختاری را
در خود لحاظ میکند .کیفیت این آماره و آزمون به گونهای است که شکست را چه در عرض
از مبدا و چه در روند با متغیر مجازی که توسط نرمافزار لحاظ تعریف میشود لحاظ میکند،
بنابراین ما برای آزمون مانایی و شکست ساختاری از آماره دیکی  -فولر تعمیمیافته با لحاظ
شکست ساختاری در ورژنهای  Eviews10استفاده میکنیم .نتایج آزمون به این شرح است:
جدول  .1آزمون ایستایی متغیرهای مدل
متغیر

تعریف متغیر

فرایند آزمون

لگاریتم
با عرض از مبدأ
 LCAحسابجاری
و با روند
با نفت

اماره دیکی
فولردر سطح
()Level

-14/82

مقادیر بحرانی
در سطح
یک درصد

-5/34

در سطح در سطح ده
درصد
پنج درصد

-4/85

-4/60

سطح

وضعیت

معناداری

پایایی

%5

مانا

1. Stationary
2. mean
3. variance
)4. Vogelsang , (1993
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اماره دیکی
-فولر
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سطح

وضعیت

معناداری

پایایی

لگاریتم ضریب با عرض از مبدأ
LGINI
و بدون روند
جینی

-6/33

-4/94

-4/44

-4/19

%5

مانا

لگاریتم رشد با عرض از مبدأ
و با روند
اقتصادی

-13/86

-5/71

-5/17

-4/89

%5

مانا

متغیر

LEG

تعریف متغیر

فرایند آزمون

در سطح
()Level

در سطح
یک درصد

در سطح در سطح ده
درصد
پنج درصد

ماخذ :یافتههای پژوهش.

نتایج نشان میدهد که آماره دیکی  -فولر تعمیمیافته با لحاظ اثر شکست ساختاری (مقادیر
بحرانی ولگسون) همه متغیرها را در سطح مانا و دارای شکست ساختار تشخیص میدهد که
برای آنها متغیرهای مجازی به این نحو تعریف میکنیم:
)

تشای سال

(

سایش سال َا
تشای سال
(
)
سایشسال
تشای
سال َا
(
غیرعادی
سلایش فاصله
است که
جاری غنفتی
استب
براییترازوفتیحسا
است
مشاهده
1370یکیک
مطلاَذار داسد .ا)یله
یشعلادی تلا
کٍ فاصلهٍ
حسابجاس
دورافتاده تشاص
ديسافتادٌ است تشای
مطاَذٌ
سال0231
سال
سایش سال َا
مطاَذٌ تیاوگش يقًع یک حادثٍ است (تعذیل اقتصادی دس ديلت ساصوذگی) کٍ ومی تًان آن سا وادیذٌ گشفت صیلشا سلثة افلضایص
وقوع یک
مشاهده
دولتیشعلادی تلا سلایش مطلاَذار
اقتصادیکٍدرفاصلهٍ غ
(تعدیلی وفتی است
است حسابجاس
حادثهتشای تشاص
ديسافتادٌ است
بیانگرمطاَذٌ
 0231یک
با سایر مشاهدات دارد .این سال
خطا دس تشآيسد مذل میضًد تٍ َمیه دلیل متغیش مجاصی جُت کاَص خطا تشای وقطٍ مزکًس تعشیف میکىیم.
مطلاَذار
وادیذٌ سلایش
یشعلادی تلا
فاصلهٍ
ديلت وفتی
دسجاسی
حساب
تشای تشاص
مطاَذٌ
0231
سال
گشفت صیلشا سل
تًانغ آن سا
است) کٍ ومی
ساصوذگی
اقتصادی
استتعذیل
ديسافتادٌاست (
یک حادثٍ
یکيقًع
تیاوگش
مطاَذٌ
سازندگی) که نمیتوان آن را نادیده گرفت زیرا سبب افزایش خطا در برآورد مدل میشود به
گًولٍ
یله
کاَصا
تُتش مذل
جیىی ي
ضشیة
لگاسیتم
پشاکىص
جىگ دس
صیلشا سل
گشفت
مزکًس وادیذٌ
تعشیلفآن سا
تًان
خطاکٍ
ساصوذگی)
ديلت
مجاصیدس
اقتصادی
حادثٍ
مطاَذٌ
کىیم.
تعشیف می
ومیوقطٍ
تشای
تشآيسدجُت
تعذیلمتغیش
است (دلیل
َمیه
تغییشارتٍ
یکضًد
يقًعمی
تیاوگش مذل
تشآيسد
متغیش مجاصی تٍمىظًس لحاظ اثش اوقالب يخطا دس
جُتکنیم.
تعریف می
مذکور
برایتٍنقطه
جهت
مجازی
دلیل متغیر
کاهش ضذٌ
0231
آماسٌ سال
ضکست تًسط
همینیم (سال
میکى
کاَص خطا تشای وقطٍ مزکًس تعشیف میکىیم.
متغیش مجاصی
َمیه دلیل
است)ضًد
خطای
مذل م
دس تشآيسد
خطا
متغیش مجاصی تٍمىظًس لحاظ اثش اوقالب ي جىگ دس پشاکىص تغییشار لگاسیتم ضشیة جیىی ي تشآيسد تُتش مذل ایلهگ
جیىی ي تشآيسد تُتش مذل ایلهگ
لگاریتمضشیة
تغییشار لگاسیتم
جىگ دس
اوقالب
ضکست ولحاظ
مىظًس
سال تٍ
مجاصی
متغیش
پشاکىصاست)
تشآيسد ضذٌ
0231
سال
تًسط اثشآماسٌ
کى
متغیر مجازی بهمنظور می
ضریب
تغییرات
کنش
در ي پرا
جنگ
انقالب
لحاظیم (اثر
میکىیم (سال ضکست تًسط آماسٌ سال  0231تشآيسد ضذٌ است)
جینی و برآورد بهتر مدل اینگونهسالتعریف میکنیم (سال شکست توسط آماره سال  1362برآورد

شده است)

)

سال

(

سال
)
سال
سال
)

(
(

سال
متغیش مجاصی تٍمىظًس لحاظ اثش اوقالب ي جىگ دس پشاکىص تغییشار لگاسیتم تًلیذ واخالص داخهی (سضذ اقتصادی) ي تشآيسد تُتلش
پراضذٌ است)
تشآيسد
0230
ضکست تًسط آماسٌ سال
منظور (سال
تعشیفهمیکىیم
متغیریهگًوٍ
مذل ا
ناخالص
تغییشار تولید
پشاکىصلگاریتم
تغییرات
لحاظدر
جنگ
لحاظ اثر
مجازی ب
واخالص داخهی (سضذ اقتصادی) ي
لگاسیتم تًلیذ
کنشجىگ دس
اثش اوقالب ي
انقالبتٍومىظًس
متغیش مجاصی
واخالص داخهی (سضذ اقتصادی) ي
پشاکىص
ضکستجىگ
اوقالب
گًوٍ تٍ
مجاصی
تًلیذاست)
لگاسیتمضذٌ
تغییشار تشآيسد
سال 0230
تًسطدس آماسٌ
لحاظیم (اثشسال
مىظًسمیکى
متغیش ایه
مذل
آماره
توسط
شکست
(سال
کنیم
تعریفيمی
گونه
تعشیفاین
مدل
بهتر
برآورد
داخلی (رشد اقتصادی) و
مذل ایهگًوٍ تعشیف میکىیم (سال ضکست تًسط آماسٌ سال  0230تشآيسد ضذٌ است)
سال  1367برآورد شده است) سال
)

سال

(

سال
)
سال
سال
)

(
(

سال
وکتٍای دیگش کٍ میتًان اص ماوا ضذن متغیشَا دس سطح فُمیذ (َمگی ( )I)1ایه است کٍ چًن ماتشیس سیطٍَای مطخصٍَای
معادالر ستثٍ کامل َستىذ تىاتشایه ویاصی تٍ تشسسی َم اوثاضتگی تیه متغیشَا ویست صیشا تشای تشسسی َم اوثاضتگی تایلذ ستثلٍ
وکتٍای دیگش کٍ میتًان اص ماوا ضذن متغیشَا دس سطح فُمیذ (َمگی ( )I)1ایه است کٍ چًن ماتشیس سیطٍَای م
ماتشیس کاَص یاتذ ،یعىی سیطٍ ياحذ داضتٍ تاضذ.
یس سَمیطٍَای م
تشای ماتش
صیشا چًن
است کٍ
تیه ()I)1
(َمگی
َمفُمیذ
سطح
متغیشَا دس
تًانىذاص ماوا
ستثٍ کٍ م
معادالردیگش
وکتٍای
اوثاضتگی
تشسسی
متغیشَاایهویست
اوثاضتگی
تشسسی
ضذنویاصی تٍ
تىاتشایه
کاملیَست
تشسسی َم اوثاضتگی تیه متغیشَا ویست صیشا تشای تشسسی َم اوثاضتگی
ياحذویاصی
تىاتشایه
یاتذَ،ست
کاَصکامل
معادالر ستثٍ
داضتٍتٍ تاضذ.
یعىیىذ سیطٍ
 .2-6آزمون تعیین وقفهی بهینه ماتشیس

پژ وهشنامه باز رگانی ،شماره  ،95تابستان 1399

60

نکتهای دیگر که میتوان از مانا شدن متغیرها در سطح فهمید (همگی ( )I)0این است که
چون ماتریس ریشههای مشخصههای معادالت رتبه کامل هستند بنابراین نیازی به بررسی هم
انباشتگی بین متغیرها نیست زیرا برای بررسی هم انباشتگی باید رتبه ماتریس کاهش یابد،
یعنی ریشه واحد داشته باشد.
 .2-5آزمون تعیین وقفهی بهینه
ً
انتخاب وقفهی بهینه معموال با استفاده از یکی از روشهای معیار آ کائیک ،شوارتز  -بیزین
و حنان -کوئین و سایر معیارها انجام میشود که در هر یک از روشهای ذکرشده وقفهی بهینه
به صورتی انتخاب میشود که در از دست دادن درجات آزادی صرفهجویی کند .چون تعداد
مشاهدات زیر  100است از معیار شوارتز استفاده میکنیم زیرا در از دست دادن درجات آزادی
صرفهجویی میکند .ا گر مشاهدات بین  100تا  200باشد از هنان -کوئین و ا گر بیش از  200باشد
از معیار ا کائیک برای انتخاب وقفه بهینه استفاده میشود.
جدول  .2آزمون وقفه بهینه
حنان  -کوئین

شوارتز  -بیزین

آ کائیک

فاینل ُپرو دیکشن
ارور

حدا کثر درست
نمایی

درجه وقفه

6/15

6/41

6/02

0/08

-

0

* -2/53

*-2/02

*-2/81

*0/00

*280/07

1

-1/47

-2/66

0.00

9/43

2

-2/24
ماخذ :یافتههای پژوهش.

معیار شوارتز  -بیزین وقفه بهینه را با توجه به تعداد مشاهدات یک برآورد کرد ،هنگامیکه
وقفه بهینه در مدل  VARیک است باز هم الزم نیست به دنبال هم انباشتگی برویم زیرا تعداد
وقفههای بهینه مدل  VECMیکی منهای وقفه بهینه مدل  VARاست.

 ...دوخ لدم کی
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 .3-5آزمون پایداری 1مدل VAR
مدل  VARتخمین زدهشده تحت شرایطی پایدار (مانا) خواهد بود که یکایک ریشهها دارای
قدر مطلق کمتر از یک بوده و در داخل یک دایره واحد قرار گیرند .ا گر مدل پایدار نباشد
نتایج حاصل از آن (توابع وا کنش آنی و تجزیه واریانس معتبر نخواهد بود) .نمودار ( )5نشان
میدهد مدل برآوردی پایدار (مانا) و نتایج آن قابل استناد است.

		

مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار  .4آزمون ریشه مشخصه یا پایداری مدلVAR.

 .4-5توابع عکسالعمل آنی( 2ضربه  -پاسخ)
بررسی توابع عکسالعمل آنی ،درواقع همان مطالعه زمانبندی اثر تکانهها میباشد .در این
توابع ،اثر یک انحراف معیار تکانه هر متغیر روی سایر متغیرهای موجود در مدل ،موردبررسی
قرار میگیرد .بهمنظور ترسیم نحوه حرکات زمانی سیستم پس از واردکردن شوک و تفکیک رفتار
هریک از متغیرهای الگو پس از شوک ،از روش ضربههای تعمیمیافته استفادهشده است .در
این روش ،با تغییر رتبهبندی متغیرهای الگو ،نتایج تغییری نمیکند.
1. Stability
2. Impulse response function
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مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار  .6عکسالعمل هر متغیر به شوک مثبت بهاندازه یک انحراف معیار از جانب
متغیرهای دیگر.

در یک دوره  10ساله ایجاد یک شوک مثبت در ضریب جینی (کاهش نابرابری درآمدی)
بهاندازه یک انحراف معیار با وا کنش منفی توسط تراز حسابجاری نفتی مواجه میشود،
کیفیت این وا کنش بهگونهای است که تا دوره دوم وا کنش تراز حسابجاری نفتی خود تشدید
شونده و وا گراست و پسازآن وا کنش به شوک بهصورت ساختار متغیر خود را تثبیت میکند.
همچنین در یک دوره  10ساله ایجاد یک شوک مثبت در رشد اقتصادی (با نفت) بهاندازه
یک انحراف معیار با وا کنش مثبت از سوی مانده تراز حسابجاری نفتی مواجه میشود،
کیفیت این وا کنش تا دوره دوم خود تشدید شونده و وا گراست اما در دورهای بعد خود را
بهعنوان جزئی از ساختار متغیر تثبیت میکند.

 ...دوخ لدم کی
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 .5-5تجزیه واریانس

1

یکی از کاربردهای مدل خود رگرسیونی برداری ( )VARتجزیه واریانس میباشد .در مطالعه
تجزیه واریانس متغیرهای الگو ،واریانس خطا پیشبینی به عناصری که تکانههای هر یک از
متغیرها در بردارد ،تجزیه میگردد .بهعبارتدیگر ،با تجزیه واریانس سهم متغیرهای موجود در
الگو از تغییرات هر یک از متغیرها در طول زمان مشخص میگردد.
جدول  .3آزمون تجربه واریانس متغیرهای مدل.
تجزیه واریانس تراز حسابجاری نفتی طی  10دوره
لگاریتم رشد
اقتصادی با نفت

لگاریتم ضریب جینی
(نابرابری درآمد)

لگاریتم حسابجاری نفتی

SE

دوره

00

00

100

0/56

1

1/67

2/34

95/98

0/58

2

3/94

4/70

91/35

0/60

3

6/19

6/68

87/12

0/62

4

8/31

8/37

83/30

0/64

5

10/28

9/87

79/83

0/65

6

12/10

11/24

76/65

0/67

7

13/78

12/49

73/71

0/68

8

15/35

13/66

70/98

0/70

9

14/73

68/45

0/72

10

16/80
ماخذ :یافتههای پژوهش.

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان میدهد گذشت زمان سبب میشود درصد بیشتری از
تغییرات تراز حسابجاری توسط ضریب جینی و رشد اقتصادی توضیح داده شود ،بهطور یکه
در دوره دهم این دو متغیر حدود سی درصد تغییرات حسابجاری را توضیح میدهند.

1. Decmpostion Variance
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جمعبندی و مالحظات
تبین ارتباط بین نابرابری درآمد و حسابجاری ازجمله ایدهای نو در سطح اقتصاد کالن
است ،نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداری (توابع وا کنش آنی ( )IRFو تجزیه
واریانس ( ))VDدر این مدل نشان میدهد که رابطه نابرابری درآمدی (ضریب جینی) و
تراز حسابجاری نفتی ایران منفی میباشد و با بهبود ضریب جینی تراز حسابجاری نفتی
کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان میدهد رابطه رشد اقتصادی با لحاظ اثر نفت و تراز
حسابجاری مثبت است و با بهبود و افزایش رشد اقتصادی تراز حسابجاری نفتی افزایش
مییابد .نتایج حاصل از برآورد مدل در دو حوزه تئوری و تجربی قابل نقد و بررسی است،
وا کنش منفی تراز حسابجاری به شوک مثبت نابرابری درآمد (بهبود ضریب جینی) تائید
کننده الگوهای کالسیک رشد و در تضاد با الگوهای مدرن و مطالعات تجربی بینالمللی
است ،الگوی کالسیکی نابرابری را عامل انباشت سرمایه و بهبود تراز حسابجاری میداند
و مطالعات تجربی بینالمللی نیز نشان میدهند که نابرابری درآمدی و حسابجاری باهم
رابطه مثبت دارند به این نحو که نابرابری بیشتر با کسری حسابجاری بیشتر و نابرابری کمتر
با کسری کمتر (مازاد حسابجاری بیشتر) همراه است ،لذا نتیجه به دست آمده با مطالعات
کوموف ،1بوفینگر و سایرین در حوزه تجربی تطابق ندارد .همچنین نتایج حاصل از توابع
وا کنش درباره رابطه مثبت رشد اقتصادی و تراز حسابجاری هم مطالعات تجربی داخلی و
خارجی را تائید میکنند (عسگر زاده ،فرحبخش و فرزین وش ،اسماعیلی )2و هم با الگویهای
کالسیک و مدرن رشد اقتصادی در تضاد نیستند ،زیرا هر دو الگو ،رشد اقتصادی را عامل
بهبود تراز حسابجاری میدانند.
از لحاظ اقتصادی نیز نتایج بهدست آمده قابل توجیه هستند ،وا کنش منفی تراز حسابجاری
به بهبود نابرابری به این دلیل است که کاهش نابرابری درآمدی مستلزم هزینههای سنگین اقتصادی
و ایجاد بسترسازی نهادی است ،با توجه به اقتصاد نفتی ایران و وزن سنگین درآمد نفت در تأمین
هزینههای جاری و عمرانی کشور ،کاهش نابرابری در ابتدا با هزینههای مصرفی بیشتر همراه است
که به دلیل محدودیتهای منابع این سبب کاهش سرمایهگذاری و تولید و کاهش تراز حسابجاری
در دورههای اولیه میشود .همچنین توجیه اقتصادی وا کنش مثبت تراز حسابجاری به شوک بهبود
1. Kumhof
2. Ismaili-Muharremi

 ...دوخ لدم کی
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رشد مؤید این موضوع است که افزایش رشد اقتصادی (با نفت) سبب افزایش صادرات و بهبود مانده
تراز مثبت حسابجاری میشود.
نتیجهگیری کلی و توصیهسیاستی با توجه به کلیت پژوهش این است که ا گرچه در کوتاهمدت
ً
بهبود نابرابری مستلزم هزینه اقتصادی و بسترسازی نهادی است اما در بلند قطعا میتواند کشور را
از کانال اقتصاد منبع محور وارد کانال اقتصاد دانشمحور نماید و داراییهای غیر مشهود (سرمایه
انسانی) را که در تئورهای نوین اقتصادی اصلیترین عامل رشد و توسعه هستند را بهبود بخشد و
ثبات ،رشد اقتصادی و گسترش تراز حسابجاری را برای کشور به ارمغان آورد .دولت باید با اتخاذ
سیاست پولی و مالی مناسب نظیر مالیاتهای تصاعدی و پرداخت انتقالی ،نابرابری را کاهش دهد
و با بستریسازی نهادی فرصتهای برابر را در برابر همگان قرار دهد ،کاهش نابرابری قطعا سبب
بهبود سرمایهی انسانی و افزایش کارایی نیروی کار ،بهبود رشد اقتصادی و افزایش تراز حسابجاری
خواهد شد ،درواقع سیاست توزیعی مناسب ،چرخه دوگانه برابری  -رشد را در مسیر درست قرار
میدهد که جهتدهی این چرخه بهبود تراز حسابجاری کشور است ،بنابراین استراتژی راهگشا
اتخاذ سیاستهایی است که برابری را در جامعه افزایش دهد زیرا این استراتژی از کانال رشد
اقتصادی مانع کاهش اشتغال ملی به نفع اشتغال خارجی ،کاهش رشد اقتصادی ،وابستگی و تحریم
پذیری کشور و از دست رفتن منابع و ثروت ملی به نفع بیگانگان میشود.

منابع
بمانپور،مسلم،نادران،الیاسو توکلیان،حسین(.)1395بررسیتبینپویاییحسابجاریدر اقتصادایرانو تعیین
پیشرانههای آن .مجلس و راهبرد ،سال بیستوچهارم.363- 404 ،92،
برومند جزی ،شهرزاد ،و کهرام ،آزادمهر ( .)1384اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حسابجاری تراز
پرداختهای خارجی ایران .پژوهشنامه اقتصادی ،سال پنجم.113-130 ،2،
تقوی ،مهدی ،وکهرام ،آزادمهر ( .)1384بررسی ارتباط میان کسری حسابجاری با رابطه مبادله در اقتصاد
ایران .پژوهشنامه اقتصادی ،سال پنجم.163-191 ،3،
سوری ،علی .)1395( ،اقتصادسنجی سوری جلد  2همراه با کاربرد ،STATA & EVIEWS8 ،نشر فرهنگ
شناسی.
شقایقی شهری ،وحید ( .)1384بررسی متغیرهای کالن اقتصادی مؤثر بر کسری حسابجاری ایران.
جستارهای اقتصادی ،سال دوم.143-174 ،3،
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 بررسی شکاف تولید بر.)1393(  جواد، سمیرا و بخشی پور، سلیمی شندی، حمید، ذوالقدر، کمال،صادقی
.89-110، شماره سیزدهم، تحقیقات توسعه اقتصادی.حسابجاری غیرنفتی در کوتاهمدت و بلندمدت
 تعیین ارتباط متقابل علت و معلولی و پویا بین رابطه مبادله و کسری حسابجاری.)1379(  محسن،عسگری
.1-44 ،17 ، پژوهشنامه بازرگانی.با روش همگرایی در ایران
. اثر کسری بودجه بر کسری حسابجاری و رشد اقتصادی.)1388(... اسدا، ندا؛ و فرزینوش،فرحبخش
.171-192 ،88 ، سال چهل و چهارم،تحقیقات اقتصادی
 مدلسازی. عوامل مؤثر بر کسری حسابجاری در ایران.)1389(  حسین، و اصغرپور، محمود،محمودزاده
.53-78 ،6، سال دوم،اقتصادی
 نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر، بررسی تأثیرات کسری بودجه.)1387(  مهدی، و مرادی، محسن،مهرآرا
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