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  چكيده

از  يب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهيدهد كه در اغلب قريان مران نشيا گذرا به بودجه ينگاه
 يقيق تورم و رشد حقيانتشار پول از طر. شده است ين ماليق چاپ پول تأميران از طريبودجه دولت ا يكسر

د يها، از نظر كاهش قدرت خرمتيق يش سطح عموميدولت و با افزا ياقتصاد، منجر به تحقق درآمد برا
  . شوديمردم، ازآنها اخذ م يگردد كه بدون آگاهيم "يات تورميمال"منجر به  مردم،

شتر يپول ب يقياز به مانده حقي، نيدات اضافياقتصاد به منظور به گردش درآمدن تول يقيبا رشد حق
 هستند به يارزش ذات يرا كه دارا ي، كاالها و خدماتيپول اعتبار يط، دولت با اعطاين شرايدر ا. شود يم

  .آورديتصاحب خود درم
الضرب پول با رشد سرانه در مباحث كالن، رابطه حق يت رشد اقتصادين مطالعه، با توجه به اهميدر ا
دوره  يهااز داده يريگح شده با بهرهيتصر يها، و مدليبررس ياقتصادسنج يها، با استفاده از مدلياقتصاد

سهم  يال واقع شده و حد آستانهيه و تحليرد تجزج آنها مويبرآورد و نتا CLSو به روش  1345 -86
  . ز مورد سنجش قرار گرفته استين يد ناخالص داخليالضرب از تول حق

دار يو معن  ياثر منف يتر از حدآستانه، داراالضرب پول در سطوح باالدهد حقين مطالعه نشان ميج اينتا
  . است يخنث يالضرب بر رشد اقتصادر حقيه، تأثتر از حد آستاننييدر سطوح پا ياست ول يبر رشد اقتصاد

  
  .ي، رشد اقتصادياالضرب، حد آستانهبودجه، حق يكسر: يديواژگان كل

  

 . JEL: H11, H62 يطبقه بند
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  مقدمه. 1

ها و نهادينه ساختن عدالت اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي هماهنگ، توازن تراز پرداخت

بايد در يها مبراي رسيدن به اين اهداف، دولت. باشندمومي مياجتماعي، از اهداف عمده ماليه ع

تر درآمد در جامعه و تثبيت اقتصادي، اقدام منطقي و عملي تخصيص بهينه منابع، توزيع مطلوب

اشتغال . وظيفه تثبيت، معطوف به نقش بودجه به عنوان ابزار سياست كالن اقتصادي است. نمايند

شود و به مدت، خود به خود، محقق نميتصاد مبتني بر بازار در كوتاهها، در اقكامل و ثبات قيمت

-هاي دولت از راهبنابراين فعاليت. هاي عمومي مناسب براي اين منظور الزم استكارگيري سياست

ها در شرايط بحران و ركود، هاي دولتيكي از سياست. گذاردهاي گوناگون در اقتصاد تأثير مي

رنگريز (تواند ابزار مؤثري براي افزايش سطح اشتغال و توليد باشد كه مي سياست كسر بودجه است

در صورتي كه كسري بودجه از افزايش مخارج دولت نشأت گيرد و ). 10-13 :1385، يديو خورش

تواند فشارهاي تورمي را ايجاد كند به عنوان يك سياست فعال نباشد، با افزايش در تقاضاي كل مي

  ). 44ص: 1383جعفري صميمي، (

اقتصاددانان مكاتب مختلف نسبت به تعادل و عدم تعادل در بودجه و عملكرد اقتصاد كالن 

بنابراين، در زمينه كسري بودجه و عملكرد اقتصاد كالن در . نسبت به اين مسأله، اختالف نظر دارند

دي كسري توان گفت كه اثرات اقتصادر واقع مي. مقابل آن، ديدگاه و نظر واحدي وجود ندارد

هاي تأمين مالي يكي از راه. بودجه، به چگونگي تأمين مالي آن و شرايط كالن اقتصادي بستگي دارد

- حق. پولي است ، از طريق رشد پايه1ا حق آقايييالضرب ها، استفاده دولت از حقمخارج دولت

و منبع دوم،  "ورميفشارهاي ت"منبع اول، . شودپولي، از دو منبع حادث مي الضرب بر اثر رشد پايه

  . است "رشد حقيقي اقتصاد"

با ورود اين پول به جريان اقتصادي، در حالتي كه رشد واقعي اقتصاد از رشد پولي كمتر باشد، 

-اين فشارهاي تورمي با كاهش ارزش و قدرت خريد پول، موجب مي. گرددمنجر به ايجاد تورم مي

تقاضاي اسمي براي مانده پول نزد خود را  شود كه مردم به منظور حفظ قدرت خريد پول خود،

در . افزايش دهند تا مانده حقيقي پول آنها به منظور خريد كاالها و خدمات، ثابت باقي بماند

كند كه سهم بيشتري از كند، زيرا مردم را وادار ميحقيقت، اين تورم مانند يك نوع ماليات عمل مي

اصطالحاً اين نوع تحميل هزينه به مردم را . كننددرآمد خود را به شكل پول نزد خود نگهداري 

  . گويندمي "ماليات تورمي"

                                                                                                                   
1.Seigniorage 
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در . يابداز طرفي، با وجود رشد حقيقي در اقتصاد، تقاضاي مردم براي مانده حقيقي پول افزايش مي

. كننداين شرايط، مردم از روي رغبت، منابع واقعي را در مقابل پول رايج اعتباري دولت واگذار مي

در . شودالضرب، از رشد واقعي تقاضا براي مانده حقيقي پول حادث ميبراين، بخش ديگري از حقبنا

واقع، دولت با انتشار پول اعتباري كه فاقد ارزش ذاتي است، بخشي از توليد حقيقي اقتصاد را به 

  .آيدها به حساب ميكند كه در حقيقت نوعي منبع درآمد براي دولتخود منتقل مي

تواند توان اظهار داشت كه كسري بودجه با توجه به منشأ و نحوه تأمين مالي آن، مين، ميبنابراي

الضرب پول بر با اين اوصاف، نحوه اثرگذاري حق. هاي كالن اقتصاد داشته باشداثرات متفاوتي بر شاخص

  . رشد اقتصادي حائز اهميت است

با رشد اقتصادي در ايران مورد  الضرب پولدر اين مقاله، سعي بر آن است كه ارتباط حق

الضرب پول بر رشد اقتصادي تعيين اي براي اثرگذاري حقبررسي قرار گيرد و همچنين حد آستانه

الضرب به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، حدي است كه در آن، اي حقحد آستانه. گردد

و  هاپس از مقدمه، به بررسي ديدگاه لذا در ادامه. كندبر رشد تغيير مي ن شاخصيجهت اثرگذاري ا

الضرب و رشد نظريات مختلف و مطالعات تجربي انجام شده در كشورهاي مختلف در زمينه حق

ق يشده از طر ين ماليدر بخش سوم، به مسأله كسري بودجه تĤم. پرداخته خواهد شداقتصادي 

ستفاده ارائه و مورد برازش قرار در بخش چهارم، مدل مورد ا. شودالضرب در ايران پرداخته ميحق

  .شودتحقيق ارائه مي يريگجهيو نت يبنددر نهايت، در بخش پاياني، جمع. گيردمي

  

  قينه تحقيشيپ. 2

  مطالعات داخلي. 2-1

كنند، اثر مطالعات انجام شده در داخل كشور كه عمدتاً تأثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي را ارزيابي مي

. كنند، اما در مورد مخارج مصرفي، نتيجه واحدي وجود نداردبر رشد، مثبت ارزيابي ميمخارج عمراني را 

ان، ين ميدر ا. در برخي موارد، اثر اين مخارج بر رشد، مثبت و در برخي موارد، منفي گزارش شده است

ورت بر رشد ص الضرب پول و اثرگذاري آناي براي حقدر زمينه تعيين حد آستانه ياي داخلمطالعه

اند، اشاره الضرب پول پرداختهم به حقيكه به طور مستق يدر اين قسمت، به مطالعات داخل. نگرفته است

  . شوديم

اي با عنوان تعيين ماليات تورمي در اقتصاد ايران، با استفاده از ، در مقاله)1375(نيا اسماعيل

تورمي براي اقتصاد ايران پرداخته  تعاريف ارائه شده مختلف براي ماليات تورمي، به محاسبه ماليات

 . بوده است 1367بيشترين ميزان ماليات تورمي در اقتصاد ايران مربوط به سال . است
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، "بررسي عوامل مؤثر بر ماليات تورمي در اقتصاد ايران"اي با عنوان ، در مقاله)1380(پوروطن

توليد ملي، بر ماليات تورمي و به بررسي آثار متغيرهاي نسبت توليد بخشهاي مختلف اقتصادي به 

دهد كه نتايج، نشان مي. همچنين بررسي اثر ماليات تورمي بر مصرف بخش خصوصي پرداخته است

تأثير توليد بخشهاي كشاورزي و صنعت و معدن بر ماليات تورمي، مستقيم و تأثير بخشهاي 

مدت و تورمي در كوتاه از سوي ديگر، ماليات. واردات و نفت بر آن، در جهت عكس است -صادرات 

  . گذاردداري بر مصرف بخش خصوصي ميبلندمدت تأثير منفي و معني

الضرب پول بر رشد اقتصادي و تورم در بررسي اثر حق"اي با عنوان ، در مطالعه)1380(سلگي 

نتايج كار . به بررسي اين روابط پرداخت 1342 -77، طي دوره VARبا استفاده از يك مدل  "رانيا

الضرب و رشد اقتصادي وجود دارد، مدت، يك رابطه مثبت بين حقدهد كه در كوتاهنشان ميوي 

الضرب پول بيشتر منجر به بروز الضرب پول و تورم مثبت است و حقاما در بلندمدت، رابطه حق

  .شودفشارهاي تورمي در بلندمدت مي

 ياند كه شواهد تجربه كردهاشار يا، در مقاله(Sepehri & Moshiri, 2004) يريو مش يسپهر

از كشورها، نقطه  ين گروهيدر مطالعات ب ين نرخ تورم و رشد اقتصادينشان داده است كه رابطه ب

ف را بر يوجود دارد كه پس از آن نقطه، اثرات مضر و مخرب تورم باال، آثار محرك تورم خف يعطف

ن نرخ تورم و نرخ يارتباط ب يكسان برايك نقطه عطف يكند؛ اما در نظر گرفتن  يم يرشد خنث

 يهان دو محقق در مقاله خود با استفاده از مدليا. ستيگروه مناسب ن يهمه كشورها يرشد برا

 Uك رابطه يمربوط به چهار گروه از كشورها در مراحل مختلف توسعه، امكان  يهاو داده يرخطيغ

 ياحل مختلف توسعه را بررسن كشورها در مريك عضو منفرد بيگروه و نه  ين كل اعضايمعكوس ب

تر از متوسط نييبا درآمد پا يكشورها يدرصد در سال برا 15ن ينقاط عطف برآورد شده ب. اندكرده

با درآمد باالتر از متوسط در  يكشورها يدرصد برا 5ن و ييبا درآمد پا يكشورها يدرصد برا 11و 

ن تورم و نرخ رشد در يماد باشد، بقابل اعت يكه از نظر آمار يچ رابطه بلندمدتيه. نوسان است

  .شوديمشاهده نم OECD يكشورها

ن رشد و تورم وجود يك تورش بالقوه در برآورد رابطه بيق نشان داده است كه  ين تحقيج اينتا

ن، يبنابرا. باشديگر ميكديمختلف با سطوح مختلف توسعه با  يب كشورهاياز ترك يدارد كه ناش

انگر نامناسب بودن يمختلف با مراحل مختلف توسعه، ب ين كشورهايب ين درجه ناهمگنيوجود چن

  . باشديدر حال توسعه م يهمه كشورها يكسان براياست واحد و يك سي يريبه كارگ

  ميـان   در تعامـل   ي سـاختار   شكست  بررسي« نامه خود با عنوان انيدر پا) 1387( پرمهر  ي باقر

را در كشورهاي مختلـف بـا    رشد اقتصادي ي وبخش مالتوسعه  ابطهر ،» ي اقتصاد و رشد   مالي  بخش

در مطالعه خود، از يك مدل رشد درونـزاي تجربـي    يو. كرده است يسطوح درآمدي متفاوت بررس
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 45كشور طي  68 مربوط به هاي تلفيقيدادهح شده خود را با استفاده از ياستفاده كرده و مدل تصر

به صورت استاندارد در چهـارچوب   يو رشد اقتصاد يطه بين بخش مالسال برآورد نموده و ابتدا، راب

ساله برآورد شـده   45 يكليه كشورها در دوره زمان يهايك  معادله رشد تجربي و با استفاده از داده

را نشان داده و در  يو رشد اقتصاد ين بخش ماليب يداريمعن ين برآورد،  يك رابطه منفيج ايو نتا

زمـان، معادلـه    يدر طـ  يبر رشد اقتصاد يتحول اثر توسعه بخش مال يهدف بررسمرحله بعد  و با 

  . به بعد مجددا برآورد شده است 1960مختلف از دهه  يهادهه يرشد برا

زمـان دچـار    يدر طـ  يو رشد اقتصاد ينتايج اين برآوردها نشان داده كه ارتباط بين بخش مال

منفي و معنـادار، در دهـه    70در دهه   ،يمعن يب 60 ن رابطه در دههيتغيير گشته و به طور خاص، ا

، منفي بوده و همچنين، در پـنج سـاله   2000-2004و پنج ساله  90مثبت و معنادار و در دهه  80

ن يـ ا يدر مرحلـه بعـد  . شدت يافتـه اسـت   90، اثر منفي اين شاخص نسبت به دهه 2004-2000

و رشـد   ياد در نحـوه ارتبـاط بـين بخـش مـال     اقتص يافتگياثر سطح توسعه  يبررس ينامه، براانيپا

ن اثر يدرآمدي مختلف مجددا برآورد شده و همچن يهاگروه يح شده براي، مدل رشد تصرياقتصاد

  .شاخص مالي بر رشد اقتصادي در تمام  سطوح درآمدي منفي و معنادار است

سـاختاري در  براي يـافتن نقـاط شكسـت     يگرينامه، از معادله رشد دانين پايا يدر بخش بعد

د، وجود يك شكست يرابطه ميان بخش مالي و رشد اقتصادي استفاده شده و نتايج برآورد مدل جد

با توجه به سطح درآمد كشورها  يدهد، اما نقطه شكست ساختاريدر اين رابطه را نشان م يساختار

  . متفاوت است يبه طور معنادار

نقطه شكست، تاثير معناداري در رشد اقتصادي در كشورهاي با درآمد باال، بخش مالي تا قبل از 

نقطه شكسـت  . ندارد و با وقوع شكست، تاثير بخش مالي بر رشد اقتصادي منفي و معنادار مي شود

با توجه به اين كه ميانگين شـاخص مـالي   . است 60ساختاري در كشورهاي با درآمد سرانه باال رقم 

M2  عا شده كه در اين كشورها به علت گسترش بيش از باشد، لذا اديم 70در اين گروه از كشورها

  . اندازه  بخش مالي، تاثير اين بخش بر رشد اقتصادي منفي است

در كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط تا قبل از نقطه شكست ساختاري تاثير بخـش مـالي بـر    

شكسـت در   ن گروه از كشـورها نقطـه  يدر ا. رشد اقتصادي مثبت و بعد از نقطه شكست منفي است

ن، در يبنـابرا . اسـت  36رخ مي دهد، در حالي كه متوسط شاخص مالي اين كشـورها رقـم    30رقم 

  . كشور هاي با درآمد سرانه باالتر از متوسط نيز بخش مالي بيش از حد بهينه بسط داده شده است

د شكست تر از متوسط، اثر بخش مالي بر رشد اقتصادي قبل از ايجادر كشورهاي با درآمد پايين

ن گـروه از كشـورها نقطـه    يـ در ا. شـود  منفي است و بعد از شكست ساختاري اين اثر بدون معنا مي

كه ميزان شاخص مـالي   يشود، در حال حادث مي M2براي شاخص مالي  60شكست در سطح رقم 
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ن دسته از كشورها بخش مالي كمتـر از حـد بهينـه    يلذا در ا. است 28در اين گروه به طور متوسط 

  .از بين خواهد رفت يشتر آن، تاثير منفي آن  بر رشد اقتصاديداده شده و با توسعه ب بسط

ز اثر بخش مالي بر رشد اقتصادي قبـل از ايجـاد شكسـت    يبا درآمد سرانه اندك ن يدر كشورها

هاي با درآمـد    كه در كشور يياز آنجا. شود معنا مييمنفي است و بعد از شكست ساختاري اين اثر ب

را نشـان مـي دهـد و ايـن      22رقـم   M2پايين، ميزان متوسط توسعه مالي برحسب شـاخص  سرانه 

ن، با توسعه بخش يكه در آن شكست ساختاري حادث مي شود، كمتر است، بنابرا 25ميزان از رقم 

ن كشورها و گذراندن آن از  نقطه وقوع شكست، تاثير منفي بخش مالي بر رشد اقتصـادي از  يا يمال

  .بين خواهد رفت

از  يتـر كمتر توسعه يافتـه در حـد پـايين    يق، مشخص نموده است كه كشورهاين تحقيج اينتا

نگارنـده  .  شـوند يمـ  يتوسعه يافته، دچار شكست ساختار ينسبت به كشورها يشاخص توسعه مال

ت نتيجه گرفته كه اندازه بخش مالي بر تاثيرگذاري اين بخـش در رشـد اقتصـادي    ينامه در نهاانيپا

توانـد   است و ناكارآيي بخش مالي كوچك و يا بخش مالي بيش از اندازه گسـترش يافتـه، مـي   موثر 

  .تاثير منفي بر اقتصاد داشته باشد

  

  مطالعات خارجي. 2-2

 يده و دانش، كااليا. شوديمحسوب م يده و دانش، موتور رشد اقتصاديزا، ارشد درون يهادر مدل

تواند رشد يق و توسعه ميت و گسترش مراكز تحقيكن حقوق مالييهستند و دولت با تب يعموم

و  يمطالعات اقتصاد را به دو بخش دولت) Rati-ram(رام  -يمدل رات. را سرعت بخشد ياقتصاد

-يد ميتول يكيزيه فيكار و سرما يرويكند كه هر كدام با استفاده از دو نهاده نيم ميتقس يردولتيغ

كند يز وارد ميرا ن يد بخش دولتيه، توليه بر كار و سرماعالو يد بخش خصوصياو در تابع تول. كنند

  . است يت دولت بر بخش خصوصيفعال يانگر اثر خارجيكه ب

دولت  يهاتيباشد كه فعالين فرض مين مدل، ايك نسبت داده شده به اين نقص تئوريترعمده

به نظر  يمنطق ن فرضيكه لحاظ ا ياست، در حال يد بخش خصوصياثر مثبت بر تول يهمواره دارا

به امور  يدگيت، رسيت از حقوق مالكيم و حمايدولت در تنظ يهاتيقت، فعاليدر حق. رسدينم

 ياز سو. باشد يتواند محرك رشد و توسعه اقتصاديم... و  يعموم يدكاالهاياقتصاد، تول ييربنايز

- مختلف مانند حق ين مخارج به روشهايا ين ماليات و تأمين امور مستلزم اخذ ماليگر، انجام ايد

ر يگردد كه تأثيم يالضرب است كه موجب خارج ساختن و تصاحب منابع از دست بخش خصوص

  .ده گرفته شوديد نادينبا يآن بر رشد اقتصاد
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مخارج دولت، به  ين مالين چارچوب، با لحاظ تأميبود كه در ا ين كسياول (Barro, 1991)بارو 

آن  يت در مدل وينكته حائز اهم. پرداخت ير رشد اقتصاداندازه دولت ب ياثرگذار يل چگونگيتحل

به بحث پرداخته و مخارج دولت فقط  يك بازار رقابتيك بودجه متوازن در ياست كه در چارچوب 

شود، آن است كه يكه در مدل بارو مالحظه م يرادين ايبزرگتر. شودين ميات تأميق اخذ مالياز طر

ن فرض شده كه يها در نظر گرفته شده و همچناتيولت، مالن مخارج دين مدل تنها راه تأميدرا

 يهايژگين وياز بارزتر يكيكه در عالم واقع،  ياست؛ در حال يبودجه، متوازن و فاقد هرگونه كسر

ها بودجه است كه دولت يده كسريدر حال توسعه، عدم توازن و پد يژه در كشورهايبودجه دولت بو

 يپول هيالضرب و گسترش پاژه چاپ پول، استفاده از حقيمختلف بو يهان آن به راهيبه منظور تأم

 يبر رشد اقتصاد يپول هيجه رشد پايالضرب و در نتحق ينحوه اثرگذار يلذا بررس. آورنديم يرو

  . ت استيحائز اهم

توان به ياند، منقش دولت با لحاظ عدم توازن در بودجه پرداخته يكه به بررس ييهااز جمله مدل

. اشاره كرد (Christopher et al., 2005)وان يستوفر، آدام و بيو كر) 1999(و جمل  ينيقات نلر، بليقتح

وارد الگو شده و  يت بودجه با لحاظ عدم توازن در بودجه و وجود كسرين دو مطالعه، محدوديدر ا

پرداخته و  يبودجه دولت بر رشد سرانه اقتصاد ير اجزايتأث يت به بررسين محدودينلر، با لحاظ ا

تفاوت كار . ده شده استيهمان سال سنج يزان رشد اقتصاديبات بودجه در هر سال بر مياثر ترك

نده مورد يبات بودجه را بر رشد سال آيوان، اثر تركيوان با كار نلر، در آن است كه آدام و بيآدام و ب

 يهاك از راهيدجه و هر بو يكسر ياثرگذار يبرا يان حد آستانهيياند و به تعقرار داده يبررس

  . اندپرداخته يالضرب به طور مجزا بر رشد اقتصادآن مانند حق ين ماليتأم

همان سال  يبات بودجه در هر سال  بر رشد اقتصادين مطالعه، مشابه با كار نلر، اثر تركيدر ا

پول بر اثر  الضربحق يبرا يان حد آستانهييوان به تعيشود و مشابه با كار آدام و بيده ميسنج

   .شوديپرداخته م يپول هيرشد پا

  :شوداز مطالعات خارجي مي گريداي به برخي ، اشاره)1(در جدول 
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  ج آنيو نتا يمطالعات خارج يبرخ. 1جدول 

  محقق  نتيجه

درصد و  3اي براي اثر تورم بر رشد اقتصادي، براي كشورهاي صنعتي حد آستانه

در سطوح تورم باالتر از اين حد . رصد استد 12در حال توسعه  يبراي كشورها

  .شود، اثر تورم بر رشد منفي ميياآستانه

Khan, Mohsin, 
Senhadji & 

Abdelhak (2000) 

افزايش در پايه . شودكسري بودجه منجر به افزايش در پايه پولي در كوتاه مدت مي

اثر تورم بر . شوديمدت و هم، در بلند مدت، منجر به تورم مز، هم در كوتاه يپولي ن

  .رشد در جهت عكس است

Kuştepeli, (2002) 

 يعوامل و كاهش رشد اقتصاد يورها منجر به كاهش بهرهبزرگ شدن اندازه دولت

  .شوديم

Atul & Khalkhali 

(2002) 

درصد،  GDP (23نسبت مخارج كل دولت به (اي براي اندازه كل دولت حد آستانه

در سطوح . درصد است 9/14صد و براي مخارج مصرفي در 3/7براي مخارج عمراني 

  .باالتر از اين حدود، اثر مخارج دولت بر رشد منفي است

Lee, & Chen 

(2005) 

الضرب پول بر رشد اقتصادي، به اي براي اثرگذاري كسري بودجه  و حقحد آستانه

  . درصد است25/1و  5/1ب، معادل يترت

Christopher S., 

Adam & Bevan 

(2005)  
  منابع ذكر شده در جدول : مأخذ 

  

  الضربن مفهوم حقييتب. 3

بر اساس آن، الزم  است به طور مختصر در  يمدل تجرب يق و معرفيتحق ينظر يان مبانيقبل از ب

، با در نظر گرفتن اين فرض 1953فريدمن، در سال . مطرح شود يالضرب مطالبخصوص مفهوم حق

ست، نشان داد كه درآمد دولت از انتشار پول در حالت تعادل و در كننده پول اكه دولت تنها عرضه

دهند، برابر با وضعيتي كه دارندگان پول سريعاً ميزان تورم را دريافته و خود را با آن تطبيق مي

توان آن را به صورت باشد كه مييارزش حقيقي پول منتشر شده جديد م
t

tt

t
P

MM
S 1−−
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در 

شاخص  t ،Ptالضرب پول يا همان حق آقايي دولت در زمان معادل حق Stرابطه  در اين. نظر گرفت

در صورتي . باشدمي tميزان پول اسمي موجود در دست مردم در زمان  Mt، و tها در زمان قيمت

  :باشد، در آن صورت µكه نرخ رشد پولي معادل مقدار ثابت 
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  :توان به رابطه زير رسيدمي Stن معادله در رابطه يبا جايگذاري ا
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گردد كه رشد يالضرب پول به شكل زير در نظر گرفته شود، مالحظه مدر صورتي كه رابطه حق

  .شودپولي مانند هر متغير اسمي ديگر، از دو قسمت رشد حقيقي و رشد ناشي از تورم تشكيل مي
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الضرب پول تعريف مشابهي با نيز براي حق 1995و استرلي در سال  1978ويتو تنزي، در سال 

نكه نرخ تورم معادل نرخ رشد اسمي پول است، يآنها با در نظر گرفتن ا. تعريف فريدمن، ارائه دادند

  :الضرب را بر مبناي رابطه زير ارائه دادندشكل ديگري از حق

t

t
t

P

M
S 1−×= π )3                (                                                                         

الضرب را به صورت نسبت تغيير در پايه پولي به توليد ، حق1982استانلي فيشر، در سال 

بنابراين، درآمد دولت از محل انتشار پول به صورت درصدي از . ناخالص ملي اسمي تعريف كرد

  :گرددصورت زير ارائه ميتوليد ناخالص ملي اسمي به 

)4     (                                                                                              
GNP

H
St

∆
=  

  . تغيير در پايه پولي است H∆معادل پايه پولي و  H، )4(در رابطه 

صدي از توليد ناخالص ملي اسمي به الضرب را به صورت درحق 1989بانك جهاني در سال 

  :صورت زير تعريف نموده است

)5                       (                                                                
GNP

M
S t

)1/.( ππ +
=  
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)/1(، )5(در رابطه  ππ متوسط  M. ، معادل كاهش قدرت خريد پول طي دوره است+

متوسط پول ذخيره طبق نظر فيشر، معادل متوسط پايه . باشدپول ذخيره در ابتدا و انتهاي دوره مي

هاي زير تعريف الضرب پول را به صورت، حق1992المللي پول، در سال صندوق بين. پولي است

  :نمايدمي

 :الضرب به عنوان درصدي از درآمدهاي دولتحق. 1

)6      (                                                                                               
GR

H
St

∆
=    

  . معادل كل درآمدهاي دولت است GR، )6(در رابطه 

  :الضرب به عنوان درصدي از مخارج دولتحق. 2

GE

H
St

∆
= )7                       (                                                                               

ن مقاله از نسبت تغيير در پايه پولي به يدر ا 1.معادل مخارج دولت است GE، )7(در رابطه 

  .ده، استفاده شده استيتوليد ناخالص داخلي كه توسط فيشر ارائه گرد

  

  ينظر يمبان. 4

. اندمطرح شده يبه عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد يمتعدد يرهاي، متغيصاددر مباحث رشد اقت

تراكم سرمايه در صورتي بـه  . باشديرگذار بر رشد اقتصادي، تراكم سرمايه مياز عوامل اصلي تاث يكي

انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتـوان  آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پسدست مي

گر از عوامل مؤثر بر يد يكي). 108ص : 386تودارو، (د و توليد بيشتري در آينده به دست آورد درآم

شود، هرچند با رشد جمعيت چون موجب افزايش نيروي كار مي. ت استيرشد جمع يرشد اقتصاد

و ) 110ص : 1386تودارو، (شده تأخير، به طور سنتي يكي از عوامل محرك رشد اقتصادي شناخته 

به نظر بسياري از اقتصاددانان، . است يرگذار بر رشد اقتصاديز جزء عوامل تأثيات تكنولوژيك نتغيير

از روشهاي جديد و  مـدرن   يريگاز بهره يمهمترين منبع رشد اقتصادي، پيشرفت تكنولوژيكي ناش

وري نيـروي كـار،   سبب افزايش بهره يشرفت تكنولوژيپ). همان(است يسنت يروشها يد به جايتول

  ).83: 1383باغيان، قره(شود ازدهي سرمايه و ساير عوامل توليد ميب

                                                                                                                   
 "و تورم الضرب پولحق"تحت عنوان ) 1375( نيااصغر اسماعيلنامه عليحات بيشتر به پايانيجهت توض.  1

 .مراجعه شود
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در واقـع، افـزايش در   . ز از عوامل اصلي رشد كشـورها اسـت  يگذاري در سرمايه انساني نسرمايه

تواند از طريق ارتقاء سطح مخارج آموزشي، تعليم نيروي انساني، بهبود وضع بهداشت و تحقيقات مي

شـايان  . تر اقتصادي گرددوري را افزايش دهد و منجر به رشد سريع، بهرهسطح كيفي نيروي انساني

-اگـر سـرمايه  . ذكر است كه استفاده مؤثر از سرمايه فيزيكي، منوط به وضعيت سرمايه انساني است

وري سرمايه فيزيكي اضافه شده به اقتصاد ه انساني صورت نگيرد، ميزان بهرهيگذاري كافي در سرما

اي و كـاردان  ، زيرا براي استفاده مؤثر از سرمايه فيزيكي، وجود افراد مدير، حرفـه محدود خواهد شد

  ). 616 -624ص : 1994ر، يم(ضروري است 

سرمايه اجتماعي از ديگر عوامل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي اسـت كـه اخيـراً مـورد توجـه ويـژه           

ط بين افراد يك جامعه اسـت  سرمايه اجتماعي، پتانسيل نهفته در رواب. اقتصاددانان قرار گرفته است

سـرمايه اجتمـاعي از طريـق افـزايش اعتمـاد و      . شودكه موجب پيشرفت مؤثر امورات آن جامعه مي

تواند شود كه ميها ميگذاريهمكارانه در اقتصاد، باعث پشتيباني از سرمايه يهاط اقداميت شرايتقو

ط يت شرايق تقويمايه اجتماعي از طرسر. فرايند توليد را تسهيل كرده و موجب رشد اقتصادي گردد

شود كه افراد با اطمينان از اينكه ابـداع و خالقيـت   باعث مي يت معنويت و مالكيحفظ حقوق مالك

وري افـزايش ابـداعات و نـوآوري، بهـره    . آنها محفوظ خواهد ماند، به خالقيت و نـوآوري روي آورنـد  

-سرمايه اجتمـاعي مـي  . گرددشد اقتصادي ميعوامل توليد را باال برده و سبب افزايش توليدات و ر

يكي از مهمترين ايـن نهادهـا   . تواند موجب افزايش اعتماد افراد نسبت به نهادها و عملكرد آنها شود

با افزايش اعتماد افراد به دولت وتصميمات آن، افراد ضمن حمايـت از دولـت از طريـق    . دولت است

گردند كـه  ث افزايش كارآيي دولت و نظام اقتصادي ميباع... شركت در انتخابات، پرداخت ماليات و 

  ).5 -6: 1386رحماني و همكاران، (اي در رشد اقتصادي داشته باشد تواند نقش عمدهاين عامل مي

عملكـرد دولـت بـا    . الشـعاع قـرار دهـد   تواند رشد اقتصـادي را تحـت  ز مييهاي دولت نسياست

-يكي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي به حساب مـي  اثرگذاري بر كارآيي تخصيصي منابع، به عنوان

افزايش در مخارج دولت منجر به جذب منابع حقيقي بيشتر توسـط بخـش عمـومي شـده و از     . آيد

اگر مخـارج بخـش دولتـي منجـر بـه      . گرددديدگاه تخصيصي منجر به بروز اثر جانشيني جبري مي

منفعت اجتماعي اين روند، از هزينـه   وري بخش خصوصي شود، آنگاه تحت شرايطي كهافزايش بهره

توان گفت كه مخارج بخش دولتي فرصت كم شدن منابع در اختيار بخش خصوصي بيشتر باشد، مي

  .گذاردتأثير مثبتي بر رشد اقتصادي بر جاي مي

در مقابل، اگر مخارج بخش دولتي تنها در قالب مخارج مصرفي و غيرمولد صورت پذيرد، آنگـاه  

توان گفـت كـه سـطح    تر بودن كارآيي بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي، ميينبا توجه به پاي

  .يابدتوليد به جاي افزايش، كاهش مي
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هـاي  هـاي ماليـاتي در زمينـه   تواند با برقراري معافيـت هاي مالياتي، دولت ميدر زمينه سياست

گـذاري در ايـن   يهق و توسع، منجر بـه ايجـاد انگيـزه بيشـتر سـرما     يهاي تحقمولد، از جمله فعاليت

، اگر ياز طرف. تواند بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته باشدبنابراين، در بلندمدت مي. ها گرددفعاليت

جويانه شود، منجر به بروز انحراف در تخصيص صحيح منـابع  هاي مالياتي صرف اهداف رانتمعافيت

ي، آثار منفي بـر رشـد اقتصـادي بـر     هاي مالياتگونه معافيتشود و به اين ترتيب، ايندر اقتصاد مي

هاي توليدي با كاهش بـازدهي سـرمايه،   گر، وضع ماليات بر فعاليتياز طرف د. جاي خواهد گذاشت

  . گذاري را كاهش داده و در بلندمدت، داراي اثرات منفي بر رشد اقتصادي استانگيزه سرمايه

مصرفي باشد، در بلندمدت در مورد كسري بودجه دولت، در صورتي كه ناشي از رشد مخارج 

تواند اثرات داراي اثر منفي و در صورتي كه ناشي از رشد مخارج عمراني باشد، در بلندمدت مي

تأمين مالي كسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق قرضه . مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

آن باشد كه دولت  يخصوصبخش  ياگر تلق. تواند اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشدمي

ات از آنها خواهد گرفت، در آن صورت به منظور ينده به صورت مالياصل و فرع اوراق قرضه را در آ

انداز منفي دهد و اين موضوع، پسانداز جاري خود را افزايش ميجبران آن در آينده، ميزان پس

-صادي نيز بدون تغيير باقي ميانداز ملي، رشد اقتبا ثبات سطح پس. كندبخش دولتي را خنثي مي

انداز خود را ثابت نگهدارد، را نداشته باشد و سطح پس ين نگرشياما اگر بخش خصوصي چن. ماند

  . شودافت و در نتيجه، سطح رشد اقتصادي نيز كاسته مييانداز ملي كاهش خواهد سطح پس

الضرب پول و حق ز حقگيري دولت اتأمين مالي كسري بودجه از طريق رشد پايه پولي و بهره

ها منجر به كاهش مصرف و  افزايش سطح عمومي قيمت. شودآقايي، منجر به بروز تورم مي

شود و به اين ترتيب مخارج دولت از طريق كاهش در مخارج گذاري بخش خصوصي ميسرمايه

مات، نوعي انتقال قدرت خريد از بخش يج اين تصمينتا. شودبخش خصوصي تأمين مالي مي

در صورتي كه دولت در استفاده از اين منابع كارآيي بيشتري نسبت . وصي به بخش دولتي استخص

ن انتقال قدرت خريد از بخش خصوصي به بخش دولتي، رشد يبه بخش خصوصي داشته باشد، ا

ن منابع از بخش يا يريدر به كارگ يبخش دولت ييكه كارآ يبخشد و در صورتاقتصاد را سرعت مي

 يتر باشد، انتقال قدرت خريد از بخش خصوصي به بخش دولتي، روند رشد اقتصادنييپا يخصوص

  . را كندتر خواهد ساخت

در  ييجاد ناكارآيمنجر به االضرب پول، در اغلب موارد ق حقيبودجه از طر يكسر ين ماليتأم

ن يا .شوديم يدر مقابل منافع اندك اقتصاد ،گريفراوان د يهانهيجاد هزيو ا يستم اقتصاديس

 يهانهيه هزيو كل يستم اقتصاديدر س ينسب يها تميتورم و اختالل ق يهانهيها شامل هزنهيهز

در  يدرآمد به اقشار پردرآمد و گسترش شكاف طبقاتمانند انتقال ثروت از اقشار كم ،از تورم يناش
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-يد مردم ممانده پول نز يقيالضرب منجر به كاهش ارزش حقاز حق يتورم ناش . باشديجامعه م

مانده  يد خود، مجبور به نگهداريد پول به منظور حفظ قدرت خريشود و مردم با كاهش قدرت خر

ات يك ماليد پول افراد، مانند ين حالت، تورم با كاهش قدرت خريدر ا. شونديم يشتريب ياسم

  . ديآيدولت به حساب م يك منبع درآمديبه عنوان  "يات تورميمال"كند كه با عنوان يعمل م

است، به منظور به گردش درآمدن كاالها و  يقيرشد حق يكه اقتصاد دارا ي، زمانياز طرف

ه يش پايابد و دولت با افزاييش ميپول افزا يقيمانده حق يد شده، تقاضا برايتول يقيخدمات حق

به ز ين بخش نيرا تصاحب كند كه ا يقي، كاالها و خدمات حقيتواند در قبال پول اعتباريم يپول

گسترده، منافع  يهانهين هزيا ،در مقابل البته. ديآيدولت به حساب م يك منبع درآمديعنوان 

از  يد اقتصاد ناشيش محدود توليشامل افزا ،ن حالتيدر بهترست و ياد نيالضرب زحق ياقتصاد

   .باشديگسترش تقاضا م

 يه پوليش پايباشد، با افزا ياتر از حد آستانهنيالضرب پايكه حق يان ذكر است، در صورتيشا

جه يد و در نتيكل و تول يش تقاضاي، افزايگذارهيش سهم سرمايق كاهش نرخ بهره و افزاياز طر

-شتر از حد آستانهيالضرب، بزان حقيكه م يدرصورت. جاد  خواهد شدي، ايش نرخ رشد اقتصاديافزا

 يهانهيك هزيرخ تورم، منجر به تحرن يرو يشتر انتظارات و اثرگذاريك بيتواند با تحريباشد، م يا

  . گردد يد و كاهش نرخ رشد اقتصاديتول

هاي مالي خود منجر به بروز نااطميناني در ساختار عالوه بر آن، در صورتي كه دولت با سياست

گذاري بخش خصوصي با نوسان مواجه شده و با مالياتي و يا مخارج دولتي شود، بازدهي سرمايه

گذاري گذاري و بازده آن، سرمايهطميناني بخش خصوصي در زمينه سرمايهافزايش ريسك و ناا

  . يابدخصوصي كاسته شده و رشد اقتصادي نيز كاهش مي

ت به مطالب فوق، تراكم سرمايه، رشـد جمعيـت و نيـروي كـار، پيشـرفت تكنولـوژيكي،       يبا عنا

 يهـا ، راهيو عمرانـ  يارج جـار ب آن از نظـر مخـ  يسرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، مخارج دولت و ترك

-ا حـق يـ ش حجم پول يو افزا ياتير ماليغ يها، درآمدهااتيدولت شامل مال يهانهيهز ين ماليتام

در  يقـ يد سـرانه حق يعالوه بر عوامل فوق، مقدار تول. رگذار هستنديالضرب بر نرخ رشد اقتصادي تأث

به عنـوان شـاخص نشـان دهنـده      يقيز بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه حقيدوره گذشته ن

  .، مؤثر  استيرشد اقتصاد

شتر از مطالعات نلر و آدام يالضرب، بحق يان حد آستانهييتع يق براين تحقيكه در ا يياز آنجا

 يحاكم بر الگو ينظر ين قسمت، مدل مورد استفاده آنها و مبانيشود، در ايوان الگو گرفته ميو ب

مختلف  يك با  نقشهايرشد نئوكالس يهامدل. گردديمطرح م يشتريل بيآنها، به تفص يتجرب

سطح و نرخ رشد بلند مدت محصول،  يهان كنندهيياز تع يكيبه عنوان  يمال يهااستيس
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دار يك به عنوان عوامل برونزا، نرخ رشد بلند مدت پايت و تحوالت تكنولوژينرخ رشد جمع. سازگارند

دار، ين حالت پاير انتقال به ايتوانند بر مسيم  يمال يهاتاسين زمان سيكنند كه در اين ميرا مع

 ,Barro)باشند، مانند مدل بارو  يمال يهااستيز كه شامل سيرشد درونزا ن يهادر مدل. مؤثر باشند

 يهااستيانتقال اثر از س يبرا يزميمكان (Mendoza et al., 1997)و مندوزا و همكاران  (1991

  . ان شده استيدار بلند مدت بيد در حالت پايتولبر سطح و نرخ رشد  يمال

ن يبودجه دولت را از حوزه تأم ي، عناصر درون)1999(و جمل  ينينلر، بل يل نظريبراساس تحل

، ين كننده ماليها و عناصر تأماتيمال: نمود يها طبقه بندن دستهيتوان در ايز مخارج، ميو ن يمال

شامل ( يگذارهيانداز و سرماق بر پسير بر تابع رجحان مصرف كنندگان و از آن طريتوانند با تأثيم

توانند با يز ميمخارج دولت ن. باشند 2ير انحرافيا غي 1ي، انحراف)يو انسان يكيزيف يهاهيسرما

   .باشند 4ر مولديا غي 3اقتصاد، مولد يد فعاالن اصليبر تابع تول يرگذاريتأث

  :نمود يرا طراح) 2(توان جدول ي، ميبودجه بر رشد اقتصاد يناصر درونن عياثرات ا يدر بررس
  

  يآنها بر رشد اقتصاد ين ماليتأم ياثرات مخارج دولت و روشها ينظر يجمع بند. 2جدول 

    مخارج دولت

  ر مولديغ  مولد

ن حالت مخارج دولت يهرچند در ا
را كاهش  يت بخش خصوصيفعال

د، يمات نيتواند تقويم ينداده و حت
ن يبه علت اثرات مخرب نوع تأم يول
، يگذارهيبر پس انداز و سرما يمال
ن روش ين نوع مخارج همراه با اياثر ا
  .بر رشد مبهم است ين ماليتأم

-پس يهازهيانگ يانحراف يهااتياز آنجا كه مال

ز مخارج يرا كاهش داده و ن يگذارهيانداز و سرما
در  ير مولد باعث كاهش سهم بخش خصوصيغ

ت آنها را كاهش يزه فعالياقتصاد شده و انگ
ن نوع مخارج و ين حالت ايخواهند داد، قطعاً در ا

 ياو كاهنده ياثر منف ين مالين روش تأميبا ا
  .خواهد داشت ينرخ رشد اقتصاد يرو

  يانحراف

ها و اتيمال
ن يتأم يابزارها
  دولت يمال

ن حالت با وجود مخارج مولد و يدر ا
فعاالن  يت اقتصاديمؤثر بر فعال

بدون  ين ماليز روش تأميو ن ياصل
-هياثرات مخرب بر پس انداز و سرما

ن نوع مخارج با ي، قطعاً اثر ايگذار
بر رشد  ين ماليوه تأمين شيا

  .مثبت خواهد بود ياقتصاد

 ير انحرافيغ ين مالين روش با وجود تأميدر ا
-هيپس انداز و سرما يهازهيتوان گفت انگينم

افت، ياقتصاد كاهش خواهد  يفعاالن اصل يگذار
 ينير مولد و بروز جانشيقطعاً با مخارج غ يول

خواهد  ير منفيد تأثير مولد، توليغ يجبر
ن مخارج يز اثر اين حالت نين در ايبنابرا. رفتيپذ
 يا منفيبر رشد مبهم  و  ين مالين نوع تأميبا ا

  .خواهد بود

ر يغ
  يانحراف

  .(Kneller et.al, 1999: 173-174)محققان از موضوعات طرح شده در  ين و جمع بنديتدو: مأخذ

                                                                                                                   
1. Distortionary 

2. Non-Distortionary 

3. Productive 

4. Non-Productive 
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دولت به  يهااستيس يبرا ين ماليتأم ياز ابزارها يكيالضرب گونه كه گفته شد، حقهمان

. را به وجود آورد يتواند اثرات متفاوتين ابزار با توجه به اندازه استفاده از آن ميا. روديشمار م

د، ياز محصول به وجود آ يابند و سطح باالتريدر جامعه گسترش  ياقتصاد يهاتيهرچه كه فعال

افته و يش ين حالت، مقدار پول در گردش افزايدر ا. شوديشتر ميب يواقع يمانده ها يتقاضا برا

ها نسبت دولت يبرا ين مالين نوع از تأمياستفاده از ا. كنديجاد ميمنتشر كننده، حق الضرب ا يبرا

 يها، استفاده از كسردولت يالضرب براگر، استفاده از حقينوع د. تر است، آسانيبع مالر منايبه سا

را  يتواند بر اساس جدول فوق، اثرات متفاوتيم ين مالين نوع تأميا. شده است يپول يبودجه ها

  . گذارد يرشد برجا يرو

ستفاده از آن را نشان زان ايكه بتواند م يبه عنوان شاخص يد ناخالص مليالضرب از تولسهم حق

 يدرصورت. ش بگذارديبه نما يرا بر رشد اقتصاد يتواند براساس جدول فوق، اثرات متفاوتيدهد، م

 يهااز جامعه به ماندهين نيتأم يكم باشد، قاعدتاً برا يد ناخالص مليالضرب از تولكه سهم حق

د و معامله يتول يرا برا يصوصط مناسب انجام معامالت، دست بخش خيجاد شرايز ايو ن يپول يواقع

الضرب در عوض، بزرگ بودن سهم حق. گردديكسب و كار را شامل م يشتر بازنموده و بهبود فضايب

ط يجاد شرايشده و با ا ين بخش خصوصيك سو، دولت جانشيشود تا از يد ناخالص باعث مياز تول

جاد يگر، با ايد يش دهد، و از سورا در جامعه كاه يگذارهيل به پس انداز و سرماير مولد، تمايغ

ط بر ين شرايا. د و رشد را هدر دهدياز تول ي، بخشيبخش خصوص يهاتيف فعاليط تضعيشرا

  .  ش خواهد گذاشتيبر رشد را به نما ياساس جدول فوق، اثر منف

 يمجموعه عوامل مؤثر بر نرخ رشد اقتصاد يبرا ر رايتوان مدل زي، ميل نظرين تحليبراساس ا

  . ن نموديتدو
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 بوده و  يار بودجهيو غ ير ماليغ يرهايبردار متغ است،  ينرخ رشد اقتصاد tgكه در آن 

  . گردديانس ثابت فرض مين  و واريانگيز جمله اخالل با مين . است يابودجه يرهايبردار متغ

  

  يمدل تجرب يمعرف. 2-4

ت بـه اهـداف   يـ ق و با عناينه تحقيشيو پ ينظر يمبان يهابا توجه به مطالب مطرح شده در قسمت

وان بـه عنـوان مقـاالت    يـ ستوفر، آدام و بيرق كيز تحقيو جمل و ن ينيق و مطالعات نلر، بلين تحقيا

در دوره گذشـته، نسـبت مخـارج     يقـ يد سـرانه حق ينرخ رشد جمعيت، تول يرهايتوان متغيه، ميپا

، نسبت يد ناخالص داخلي، نسبت مخارج عمراني دولت به توليد ناخالص داخليمصرفي دولت به تول

و  يد ناخالص داخليرمالياتي به تولياي غ، نسبت درآمدهيد ناخالص داخليدرآمدهاي مالياتي به تول
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در نظـر گرفـت و مـدل     يرگذار بر رشد اقتصاديتأث يحيتوض يرهايالضرب پول را به عنوان متغحق

  :نمود  ير معرفيرا به شكل ز يتجرب

 )9(                                          ).(SEIGNIORXGDPPCG iiii γωδβα ∑ ∑ +++=   

) 76به قيمت ثابت سال پايه (رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در اين مدل، متغير وابسته، نرخ 

به (سرانه با يك دوره تأخير  GNPشامل متغيرهاي كنترلي نرخ رشد جمعيت و است و بردار 

، نسبت مخارج GDPنسبت مخارج مصرفي به (شامل متغيرهاي مالي  و بردار ) 76قيمت ثابت 

غيرمالياتي دولت به  يو نسبت درآمدها GDP، نسبت درآمدهاي مالياتي به GDPعمراني دولت به 

GDP (است . SEIGNIOR به  يه پولير در پاييالضرب پول، معادل نسبت تغحقGDP است.  

الضرب پول در مدل فوق، مدل از حالت خطي خارج شده و به اي حقبا وارد كردن حد آستانه

بنابراين . الضرب پول استاي براي حقحد آستانه  BDR0در اين حالت . ابدييصورت ذيل تغيير م

-ميزان اثرگذاري سطوح حق  اي و تر از حد آستانهالضرب پايينميزان اثرگذاري سطوح حق 

  . دهداي را بر رشد اقتصادي، مورد ارزيابي قرار ميالضرب باالتر از حد آستانه
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اي در مدل، رگرسيون به ، به منظور تعيين حد آستانه(CLS)در روش حداقل مربعات شرطي 

تخمين  OLSالضرب پول، به روش اي كسري بودجه و حقازاي سطوح مختلف فرضي حد آستانه

شود كه مجذور مربعات جمالت پسماند ي در جايي تعيين مياحد آستانه. شودزده مي

(SSR)شودحداقل مي .  

  

  يالضرب پول و رشد اقتصادحق يروند زمان يمرور تجرب. 3

در اغلب جوامع در حال توسعه كه داراي نظام مالياتي سيستماتيك و منسجمي نيستند، بهترين راه 

ر پول است كه كمترين هزينه ممكن را براي دولت به منظور تأمين مخارج خود، انتشا يش رويپ

-مي "الضربحق"استفاده از چاپ پول توسط دولت به منظور تأمين مخارج خود را . دولت دارد

  .  شودمحسوب مي "حق آقايي"ها نوعي الضرب پول براي دولتدر حقيقت، اين حق. گويند

ه استقالل از بازارهاي پولي مشي دولت در زمينل خطي، به دليانقالب اسالم يروزيبعد از پ

تالش  يعالوه بر آن، در راستا. خارجي، تصميم گرفته شد كه از وامهاي خارجي استفاده نشود
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گر تأمين مالي يهاي دجهت حذف ربا، از انتشار اوراق قرضه جديد ممانعت به عمل آمد و يكي از راه

ترين راه در مقابل دولت، دهبنابراين، سا. كسري بودجه دولت، موضوعيت خود را از دست داد

نسبت (الضرب پول آمارهاي مربوط به حق .الضرب پول و گسترش پايه پولي بوداستفاده از حق

دهد كه بخش قابل توجهي از كسري بودجه نشان مي) تغيير در پايه پولي به توليد ناخالص داخلي

  .ولي تأمين شده استهمواره به وسيله استفاده دولت از حق آقايي خود در گسترش پايه پ

نمودار زير، حق آقايي دولت را كه ناشي از تغيير در پايه پولي است، به عنوان درصدي از توليـد  

  :دهدناخالص داخلي نشان مي

  

  

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

 

از سـال  . رويـه نقـدينگي و تـورم اسـت    ران، رشد بـي ييكي از ديگر مشكالت اساسي در اقتصاد ا

شد نقدينگي در ايران همواره از متوسط رشد نقـدينگي كشـورهاي منطقـه بـاالتر     تا كنون، ر 1998

البته در سـالهاي اخيـر، رشـد نقـدينگي در كشـورهاي منطقـه نيـز بـه دنبـال افـزايش           . بوده است

المللي گوياي آن است كه نرخ تـورم  ارقام بين. درآمدهاي نفتي، آهنگ صعودي به خود گرفته است

سـابقه بـوده   درصد رسيده كه در ميان كشورهاي منطقه بي 6/18به رقم  2006ايران در پايان سال 

و  8/9، 5/10هـاي تـورم   در اين سال، كشورهاي آذربايجان، پاكستان و تركيه به ترتيب با نرخ. است

  ).11ص : 1386ماه ماهنامه اقتصاد ايران، دي(هاي بعدي قرار گرفتند درصد، در جايگاه 7/9
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، مبين تأثير 1338-56 يدهد كه  تحقق رشد اقتصادي در فاصله سالهاها نشان ميبررسي

در اين دوره با افزايش . ران بوده استيگذاري در اقتصاد كشور امثبت عوامل خارجي بر روند سرمايه

هاي گذاريناگهاني بهاي نفت صادراتي و با افزايش درآمدهاي نفتي، منابع دولت براي سرمايه

د دولت در كنار برنامه اصالحات ارضي، به حمايت خود از ين امر سبب گرداي. عمراني تأمين شد

گذاري مستقيم در صنايع سنگين بپردازد كه در دار صنعتي و نيز سرمايهطبقه نوخاسته سرمايه

گذاري خصوصي، نشان مشاهده رشد سرمايه. جريان اين امر، رشد اقتصادي ايران نيز افزايش يافت

اما افزايش شديد درآمدهاي نفتي، موجب عدم . باشدن، طي اين دوره ميدهنده روند افزايش آ

تناسب در زير بخشهاي مختلف اقتصاد گرديد و اقتصاد كشور با تنگناهاي زير بنايي و كمبود نيروي 

توان از پيامدهاي منفي اين دوره، به اتالف منابع، طوالني شدن مي. انساني متخصص مواجه شد

  . بزرگ و افزايش نرخ تورم اشاره كردهاي مدت اجراي طرح

، عوامل متعددي بر اقتصاد ايران 1356-68در دوره دوم اقتصاد ايران، يعني فاصله سالهاي 

با پيروزي انقالب اسالمي ايران، نرخ رشد  1357در ابتداي اين دوره، در سال . تأثيرگذار بوده است

بالفاصله بعد از آن نيز . دت كاهش يافتگذاري خصوصي و دولتي به شو همچنين سرمايه ياقتصاد

، وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، به شدت تأثير منفي و مخربي بر 1359-68طي سالهاي 

در . گذاري خصوصي و دولتي داشتتمامي متغيرهاي اقتصاد كشور از جمله، رشد توليد، سرمايه

گذاري ، دليل اصلي كاهش سرمايهواقع، عدم ثبات اقتصادي و سياسي كشور، در سطوح خرد و كالن

  . باشدخصوصي بود كه نتيجه آن، كاهش رشد اقتصادي در دوره مذكور مي

باشد كه درآن، تا كنون كه دوره سوم رشد و شكوفايي كشور مي 1368اما در فاصله سالهاي 

بوده  آزادسازي نرخ ارز صورت پذيرفت، در بقيه موارد، نمودار رشد اقتصادي در مسير صعودي خود

البته مشابه اكثر كشورهاي صادركننده نفت، باال بودن قيمت نفت در اين سالها، كمك شاياني . است

ماهنامه اقتصاد (هاي خصوصي و دولتي و به تبع آنها، رشد اقتصادي داشته است گذاريبه سرمايه

  :ددهنمودار زير روند رشد سرانه اقتصادي را نشان مي). 14: 1387ماه ايران، آبان
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هاي  هاي سال اقتصادي و ترازنامه يها گزارش ران،يا ياسالم يبانك مركزي جمهور: مأخذ

  www.cbi.ir: تيمختلف و سا

  

  :باشدالضرب و رشد سرانه اقتصادي به صورت ذيل مينمودار پراكنش مربوط به رابطه حق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يافته هاي تحقيقمأخذ 

الضرب پول با رشد سرانه دهد، رابطه بين حقگونه كه نمودار پراكنش فوق نشان ميهمان

  .اقتصادي منفي است

  



  كيومرث سهيلي و الهه خالوييدكترانگيزان، سهراب دلدكتر.../ اي تعيين حد آستانه

 

138

  نتايج آن تخمين مدل و. 4

  جمعي متغيرهاي الگوبررسي مانايي و هم. 1-4

در صورتي كه متغيرهاي الگو . اولين گام در تخمين هر مدل، سنجش مانايي متغيرهاي الگو است

بايد به بررسي بود و نبود رابطه  يدر سطح مانا نباشند، به منظور دستيابي به يك رابطه بلندمدت، م

فولر تعميم يافته با لحاظ عرض از  _نتايج آزمون ديكي. رداختجمعي بين متغيرهاي الگو پهم

، نرخ رشد  GDPگذاري به دهد كه در ميان متغيرهاي الگو، متغير نسبت سرمايهمبدأ، نشان مي

- ان ذكر است كه حقيشا. در سطح مانا هستند GDPالضرب پول به سرانه اقتصادي و نسبت حق

ساير متغيرها با . ادل تغيير در پايه پولي تعريف شده استالضرب پول متناسب با تعريف فيشر، مع

  .شوندگيري مانا ميبار تفاضليك

با اين اوصاف، به منظور بررسي رابطه بلندمدت، الزم است كه امكان همجمعي بين متغيرهاي 

-مي OLSاي مستلزم استفاده از روش با توجه به اين قضيه كه تعيين حد آستانه. الگو ارزيابي شود

توان از روش جوهانسون جهت بررسي بود و نبود رابطه همجمعي بين باشد، بنابراين، نمي

در اين شرايط، به منظور بررسي وجود رابطه بلندمدت، بايد رگرسيون . متغيرهاي الگو استفاده كرد

: 1378، ينوفرست(تخمين زده شده و از روش مانايي جمالت پسماند استفاده شود  OLSبه روش 

76.(  

محاسبه شده براي جمالت  ADFدر اين روش، به منظور بررسي مانايي جمالت پسماند، آماره 

نكته . هاي زماني با آماره بحراني مقايسه و مانايي آن سنجيده شودبايد مانند ساير سرييپسماند، م

رتبه قابل توجه و حائز اهميت در اين آزمون، آن است كه آماره بحراني در اين آزمون بر مبناي م

مانايي متغيرهاي الگو متفاوت است و بايد آماره محاسبه شده با آماره بحراني متناسب با الگو 

  .مقايسه شود

براي نخستين بار، استفاده از روش مانايي جمالت پسماند در بررسي وجود رابطه بلندمدت، 

جمع از ي الگو همالبته فرض آنها اين بود كه تمامي متغيرها. نجر صورت پذيرفتيتوسط انگل و گر

  .كنندرا تعريف مي  ADFهاي بحراني مرتبه اول هستند و بر مبناي اين فرض، آماره

كند كه با وجود متغير همجمع از مرتبه دوم در الگو، باز هم ادعا مي "دراپهال"از طرفي 

هاي دهد كه كميتنشان مي) 1994( "دراپهال" .امكان همجمعي بين متغيرهاي الگو وجود دارد

دهنده به منظور بررسي مانايي جمالت پسماند رگرسيون، به تعداد متغيرهاي توضيح ADFبحراني 

I(1)  وI(2) بر اين اساس، با فرض ثبات حجم نمونه، با . رابطه و حجم نمونه رگرسيون بستگي دارد

ان مانايي يابد و امكافزايش مي ADFدر مدل، مقدار آماره بحراني  I(1)افزايش تعداد متغيرهاي 

  .(Haldrup, 1994: 115)شود جمالت پسماند كمتر مي
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  تخمين مدل. 2-4

ر استفاده ياز مدل ز يالضرب بر رشد اقتصاداثر حق يبررس ياشاره شد كه برا يقبل يهادر قسمت

  : شوديم
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 ي، درآمدهايعمران يهانهي، هزيجار يهانهيب هزيدهنده تركنشان ن مدل، بردار يدر ا 

نرخ رشد  يكنترل يرهايدهنده متغنشان بردار . دولت است ياتير ماليغ يو درآمدها ياتيمال

به  يه پولير در پايينسبت تغ SEIGNIORر يمتغ. باشديد سرانه سال گذشته ميت و توليجمع

)(. ير داميمتغ. است يد ناخالص داخليتول SEIGNIORSEIGNIORDUM تر نييدر سطوح پا >

  . معادل صفر دارد يالضرب مقدارك و در سطوح باالتر از آستانه حقيالضرب مقدار از آستانه حق

اراي ضريب همبستگي بااليي هستند، جهت با توجه به اينكه مخارج مصرفي و عمراني دولت، د

رفع همخطي بين اين متغيرهاي توضيحي از جمع آنها به عنوان مخارج كل دولت در الگو استفاده 

-از طرفي، محاسبه ضريب همبستگي بين مخارج كل دولت و اجزاي درآمدي دولت نشان مي. شد

هاي غيرمالياتي است كه بخش دهد كه باالترين ضريب همبستگي مربوط به مخارج دولت و درآمد

لذا بهترين عنصر از عناصر بودجه به منظور رفع . دهداي از آن را درآمدهاي نفتي تشكيل ميعمده

بنابراين، از تركيب بودجه، عنصر درآمدهاي . باشدنسبي همخطي، درآمدهاي غيرمالياتي مي

امكان تخمين مدل فراهم  غيرمالياتي حذف شد تا به اين ترتيب، عامل اصلي همخطي حذف شده و

  . شود

درصد  9و  5/0اي بين الضرب پول، حدود فرضي آستانهاي براي حقبه منظور تعيين حد آستانه

 OLSالضرب به روش حق يدرصد برا 9و  5/0ن يب ياآستانه يسپس مدل با حدها. تعيين شد

  :آمده است) 3(برآوردشده در جدول  يهاج مدلينتا. ديبرآورد گرد
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  الضربحق يبرا 9تا 5/0 ياآستانه يمدل برآوردشده با حدها .3ول جد

SSR  R2  GNPPC(-1)  POPG  
SEIGNR 

>S0  

SEGINR 

<S0  
GTCR  TAXR  c 

 حد

  ايآستانه

807/23 5472/0  -0./023 

(0/001)  
-2/4 

(0/06)  
-1/47 

(0/0013)  
-4/4  

(0/33)  
0/4 

(0/003)  
-0/25 

(0/66)  
16/8 

(0/0005)  
%1  

816/96  0/5417  
0/024 

(0/0012)  
-2/46 

(0/06)  
-1/43 

(0/002)  
-1/86 

(0/47)  
0/41 

(0/003)  
-0/24 

(0/67)  
16/64 

(0/0008)  
%1/5  

796/37  0/5533  
-0/025 

(0/0006)  
-2/48 

(0/058)  
-1/55 

(0/0011)  
-2/89 

(0/076)  
0/414 

(0/0025)  
-0/202 

(0/73)  
17/82 

(0/0004)  
%2 

770/70  0/5677  
-0/026 

(0/0004)  
-2/7 

(0/034)  
-1/59 

(0/0006)  
-3/26 

(0/019)  
0/4 

(0/003)  
0/03 

(0/94)  
18/36 

(0/0002)  
%2/5  

817/67  
0/5413 

  
-0/023 

(0/0011)  
-2/49 

(0/061)  
-1/41 

(0/002)  
-1/44 

(0/214)  
0/41 

(0/003)  
-0/24 

(0/707)  
16/47 

(0/0007)  
%3  

802/70  0/5497  
-0/025 

(0/0007)  
-2/56 

(0/053)  
-1/19 

(0/019)  
-0/624 

(0/556)  
0/425 

(0/0022)  
-0/29 

(0/623)  
15/64 

(0/0012)  
%4  

792/59  0/555  
-0/0255 

(0/0006)  
-2/53 

(0/053)  
-1/18 

(0/015)  
-0/546 

(0/554)  
0/411 

(0/0026)  
-0/193 

(0/74)  
14/91 

(0/0023)  
%5  

811/99  
0/544 

  
-0/025 

(0/0011)  
-2/58 

(0/053)  
-1/29 

(0/01)  
-0/99 

(0/288)  
0/414 

(0/0028)  
-0/19 

(0/743)  
15/81 

(0/0013)  
%5/5  

806/17  0/547  
-0/0245 

(0/0008)  
-2/37 

(0/074)  
-1/31 

(0/0043)  
-0/929 

(0/249)  
0/397 

(0/0042)  
-0/105 

(0/865)  
14/65 

(0/006)  
%6  

817/38 0/5415 
-0/024 

(0/0012) 

-2/517 

(0/062) 

-1/408 

(0/0017) 

-1/35 

(0/032) 

0/413 

(0/0029) 

-0/225 

(0/719) 

16/26 

(0/0012) 

 

%8 

813/84 0/5435 
-0/024 

(0/0009) 

-2/604 

(0/055) 

-1/436 

(0/0015) 

-1/25 

(0/0285) 

0/417 

(0/0027) 

-0/169 

(0/78) 

15/8 

(0/0016) 
%8/5 

817/70 0/5413 
-0/023 

(0/001) 

-2/49 

(0/065) 

-1/40 

(0/0036) 

-1/41 

(0/0077) 

0/41 

(0/0029) 

-0/249 

(0/68) 

16/44 

(0/0009) 
%9 

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

اي براي اين متغير در ، حد آستانهيمربوطه در هر سطح فرض يبا مقايسه مجموع مربعات خطا

  :نتايج تخمين مدل به شرح ذيل است. درصد توليد ناخالص داخلي تعيين شد 5/3سطح 
GDPPCG = 15   -  18/0  ×  TAXR + 43/0  ×GTCR + 18/0  ×(seignior< 5/3 )     

Prob:      ( 0007/0 )    ( 82/0 )               ( 01/0 )              ( 81/0 )  

1/1- × (seignior> 5/3 )  - 2/2 ×POPG - 028/0 ×GNPPC ( 1- ) + 0/65AR(2) – 91/0  MA(2) )14(     

 ( 04/0 )                       ( 06/0 )               ( 01/0 )                  ( 0003/0 )             ( 000/0 ) 

        R
2
 = 69/0 , =2R 61/0  ,  D.W = 004/2 , Prob (F-statistic) = 000004/0    

در . معني استالضرب پول بر رشد اقتصادي بيشود، تأثير مثبت حقگونه كه مالحظه ميهمان

  . مقابل، تأثير منفي آن داراي اعتبار آماري است

الضرب پول و رشد سرانه اقتصادي نيز نشان از اثرگذاري منفي رفي، رابطه خطي بين حقاز ط

  :باشدنتايج اين تخمين به صورت ذيل مي. اين متغير بر رشد اقتصادي دارد

GDPPCG = 15/94 - /0  03   TAXR + 44/0 GTCR 41/1- (seignior)  

Prob:       ( 0002/0 )       ( 8/0 )            ( 006/0 )         ( 004/0 )  

- 3/2   POPG   - 028/0   GNPPC ( 1- ) + 0/6  AR(2) – 0/9 MA(2)   )15(                         

 ( 05/0 )            ( 01/0 )                      ( 0012/0 )        ( 000/0 )            

       R
2
 = 68/0 , =2R 61/0  ,  D.W = 9/1 , Prob (F-statistic) = 000002/0    
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اي براي اين متغير تنها در حد تغيير عالمت است و نتايج فوق، گوياي آن است كه حد آستانه

دار بر شود و اين متغير، داراي اثر منفي معنيداري بر رشد اقتصادي مالحظه نمياثر مثبت معني

 .رشد اقتصادي است

جمالت پسماند، دو  فرض  يس و عدم خودهمبستگانيوار يم، همسانيدانيطور كه مهمان

انس يوار يص ناهمسانيتشخ يهاج مربوط به آزمونينتا. هستند يونين روابط رگرسيدر تخم ياساس

ها، فرض ن آزمونيا يدر تمام. وست آمده استين در پي، بعد از رفع نواقص تخميو خودهمبستگ

  .  جمالت پسماند است يود خود همبستگا عدم وجيانس يوار يبر عدم وجود ناهمسان يصفر مبن

  

  آزمون مانايي جمالت پسماند رگرسيون. 3-4

گونه كه پيش از اين ذكر شد، تمامي متغيرهاي الگو در سطح مانا نيستند و به منظور بررسي همان

در . بايد از روش مانايي جمالت پسماند بهره گرفتيوجود رابطه همجمعي بين متغيرهاي الگو، م

. فولر بر روي جمالت پسماند مدل انجام شود -، بايد پس از تخمين مدل، آزمون ديكياين روش

نجر مقايسه شود و نسبت به يگر -دراپ و انگل  - سپس آماره محاسبه شده با آماره بحراني هال

  . مانايي جمالت پسماند، اطمينان حاصل گردد

 يو آماره بحران I(1)ر يمتغ نجر با فرض چهاريگر -انگل يبحران ADFجدول مربوط به آماره 

  :است) 4(به شرح جدول  I(2)ك متغير يو  I(1)دراپ با فرض سه متغير  -هال 

  

  نجريجمالت پسماند با توجه به آماره هال دراپ و انگل گر ييآزمون مانا. 4جدول 

  گيرينتيجه

  

  ADFآماره 

 -بحراني هال

 3دراپ با فرض 

 1و  I(1)متغير 

، در I(2)متغير 

ينان سطح اطم

95% 

  ADFآماره 

انگل  بحراني 

 4نجر با فرض يگر

، در I(1)متغير 

سطح اطمينان 

95 %  

 

  آماره

 ADF  
محاسبه  

  شده

  مدل

مانايي جمالت 

  پسماند

  الضرباي حقمدل آستانه 23/6  4/4 – 7/4 71/4- 09/5

مانايي جمالت 

  پسماند

  الضربمدل خطي حق 54/5  4/4 – 7/4 71/4- 09/5

  ي تحقيقيافته ها :مأخذ 
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، يريگبار تفاضل 2در هر دو مدل تخمين زده شده فوق، متغيرهاي مخارج كل دولت با 

گيري، مانا بار تفاضلدرآمدهاي مالياتي، توليد سرانه با يك سال تأخير و نرخ رشد جمعيت با يك

 95ينان ، در سطح اطمI(1)نجر براي تعداد چهار متغير يگر -آماره بحراني ارائه شده انگل. شوندمي

دراپ براي حالتي كه در مدل سه متغير -از طرفي، آماره بحراني هال. است 7/4تا  4/4درصد معادل 

I(1)  ك متغير يوI(2)  و  7/4تايي، معادل  50براي نمونه  درصد 95وجود دارد، در سطح اطمينان

ر چه مرتبه مانايي كند كه هدراپ بيان مي -در واقع، هال . است  09/5تايي، معادل  25براي نمونه 

بنابراين، به طور قطع، آماره بحراني در شرايطي . روديابد، آماره بحراني باالتر ميمتغيرها افزايش مي

 I(1)در مدل وجود دارد، باالتر از حالتي است كه چهار متغير   I(2)ك متغير يو  I(1)كه سه متغير 

اسبات هر دو، آماره بحراني براي حالتي كه سه بنابراين، با اين اوصاف، با توجه به مح. در مدل باشد

. باشد  09/5تواند فراتر از در مدل وجود دارد، در حالت بدبينانه نمي I(2)ك متغير يو  I(1)متغير 

ذيل ) نمودار(هاي بحراني به شرح جدول نتايج آزمون مانايي جمالت پسماند در مقايسه با اين آماره

بنابراين، . ز رد فرضيه صفر و پذيرفتن مانايي جمالت پسماند دارداست كه در هر دو مورد، حكايت ا

  . هر دو رابطه فوق به عنوان روابط بلندمدت بين متغيرهاي الگو قابل استناد هستند

. است  )ACF( 1راه ديگر براي بررسي مانايي يك سري زماني، استفاده از تابع خودهمبستگي

هاي مختلف آن محاسبه همبستگي بين يك متغير و وقفه در واقع، با استفاده از اين تابع، ضريب

براي اينكه يك . باشدنگار متغير مربوطه مياين نمودار، همبستگي. شودشده و نمودار آن ترسيم مي

داري با سري زماني مانا باشد، بايد كليه ضرايب خودهمبستگي با وقفه بيشتر از صفر، تفاوت معني

درصد را براي  95چين در نمودار خودهمبستگي، فاصله اطمينان هدو خط نقط. صفر نداشته باشند

بنابراين، اگر ضرايب همبستگي . دهدرد فرض غيرصفر بودن ضرايب خودهمبستگي نشان مي

دهنده رد فرض غيرصفر چين خارج شود، نشاناي معين، از محدوده نقطهمحاسبه شده در وقفه

آزمون اين فرض كه كليه ضرايب خودهمبستگي براي . بودن ضريب همبستگي در آن وقفه است

نيز استفاده كرد كه مقدار اين آماره به همراه احتمال  Qتوان از آماره برابر با صفر هستند، مي

 . شودنگار مالحظه ميمربوط به آن، در نمودار خودهمبستگي

 

                                                                                                                   
1. Autocorrelation Function 
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  الضرب پولاي حقنگار جمالت پسماند مدل آستانهخودهمبستگي. 4مودار ن

 
  يافته هاي تحقيق: خذ مأ

  

 الضرب پولنگار جمالت پسماند مدل خطي حقخودهمبستگي .5نمودار 

 
  يافته هاي تحقيق :مĤخذ 
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توان گفت كه در هر دو مورد فوق، با توجه به نمودارهاي مربوط به ضريب خودهمبستگي، مي

بنابراين، . شوديدرصد، فرض صفر مبني بر عدم مانايي جمالت پسماند رد م 95در سطح اطمينان 

نيز نشان  Qاز طرف ديگر، احتمال مربوط به آماره . هاي فوق مانا هستندجمالت پسماند در مدل

هاي مختلف توان فرض صفر مبني بر صفر بودن ضرايب خودهمبستگي را در وقفهدهد كه نميمي

نوان روابط بلندمدت بنابراين، جمالت پسماند در دو حالت فوق پايا است و روابط فوق به ع. رد كرد

  .قابل استناد و اتكا هستند

  

  جمالت پسماند يتيآزمون نرمال. 4- 4

ون وجود داشته باشد، نرمال يكه ممكن است در ارتباط با جمالت پسماند رگرس ياز مشكالت يكي

جمالت پسماند، قابل  يتينرمال يابياست كه جهت ارز يابرا، آماره -آماره جارك. نبودن آنهاست

) 5(جمالت پسماند در جدول  يتينرمال يبررس ين آزمون برايج اينتا. ه و استناد استاستفاد

  .دارد بر عدم نرمال بودن جمالت پسماند در هر دو مدل يه مقابل مبنيت از رد فرضيحكا

  

 نتايج آزمون نرماليتي جمالت پسماند. 5جدول 

  مدل Jarque-Beraآماره   احتمال

حد  1الضرب پول با حق  79/0  67/0

  آستانه

  يالضرب پول خطحق  06/1  58/0

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  

  يثبات ساختار. 5-4

ـ ا. استفاده شد CUSTUMمعادله از آزمون  يثبات ساختار يبه منظور بررس ن آزمـون بـر اسـاس    ي

جمالت پسماند در  ين آزمون، جمع تجمعيدر نمودار ا. شوديجمالت پسماند انجام م يجمع تجمع

 ياگـر جمـع تجمعـ   . ديينمايرا در آن مالحظه م ين دو خط بحرانيهمچن. شودين داده مزمان نشا

. معادله اسـت  يخارج شود، نشانگر عدم ثبات ساختار ين دو خط بحرانيجمالت پسماند از منطقه ب

اخذ شـده، بـه    Eviewsافزار نرم يفوق كه از خروج يهامدل ين آزمون برايج مربوط به انجام اينتا

ن زده شـده  يمعادالت تخم يثبات ساختار يايگو ،موارد يكه در تماماست ل يذ يمودارهاصورت ن

  .باشديم
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  الضرب پولحق يامدل آستانه .6نمودار 

  
  يافته هاي تحقيق: مأخذ 

  الضرب پولحق يمدل خط .7نمودار 

  
 

  يافته هاي تحقيق: مأخذ 
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  :و پيشنهادات يبندجمع -5

جمـالت   ييايـ ، پايتي، نرمـال يحق الضرب كه آزمون شكسـت سـاختار   ياج برآورد مدل آستانهينتا

آن  يايبر آن انجام گرفته است، گو يانس ناهمسانين جمالت اخالل و واريب يپسماند، خودهمبستگ

رشـد   ير حـق الضـرب رو  يدرصد باشد، تـأث  5/3بزرگتر از  GDPاست كه اگر نسبت حق الضرب به 

كـه نسـبت حـق     يدار است؛ اما در صورت يدرصد معن 95سطح در  يو از نظر آمار ي، منفياقتصاد

. سـت يدار نيمعن ياز نظر آمار ير آن بر رشد اقتصاديدرصد باشد، تأث 5/3كمتر از  GDPالضرب به 

دار سهم حق الضـرب  يو معن يانگر ارتباط منفيز بيسهم حق الضرب برآورد شده ن يج مدل خطينتا

  . است يو رشد اقتصاد GDPاز 

جـاد  يش نـرخ رشـد و ا  يافزا يبرا يانبساط يپول يهااستياز س يريگج، بهرهين نتايه به ابا توج

ر از يـ غ ييهااستيد از سيبايتحرك در اقتصاد و كاهش ركود، مناسب نبوده و لذا در مواقع ركود، م

جانب  يهااستيكسب و كار و س يبازار كار، توسعه فضا يسازروان يهااستيمانند س ياست پوليس

و عدم استفاده از حـق الضـرب    يانقباض ياست پولين سيكه اعمال ا يياز آنجا. عرضه استفاده نمود

اين مطالعـه در  جه ين، نتياست، بنابرا يكسر بودجه، مستلزم استقالل بانك مركز ين ماليجهت تأم

ركـزي از  شتر بانك ميافتن هرچه بيتواند دال بر لزوم استقالل يكنار ساير مطالعات صورت گرفته، م

 .  دولت باشد
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 :منابع

كرد بودجه عمومي دولت طـي سـالهاي   عمل"هاي اقتصادي بانك مركزي، ها و سياستاداره بررسي

 .1387، مرداد " 86-1381

ارشد، دانشكده اقتصاد،  ينامه كارشناسانيالضرب پول و تورم، پاحق) 1375(اصغر يا، علينلياسماع

 . دانشگاه تهران

، ي اقتصـاد  و رشد   مالي  بخش  ميان  در تعامل  ي ساختار  شكست  بررسي) 1387(شعله پرمهر،  يباقر

 .  ييارشد، دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبا ينامه كارشناسانيپا

 .هاي بانك مركزي، سالهاي مختلفبانك مركزي، گزارش اقتصادي و ترازنامه

ن سـوم، ترجمـه غالمعلـي فرجـادي، انتشـارات      توسـعه اقتصـادي در جهـا   ) 1386(تودارو، مايكل؛ 

  .كوهسار، چاپ چهاردهم

  .، انتشارات سمت، چاپ ششم) 1( ياقتصاد بخش عموم) 1383(، احمد يميصم يجعفر

نامه بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران، فصل) 1386(رحماني، تيمور و همكاران 

  .1386تابستان  پژوهشهاي اقتصادي، سال ششم، شماره دوم،

مـالي دولـت،    يم خـط مشـ  يو تنظـ  يماليه عمـوم ) 1385( يدين خورشيرنگريز، حسن و غالمحس

 .، چاپ پنجميشركت چاپ و نشر بازرگان: تهران

نامـه  انيـ ران، پايـ و تـورم در ا  يالضرب پول بر رشد اقتصاداثر حق يبررس) 1380(، معصومه يسلگ

 .  اقتصاد، دانشگاه الزهرا و يارشد، دانشكده علوم اجتماع يكارشناس
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 :وستيپ

  جهت بررسي مشكل ناهمساني واريانس archنتايج آزمون  .1جدول 

احتمال 

  مربوطه

  

  هآمار
Obs*  

R-squared 

احتمال 

  مربوطه

  مدل Fآماره 

  الضربحق يامدل آستانه 59/0  45/0  6/0  44/0

  الضربحق يمدل خط  74/0  4/0  77/0  38/0

  

  نتايج آزمون وايت جهت بررسي ناهمساني واريانس .2جدول 

  احتمال مربوطه

  

  آماره
Obs*  

R-squared 

احتمال 

  مربوطه

  مدل Fآماره 

  الضرباي حقمدل آستانه 49/0  9/0  16/7  84/0

  الضربمدل خطي حق  46/0  89/0  56/5  85/0

 

گادفري جهت بررسي مشكل خودهمبستگي جمالت -نتايج آزمون بريوش .3جدول 

  پسماند

  احتمال مربوطه

  

  آماره
      Obs*  

R-squared 

احتمال 

  مربوطه

  مدل Fآماره 

  الضرباي حقمدل آستانه 02/0  97/0  000/0  1

  الضربمدل خطي حق  013/0  98/0  000/0  1

  


