
 41-67ـ صفحات  1389 زمستانفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال دهم ـ شماره چهارم ـ 

  

������ �� 	 
�� �� �������: �������  

  

  1يمراد يمحمدعل

  2ك خاوهيمعصومه تاج
  

  16/8/89: تاريخ پذيرش         3/12/88 :تاريخ دريافت

 

  چكيده

كارا و وجود  يريگاتينظام مال كي، فقدان يداخل يمال يل ضعف توسعة بازارهايدلران، بهيدر ا

ق يبودجه دولت عمدتاً يا از طر يكسرگذشته،  يهادهه ي، طياستقراض خارج يبرا ييها تيمحدود

شده است و هر دو  يتأمين م يبه بانك مركز ينفت يا از طريق فروش دالرهايو  ياستقراض از بانك مركز

ش تورم، يافزا. افته استيآن، نرخ تورم افزايش  ييا پول پرقدرت شده و ط يروش، منجر به افزايش پاية پول

الضرب ق حقيجاد درآمد از طريگر، باعث ايد پول جامعه را كاهش داده و از طرف ديك طرف، قدرت خرياز 

  .دولت شده است يبرا

 يبرا. ران استيدر ا پول يالضرب از طريق برآورد تابع تقاضاو تحليل حق ين مقاله، بررسيهدف ا

  دورة يآمار يها داده يوس استفاده و با به كارگيريليجس – يوهانسن يك همجمعيتخمين مدل از تكن

  . شود يم  تخمين زده ي، مدل تجرب86-1342 

 ياز آن است كه شبه كشش بلندمدت تورم، منف يران حاكيپول سرانه در ا ين تابع تقاضايج تخمينتا

، نرخ ين تكانه نفتيبعد از اول .باشديم 36/2سرانه، مثبت  يناخالص داخلد يو كشش بلندمدت تول 59/5

  .افته كمتر استياز نرخ تورم تحقق  -بجز در دوران جنگ  -الضرب تورم حداكثركننده حق

. الفر قرار دارد يبر اين اساس، نتايج مؤيد اين است كه اقتصاد كشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحن

و يا عقاليي شكل گيرد،  يقيصورت تطبنظر از اينكه انتظارات به ج اين تحقيق صرفيتاان ذكر است، نيشا

   .معتبر است

  

  الفر ي، منحنيه پوليالضرب، پاپول، حق يتقاضا :يديواژگان كل

  

  JEL : C22 ,D11 ,E41يبندطبقه

                                                                                                                   
  دانشگاه تهران ينياقتصاد، دانشكده كارآفر يدكترا .١

  ارشد رشته اقتصاد  كارشناس .2
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  مقدمه. 1

بودجه خود را از  يكسر، معموالً يتوسعه يافته مال يبه بازارها يدليل دسترسافته بهيتوسعه  يكشورها

اما  ؛ (Fischer, 1982)دارند 1 الضرببه حق يل كمتريو تماكنند  يتأمين م يمال يطريق بازارها

ك يل نبود يندارند و به دل ياافتهي توسعه يمال يران كه بازارهايدر حال توسعه از جمله ا يكشورها

ن موضوع يا. شه با مشكل همراه بوده استيات هميمالق ين درآمد از طريكارا، تأم يريگاتينظام مال

و خلق پول پرقدرت  يبودجه به استقراض از بانك مركز ين كسريتأم يباعث شده كه دولت برا

ر ي، مقاديه پوليش پايها با انتشار پول و افزاشود كه دولتيموجب م ين مالين تأميا. آورد يرو

  .رنديار خود بگياز منابع موجود در اقتصاد را در اخت يمشخص

از رشد  يكه رشد اقتصاديش حجم پول شده و زمانيجاد درآمد، موجب افزايالضرب ضمن احق

، شناخت رفتار ينظر مقامات پولرو، از نياز ا. شوديش تورم در جامعه ميپول كمتر باشد، سبب افزا

به  يالضرب با حداقل اثرات تورمق حقيتواند از طريدولت م كه يزان درآمديپول و م يتابع تقاضا

  . دست آورد، الزم و مهم است

تكنيك  يكند، با به كارگير ياستفاده م 1342-86 يدوره زمان يق كه از آمارهاين تحقيا  

ج يپس با استفاده از نتا زند و س يران را تخمين ميپول ا يليوس، تابع تقاضايجس - تخمين يوهانسن

ق يتحق ين سؤال اساسيكند تا بتواند به ايالضرب را محاسبه من، نرخ تورم حداكثركننده حقيتخم

  الضرب است؟شتر از نرخ تورم حداكثركننده حقي، بيا نرخ تورم واقعيپاسخ دهد كه آ

الضرب م و نحوة محاسبة حقيبخش دوم، مفاه: شده است ين شرح سازماندهيادامه مقاله به ا

 يالضرب و شكل گيرپول در ارتباط با حق يتقاضا ينظر يبخش سوم، به مبان. كند يرا ارائه م

را  يو خارج يق شامل مطالعات داخلينه تحقيشيبخش چهارم، پ. اختصاص دارد يانتظارات تورم

ك يبخش ششم، تكن. كنديل ميران را تحليق آشكار شدة اقتصاد ايبخش پنجم، حقا. كنديمرور م

 يريگجهيو نت يبندت بخش هفتم، به جمعيكند و در نهايها را ارائه م افتهيل يج و تحليق، نتايتحق

  .اختصاص دارد

  

  الضرب حق م و محاسبهيمفاه. 2

بودجه توسط دولت،  ين كسريتأم ير براياخ يهاعمده مورد استفاده در سال ياز روشها يكي 

. نديگويم يكردن كسر يپولرا د بوده است كه آن يو انتشار پول جد ياستقراض از بانك مركز

از  ير مشخصيگردد كه مقاديموجب م يل استقراض دولت از بانك مركزيد به دليانتشار پول جد

                                                                                                                   
1. Seigniorage  
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شود، يده مينام "الضربحق"ن منبع درآمد كه يا. رديار دولت قرارگيمنابع موجود در اقتصاد در اخت

انتشار پول  يبرا يو انحصار يقانونق حق يش از طريش درآمدهايدولت را در افزا ييدر واقع توانا

از رشد پول  يد، چنانچه رشد اقتصادينمايكه دولت شروع به انتشار پول م يهنگام. دهدينشان م

كنند، كاهش يم يرا كه افراد نگهدار يپول يتورم، ارزش واقع. افتيش خواهد يكمتر باشد، تورم افزا

  .نديگويم 1"يات تورميمال"مردم را اصطالحاً شده نزد  ين كاهش در ارزش پول نگهداريا. دهديم

 .پول ارائه شده است يبه طور مستقل از تابع تقاضا يف گوناگونيالضرب، تعارجهت محاسبه حق

الضرب حق يبرا (Frankel, 1995) و فرانكل (Friedman, 1971)دمن يفرتوسط  كه يفرمول

  :است ازد، عبارت يارائه گرد

)1(                             m
P

M

P

M
S µµ ==

∆
= )(    

 يحجم واقع m،هامتيق  سطح عموميP،پول حجم اسمي Mالضرب پول،حق Sكه در آن، 

MMل،پو /∆=µ جاد يكه ا  تورمي ، باالضرب پولحق .پول است  نرخ رشد حجم اسمي

ز ينر يصورت زتوان به را مي  ات تورمييمال. شود پول مي يموجب كاهش ارزش تراز واقع ،كند مي

  :نمود ارائه

)2(                                   m
P

M
IT ππ == )(  

 IT و   ات تورمييمالπ نمودتوان فرض  است كه مي يهيبد. نرخ تورم است π ات ينرخ مال

 است؛ يات تورميالضرب برابر با مالزان حقيم ،يتعادل طيشرادر . است ياتيه ماليپا mو   تورمي

µπ( ييعن به  يه پولير در پاييصورت نسبت تغالضرب را بهحق (Fischer, 1982)شر يف. )=

  . ف نموديتعر  اسمي، يد ناخالص مليتول

GNPHS /∆=                     )3(  

 ياسم يد ناخالص مليتول GNPو  يه پولير در پاييتغ ∆Hالضرب پول، حق Sكه در آن، 

 يصورت درصدالضرب را بهحق (Cukierman, et al., 1992)پول  ين الملليصندوق ب. باشديم

  .ف كرديدولت تعر ياز درآمدها

)4(                                     gRHS /∆=  

 (World Bank, 2001) يبانك جهان. كل درآمد دولت است gR و يه پولير در پاييتغ ∆Hكه در آن،  

   .ان نمودياسمي ب يد ناخالص ملياز تول يالضرب را به صورت درصدحق

)5(                                 GNPmS /)1/.( ππ +=  

                                                                                                                   
1. Inflation Tax 



  هك خاويو معصومه تاج يمراد يمحمدعلدكتر/  ...رانيپول و حق الضرب در ا يتقاضا

 

44

دوره و يمتوسط حجم پول در ابتدا و انتها m، ياسم يد ناخالص مليتول GNPكه در آن، 

π  1(ف شده و در رابطه فوق، يتورم تعرنرخ/( ππ دوره  يد پول طيانگر كاهش قدرت خريب +

  1.است

  

 يالفر و انتظارات تورم يپول، منحن يالضرب و تقاضاحق ينظر يمبان.  3

پول  يالضرب بر اساس تقاضاجهت محاسبه حق يديه كليبا توجه به تحوالت بحث به سه نظر

پول و  يواقع ين تقاضايب يبا در نظر گرفتن رابطه منف (Bailey, 1956) يليب .شوديپرداخته م

) 1(معتقد بود اگر همانند نمودار شماره  يو. الضرب پول پرداختبه محاسبه حق ينرخ بهره اسم

پول در  يواقع ين صورت تقاضايم گردد، در ايترس يپول در مقابل نرخ بهره اسم يواقع يتقاضا

0كه نرخ تورم صفر باشد، برابر  ي، در صورت)0r( ينرخ بهره اسم
1 )(

P

M
  .خواهد بود 

 0πد، نرخ تورم به اندازه يو خلق پول جد يل استقراض دولت از بانك مركزيدلحال اگر به  

00به  يصورت، نرخ بهره اسمنيابد، در ايش يافزا π+r يواقع يابد، و در مقابل، تقاضاييش ميافزا 

1پول به 
1 )(

P

M
 ير تابع تقاضايت از دست رفته، با سطح زينكه مطلوبيبا فرض ا. ابدييكاهش م 

و  Aاز تورم برابر مجموع مساحت مثلث  يناش يرفاه يهانهيباشد، هز يريگپول قابل اندازه

  :گردديل محاسبه ميصورت ذن حالت بهيز در ايدرآمد دولت از چاپ پول ن .باشديم Bل يمستط

)6                                                                                                 (
P

M
S 1.µ=  

(باشدينرخ رشد پول م µكه در آن،   
/

(
t

t

M

dtdM
=µ.  

 

                                                                                                                   
ن يين موضوع تبيل ايدال شود كه در ادامه يدمن استفاده ميف فريالضرب از تعرمحاسبه حق يمقاله بران يدرا. ١

  .خواهد شد
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  پول در مقابل نرخ بهره يواقع يتقاضا. 1نمودار 

  
وجود نداشته باشد، نرخ رشد پول با نرخ تورم  يكه رشد اقتصاديدر حالت تعادل و در صورت  

  .باشديم Cل يبرابر بوده و طبق نمودار، درآمد دولت از چاپ پول برابر مساحت مستط

مطالعه نموده  ييدر چند كشور اروپارا  1تورمابر  (Cagan, 1956) گنيكگر، يد يدر پژوهش

مانند  يواقع يرهايرات متغييمدت، تغد در كوتاهيشدار يبساو فرض كرد با وجود تورم . است

ن فرض ساده كننده، كمك كرد تا يا. ت استيكم اهم ،يرات پولييسه با تغيد در مقايت و توليجمع

  :ف نمودير تعريصورت زپول را به يتقاضاكرد، يرون يبا ا. دينما يشتريتمركز ب يلل پويبر مسا يو

)7(                         0,)exp()( >−== ααπ cc
P

M
m edd  

-از حق يناش اتيفرار از مال يبرا ياقتصاد نشتر، موجب خواهد شد عاماليتورم مورد انتظار ب  

ابر ط يفرض كرد كه در شرا يو. باشند پول داشته يواقع يها مانده يبرا يكمتر يتقاضا  الضرب،

و  شوند ل مييمداوم تعد به طور يواقع ير كرده و ترازهاييمت مورد انتظار تغيسطح ق ،تورم

كه حداكثر  يمحاسبه نرخ تورم. رنديگ شكل مي يقيه انتظارات تطبيتحت فرض  انتظارات تورمي

ط ياستفاده از شرابا  .رديگيپول صورت م يتوجه به تابع تقاضا باشود، يالضرب را باعث محق

MMMيتعادل sd م يخواه يگيرو مشتق) 7(معادله ن ياز طرف يريگتميپس از لگار، و ==

  :داشت

)8     (                                                                  e
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M
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&&
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1. Hyperinflation  
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  :م داشتيخواه) 1(در معادله ) 7(معادله  يگذاريبا جا  

)exp( ecS απµ −=                   )9(  

==0دار، با فرضيدر حالت پا و   π&&mالضرب عبارتست از، حداكثر درآمد حاصل از حق:  

)10(                              )exp(max
}{

* αππ
π

−= cS  

   :مبا مشتق گرفتن از رابطه فوق نسبت به تور  

)11(                                    απµ /1** ==  

ب يبا عكس ضر ،شود ميالضرب كه موجب حداكثر شدن درآمد حاصل از حق ينرخ رشد پول  

  .برابر است ) α( پول يواقع يتورم در تابع تقاضا

 پول به ياسم يتابع تقاضا به مطالعه) 1971( 1دمنيپول، فر يالضرب با تقاضادر ارتباط حق

  .ر پرداختيصورت ز

 )12(                                γαπ
yNPceM

ed −=  

پول با عرضه آن برابر  ي، كه تقاضايط تعادليبا استفاده از شرا .باشديم تيجمع Nكه در آن،

ππ( ط ثباتيشود و شرا مي =e ،0=
dt

dπ
كه درآمد  يد كه نرخ تورميجه رسين نتي، به ا)

  : د، عبارت است ازينمايالضرب را حداكثر محاصل از حق

)13(                                  gn γ
α

π −−=
1*  

چنانكه مالحظه . باشديسرانه م ينرخ رشد درآمد واقع gت وينرخ رشد جمع nكه در آن،

توسعه  يكشورها يبرا ،كند را حداكثر مي الضربحقكه درآمد حاصل از  شود، مقدار نرخ تورمي  مي

بزرگتر از  gدر حال توسعه يدر كشورها راي؛ زدر حال توسعه است يشتر از كشورهايافته بي

 ينرخ رشد پولل گرفتن، يفرانسيو د) 12(از معادله  يريگتميبا لگار. افته استيتوسعه  يكشورها

  :برابر خواهد بود با ،كند را حداكثر مي الضربحقكه درآمد حاصل از 

 )14(                                        
α

µ
1* =  

 يت بر نرخ رشد پوليد كه مقدار درآمد و جمعيتوان د مي) 11(با معادله ) 14(سه معادله يبا مقا  

الضرب آمد حاصل از حقكه در يمنرخ تور در مقابل، و ر ندارديتأث ،كند الضرب را حداكثر ميكه حق

ع ينرخ رشد سر. شود متأثر ميت كه در مدل وجود دارند، يدرآمد و جمعاز د، ينمايرا حداكثر م

                                                                                                                   
1. Friedman  
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و ) 13(با توجه به معادله  .دهنديرا كاهش مالضرب حق كننده، نرخ تورم حداكثرتيو جمع درآمد

  :ر خواهد بوديبرابر مقدار ز ،الضربحداكثر درآمد حاصل از حق) 1(در معادله  يگذاريو جا )14(

)15(                                 γγα

α
ye

Nc
S gn ]1)([* −+=  

الضرب قابل محاسبه است و به نرخ ، تنها حقيلين موضوع كه در استفاده از مدل بيبا توجه به ا  

ها درنظر گرفته ابر تورم يز برايگن نينشده است، مدل ك ياالضرب اشارهتورم حداكثر كننده حق

 يدمن، فرضيكه در مدل فر ييجااز آن. باشديران نميا يط اقتصاديشده است كه متناسب با شرا

پول و محاسبه نرخ تورم  يبرآورد تابع تقاضا يران وجود ندارد، لذا برايا يط اقتصاديناسازگار با شرا

الضرب به طور ن راستا جهت محاسبه حقيدمن، و در هميالضرب از مدل فرحداكثركننده حق

  .استدمن، استفاده شده يف فريپول از تعر يمستقل از تابع تقاضا

  

  ييو عقال يقيانتظارات تطب: الفر يمنحن. 1-3

نكته . ات مطرح شديو نرخ مال يپرداخت يهااتيان ماليان رابطه ميب يبرا اابتد ،الفر يمنحن

ات يان نرخ ماليرابطه م ،ات بااليمال ياهن است كه در نرخيا ،الفر به آن اشاره دارد يكه منحن مهمي

ن يرد و از اكار به ب  تورمي اتيمال يجه را براين نتيتوان ا ميو  ،استاز آن معكوس  يو درآمد ناش

ان درآمد حاصل يبطه مرا - الفر يمنحن ،ن مورديدر ا. استفاده نمود يپول يهااستيس يمفهوم برا

  .نشان داد 2نمودار صورت به توانيرا م -الضرب پول و تورم از حق

  

 الفر يمنحن. 2نمودار 
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درآمد Bدر نقطه. ابدي ش مييز افزايالضرب پول نحق ش نرخ تورم، درآمد حاصل ازيابتدا با افزا

*سطح شود و به الضرب پول حداكثر مياز حقحاصل 
S با ن حالت برابر ينرخ تورم در ا. رسد مي

باالتر باشد،  تورماگر نرخ  .)π*(كند يالضرب را حداكثر ماست كه درآمد حاصل از حق ينرخ تورم

فرار  يبرا مردم ،تورم باالتر يدر نرخها راي؛ زدا خواهديالضرب پول كاهش پكل درآمد حاصل از حق

1πنرخ تورم  A در نقطه. نگهداشتن پول نقد خواهند داشت يبرا يل كمتري، تمايات تورمياز مال

12 و ، است2πنرخ تورم  C، و درنقطه  ππ  Cبرابر با نقطه  Aدر نقطه  درآمد حاصله يول <

  .افتدياست، اتفاق م ياتيه ماليتورم باال و كاهش حجم پول نقد كه پا ينرخهال يدلن امر بهيا. است

با فرض وجود . ييو انتظارات عقال يقيانتظارات تطب: قابل تصور است دو نوع انتظارات تورمي

دوره قبل خود در  ينيش بيپ يبا در نظر گرفتن خطاها ي، عامالن اقتصاديقيانتظارات تطب

  .كنند د نظر مييانتظاراتشان تجد

)16(              10 ≤< β )( e
e

dt

d
ππβ

π
−=  

، ين نوع انتظارات، عامالن اقتصاديدر ا. انتظارات است د نظر دريسرعت تجدβكه در آن، 

 eπش از يب πن اگر يبنابرا. كنند ، اصالح ميينيبشيپ ياز خطا يانتظارات خود را به اندازه كسر

باشد، نرخ تورم مورد انتظار،  eπكمتر از  πافت و اگر يش خواهد يباشد، نرخ تورم مورد انتظار افزا

 يحيبر اساس شناخت صح ي، عامالن اقتصادييبا فرض وجود انتظارات عقال. افتيكاهش خواهد 

ن يتوان ا مي. دهند خود را شكل مي ستم دارند، انتظارات تورمييكه از ساختار و عملكرد كل س

  :در فرموله كريصورت زت را بهيوضع

)17 (                 )( 1−Φ= t

e
E ππ  

  .است t−1تمام اطالعات موجود در زمان  Φt−1و  ياضيد رينشانگر عملگر امEكه در آن، 

 

   يقيانتظارات تطب. 2-3

الضرب خود را با استفاده از حق ياز مخارج واقع ينيخواهد مقدار مع د دولت مييفرض كن

  :ر نوشتيصورت زه توان ب را مي) 9( معادله ،الضربحق ةشد ك مقدار دادهي يبرا. ن كنديتأم

)18 (              Sce ln
1

)ln(
1

α
µ

α
π −=  

و نرخ  ،)eπ( ان تورم مورد انتظاريرابطه م ،، معادله فوقالضربة حقك مقدار داده شدي يبرا

هر  .نشان داد 3صورت نمودار توان بهيرا من رابطه يا. دهد را نشان مي ،)µ(پول  يرشد حجم واقع
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 .دهد مي ان نرخ تورم مورد انتظار و نرخ رشد حجم پول را نشانيك رابطه مثبت مي ،G يمنحن

  .شود مي ا چپيبه سمت راست  G يالضرب موجب انتقال منحنر در مقدار حقييك تغي

  

 يو عقالي يانتظارات تطبيق: الضرب ثابت حق يازاه تورم ب يپوياي. 3نمودار  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

          O      S/c    S*/c  S**/c            µ 

  :م داشتيخواه) 16(در معادله ) 8(از معادله  πبا قرار دادن 

)19(                 )(
)1(

ee πµ
αβ

β
π −

−
=&  

 يباال يادر هر نقطهدهد كه اگر اقتصاد ينشان م) 19(باشد، معادله  αβ>1كه  يدر حالت

اگر . ابدييكاهش م يباشد، نرخ تورم انتظار G يمنحن يرو -Bمثالً نقطه  -درجه  45خط 

انتظارات  باشد، - G يمنحن يرو Dمثل نقطه  - درجه  45ر خط يز يااقتصاد در هر نقطه

كنند يدهند و اشاره ميجهت تورم را نشان م G يمنحن يها روفلش. افتيش خواهد يافزا يتورم

، G ياز هر دو نقطه رودار، يپاط يدر شرا. ثبات استيب Cباثبات و در Aدار دريپاط يكه شرا

F 

C 
D 

D′ 

πe 

A 

G 

αβ<1 

B G′ 

G′′ 

O′ 

E 

…... 

……. 
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اد يز يقيپول حق يهابا تعادل Aاما نقطه. آورديالضرب به دست مرا از حق يكسانيدولت درآمد 

  .كم با نرخ تورم باال متناظر است يقيپول حق يهابا تعادل Cن متناظر و نقطه يينرخ تورم پابا 

(بزرگ باشد  يپول با توجه به تورم به اندازه كاف يا كشش تقاضاي يقيانتظارات تطبب ياگر ضر

1>αβ(ن حالت، نقطه يدر ا. ج، برعكس خواهد شدي، و نتاA ثبات و نقطه يبC ثبات استبا .

 باشد، از سمت αβ>1كه يوقت ′G يمنحن يرو Eدر نقطه  منحصر به فرد داريپاط يشرا

G يمنحن .باشد، از سمت باال، باثبات است αβ<1 ين و وقتييپا دهد كه شتاب ينشان م ′′

  .است αβ<1ا ي αβ>1ن دارد كه يبه ا يا كاهش تورم، بستگيش يافزا

 ياگر كسر. شوديا چپ منتقل ميبه راست  Gيالضرب، منحنر برونزا در حقييك تغيبا 

*به  Sمثال از  يبرا -ابد يش يبودجه دولت بطور مداوم افزا
S-  يمنحن) 3(در نمودار G  به

G′ 1كه يدر حالت. شوديمنتقل م<αβ دار باثبات نقطه يپاط ين فرض كه اقتصاد در شرايو با ا

A ك جهش در نرخ رشد پول به نقطه يشود كه اقتصاد با يالضرب باعث مر در حقييقرار دارد، تغ

F كه يوقت. گردديمنتقل مeπµ م از نرخ تورم ينده ماليك حركت فزايباشد،  αβ>1و  <

  .شوديجا به جا م Eد يبه نقطه منحصر به فرد جد Fو نرخ رشد پول، اقتصاد از  يانتظار

 يبرا. شوديم يباشد، بررس αβ<1كه يالضرب، زمانر برونزا در حقييك تغيرات يحال، تأث

در قسمت نامطلوب  Cتوجه شود كه نقطه  -قرار دارد  Cدار باثبات يط پايمثال، اقتصاد در شرا

ح يترج Cدهد، بر نقطه يرا نشان م يكه تورم كمتر Aثبات يدار بينقطه پا  -الفر است يمنحن

*الضرب به ش در حقيافزا. دارد
S شود تا اقتصاد از نقطه يسبب مC  به نقطهD′  ،منتقل شود

eπµ) 19(كه در معادله  سبب  يكاهش نرخ تورم انتظار. خواهد شد &eπ>0ن يو بنابرا <

  .جا به جا شود Eبه نقطه  ′Dشود كه اقتصاد از نقطه يم

*يا مساويالضرب كمتر باشد، حق αβ>1ن، اگر يبنابرا
S ،الضرب، باعث ش در حقيك افزاي

الضرب اگر حق. است αβ<1حالت  يج برايو برعكس، نتا. دار باثبات خواهد شديپاش تورم يافزا

*از 
S وجود ندارد يداريشتر شود، حالت پايب.  
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  ييانتظارات عقال. 3-3

كامل كه  ينيبشيتر از پقيل دقيشوند، جهت تحليتست م ييكه انتظارات عقاليدر حالت

ππكه يكامل، وقت ينيبشيبا توجه به پ. شوديوجود ندارند، استفاده م يتصادف يها شوك =e1 

  :خواهد بود ازعبارت ) 18(ن فرض، معادله ياست، با ا

)20(                Sc ln
1

)ln(
1

α
µ

α
π −=  

  :عبارت است از) 8(و معادله 

)21 (                  )(
1

πµ
α

π −−=&  

باشد و  αβ<1است كه  يه حالتيشب ييل تحت انتظارات عقاليباشد، تحل α<0كه يوقت

ل در يدلبه - ييدر هر صورت، در حالت انتظارات عقال. رديانجام گ يقيانتظارات تطبل تحت يتحل

  .رسديشوند و اقتصاد فوراً به تعادل ميل ميبالفاصله تعد يانتظارات تورم -دسترس بودن اطالعات

 .ن شده استييران در آن قرار دارد، تعيكه اقتصاد ا يانقطه 3ن مقاله، با توجه به نمودار يدر ا

تحت انتظارات  ين دارد كه انتظارات عامالن اقتصاديبه ا يق بستگيج تحقيا نتاينكه آين، ايهمچن

  . شده است ي، بررسيقيا تحت انتظارات تطبيرد يشكل گ ييعقال

  

  قينه تحقيشيپ. 4

. استالملل انجام شده نيدر سطح ب يقات گوناگونيالضرب، تحقپول و حق يدر ارتباط با تقاضا

، يوين، بوليپول را در آرژانت ي، تقاضا برا(Phylaktis and Taylor, 1993)لور يو ت سيالكتيپ

با استفاده از  -بودند  يط ابر تورميكه در شرا - يالديم 80و  70 يهاو پرو در دهه يليل، شيبرز

 استفادهر يز صورتهب ،پول يمدل تقاضااز  آنها. گن مورد مطالعه قراردادنديپول ك يمدل تقاضا

  .نمودند

)22 (           11
)( ++∆−=−

+ t

e

t t
ppM ψα  

نشان دهنده  eها ،متيتم سطح قيلگار p،پول ياسم يهاتم ماندهيلگار Mكه در آن،

 يست از شبه كشش تقاضاا عبارتاست كه  αپارامتر مورد توجه . جمله خطاست ψانتظارات و 

و  يات پوليا تجربياند كه آن پرسش بودهيپاسخ به ا يآنها در پ .يبا توجه به تورم انتظار يپول واقع

كه  αن يتخم شود؟ح داده يگن توضيتوسط مدل ك يتواند به نحو مناسبين كشورها ميا يتورم

                                                                                                                   

β→∞كه،  يوقت βبر) 16(م دو طرف معادله يبا تقس. .1   ،eππ   . خواهد شد =
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 يوي، بول678/12ن يآرژانت يبرا ،است يپول نسبت به تورم انتظار يهمان شبه كشش تقاضا

 يبرا يمقدار بزرگ يدارا α. ، به دست آمد769/11پرو و  868/16 يلي، ش249/11ل ي، برز390/7

  .است يباشد و عالمت آن مطابق با تئوريم ك از كشورهايهر 

 يبه شكل -به طور متوسط  –عرضه پول را  ،يپولمقامات دند كه يجه رسين نتيآنها به ا

بر  پول يتقاضا لذا. گردد الضربحاصل از حقدرآمد  حداكثر شدناند كه موجب گسترش داده

را  يو تورم يپولات يتجرباز  يبح مناسيتوض توانسته است ،هاتورمابر تحت  ،گنيمدل ك اساس

  .ارائه دهدالذكر فوق يكشورها يبرا

ك ابر تورم را در ي يبودجه و حركت به سو ي، رابطه كسر)1995( 1گوئزيگر رودريد يدر پژوهش

محقق معتقد است كه به علت  .كرده است يگن بررسيپول ك ين با استفاده از مدل تقاضايآرژانت

رات در ييان از تغيپا يب يك سرين به علت ين و همچنيتورم در آرژانت يهارات پردامنه نرخييتغ

. زمان را داشت يپول در ط يبا ثبات تقاضا برا يدا كردن پارامترهايتوان انتظار پي، نميپول يهااستيس

كند و خود يالضرب را حداكثر مكه درآمد حاصل از حق يتورم ين، انتظار خواهد بود كه نرخهايبنابرا

را به دو  يواقع يهاتراز مانده يل، تقاضا براين دليكند و به اير مييزمان تغ ين حداكثر درآمد، در طيا

  . ن زده استيروش تخم

كه  يادوره. است 1988تا ژوئن  1984ه يدوره ژانو يماهانه برا يهان روش، استفاده از دادهياول

ن دوره يرد و قبل از شروع اوليگيرا در بر م 2ماورا يت پريتا طرح تثب يزمان بازگشت به دموكراس

ن يآرژانت يت پول ملين دوره، طرح تثبيا يحادثه پولن يمهمتر. رديپذيان ميپا 1989 يابر تورم

) 1960-88(ساالنه  يهاداده يهاين روش، از سريو دوم. به اجراء درآمد 1985است كه در ژوئن 

ن سال را ير ساختار در اييجاد تغياست، كه ا 1977سال  يبرا ير مجازيك متغيو با در نظر گرفتن 

  .كند يمد ييتأ يبه خوب يمال يآزادساز يدر پ

، برابر يدر دوره جار يبا نرخ تورم واقع يق، نرخ تورم انتظارين تحقيالزم به ذكر است كه در ا

 -01/3تا  -83/2ن يكشش بشبه يماهانه برا يهابه دست آمده از داده يهانيفرض شده و تخم

كند، با توجه به يالضرب را حداكثر مكه درآمد حاصل از حق ين، نرخ تورميبنابرا. قرار گرفته است

ن يساالنه، ا يبا استفاده از داده ها. درصد قرار خواهد گرفت 35و  33در دو دامنه ) 11(معادله 

 9/21الضرب را محاسبه شده است كه نرخ تورم حداكثركننده درآمد حاصل از حق - 54/4ب يضر

  .كنديدرصد در هر ماه مشخص م

                                                                                                                   
1. Rodriguez 

2. Primavera 
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ن يو اكرا) 1995-97(، بلغارستان )1992-94(ه يپول در روس يدرباره تقاضا برا يامطالعه

ق بر ين تحقيا. ، انجام گرفته است)2005( 1ستويتوسط كر يط ابر تورمي، در شرا)95-1993(

ن يج اينتا. ن سه كشور انجام شديا ي، برا)22(گن، به شكل تابع يپول ك ياساس مدل تقاضا

 يك تابع تقاضاي. وجود دارد يو تورم، هماهنگ يقيپول حق يهان تعادليق نشان داد كه بيتحق

ب قابل قبول است و عالمت يمقدار ضرا: ج، نشان داد يبلغارستان برآورد شد و نتا يپول باثبات برا

ن به دست آمد؛ ياكرا يتر برافيضع يج، تا حدين نتايباشد، و هميح ميصح يآنها با توجه به تئور

ن يرا در ا ييه انتظارات عقاليستو فرضيكر. امديه به دست نيوسر يبرا يپول باثبات ياما تابع تقاضا

خلق پول و  يندهايند گذار، همزمان با انتقال قدرت، فراين كشورها در فرايدر ا. د نكردييكشورها تأ

  . اندر قرار گرفتهيتورم به شدت تحت تأث

 يمراد. اندپرداخته الضرب در ابعاد گوناگونپول و حق يتقاضا يز محققان به بررسيران نيدر ا

پول بر اساس مدل  يتقاضاالضرب را با استفاده از تخمين نرخ تورم حداكثر كننده حق، )2001(

advanceincash ق، ين تحقيدر ا ياطالعات آمار. در اقتصاد ايران برآورد كرده است −−

رها، از دو آزمون يمتغ ييايدرجه پا يبررس يصورت ساالنه بوده و براو به 1338-75مربوط به دوره 

ADF ين تابع تقاضايدر تخم. ده استيرس يكسانيج يو آزمون پرون شده و هر دو آزمون به نتا 

كشش تورم و شبه 37/2پول  يتقاضا يوس، مقدار كشش درآمديليجس -ك يوهانسنيپول با تكن

و شبه كشش   64/2پول  يتقاضا يكشش درآمد ARDLو با استفاده از روش 31/4پول  يتقاضا

ده يجه رسين نتين برآورد، به ايسنده مقاله، با توجه به ايبرآورد شده و نو 64/4پول  يتورم تقاضا

  . الفر قرار گرفته است يران عموماً در قسمت نامطلوب منحنيكه اقتصاد ا

، مورد )1376(صميمي وشمخال اهميت و عوامل موثر بر ماليات تورمي در ايران را جعفري 

المللي  ف صندوق بينيمنظور بررسي ماليات تورمي در ايران با استفاده از تعربه. اند دادهمطالعه قرار

 79ران در مقايسه با يمحاسبه و مشخص شد كه ا 1338-72سالهاي  يتورمي براپول، ماليات 

ق، نشان يج تحقينتا. قرار دارد 21تبه در ر 1971-82تورمي در سالهاي كشور جهان از نظر ماليات 

تر  دهي مناسبملي كه از نظر اخذ مالياتدهد كه با افزايش سهم بخشهايي از توليد ناخالص يم

. يابد تر است، تأمين مالي تورمي كاهش مي آوري ماليات در آنها پايينهستند و هزينه جمع

افزايش مخارج دولت نيز . يابد نيز افزايش مي تورميسرانه، ميزان ماليات همچنين با افزايش درآمد 

به استفاده بيشتر دولت از پذيري الزم در ساير منابع دولت وجود ندارد، منجرعلت آنكه انعطافبه

  .استتورمي شده ماليات 

                                                                                                                   
1. Christev  
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الضرب پول با استفاده از ، به سنجش حق)1376(گر، كميجاني و اسماعيل نيا يد يدر پژوهش

ن يدر ا ياطالعات آمار. در اقتصاد ايران پرداختند يليپول با توجه به مدل ب تخمين تابع تقاضاي

استفاده و برآورد مطالعات مورد نظر با روش  يبه صورت فصل 1358-73ق مربوط به دوره يتحق

ج نشان ينتا. استاستفاده شده  "SLS3" يابوده و از روش حداقل مربعات سه مرحله  يستميس

برآورد  7/0و در بلندمدت حدود  2/0مدت حدود پول در كوتاه يتقاضا يدهد كه كشش درآمديم

ط ين معنا كه در شراياست؛ بد حاصل شده يپول، منف يب نرخ تورم در تابع تقاضايده و ضريگرد

صورت پول را كاهش داده و احتماالً ثروت خود را به يخواهند كرد تا تقاضا برا ي، مردم سعيتورم

انگر آن يبه دست آمده كه ب يب نرخ ارز، منفين ضريهمچن. ندينما يها نگهداريير اشكال دارايسا

   . شود يف ميشتر تضعيب ياست كه مردم انتظار داشته باشند، پول داخل

   

  رانيق آشكار شدة اقتصاد ايحقا .5

گرفته  يبانك مركزت يبوده، كه از سا 1342-86صورت ساالنه در دوره ها بهن مقاله، دادهيدر ا

 يه پوليو جهت محاسبه رشد پول از پا كنندهمت مصرفيمحاسبه تورم از شاخص ق يبرا. اندشده

 يد ناخالص داخلياز تول يبه عنوان درصد) 1(الضرب با توجه به معادله حق. استفاده شده است

كالن مرتبط با آن صورت  يرهايالضرب و متغكه از حق ييهاليتحل. به دست آمده است ياسم

اند، از جمله چهار برابر ران را به شدت متأثر نمودهيكه اقتصاد ا ييهان تكانهيگرفته، براساس مهمتر

مت نفت يد قيش شدي، افزا1359در سال  يانقالب اسالم يروزي، پ1352مت نفت در سال يشدن ق

  .باشدي، م1357در سال  يلي، و شروع جنگ تحم1358در سال 

 ياسم يد ناخالص داخلياز تول يعنوان درصدالضرب را به، حقيه پوليبا استفاده از پا 4ار نمود

چنان . باشديم ياسم يد ناخالص داخليدرصد از تول 5/3حق الضرب به طور متوسط . دهديمنشان 

 يروزيروبرو بوده و پ يديمختلف با نوسانات شد يالضرب در سالهاشود، مقدار حقيكه مالحظه م

الضرب را زان حقيم1367ان آن در سال يو پا 1359، شروع جنگ در سال 1357انقالب در سال 

 55/9باشد كه يم 1367الضرب مربوط به سال زان حقين ميشتريب. استبه شدت متأثر كرده 

درصد از  12/0، حدود 1343ن مقدار آن در سال يو كمتر ياسم يد ناخالص داخليدرصد از تول

  .بوده است ياسم يداخل د ناخالصيتول
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 )GDPاز  يدرصد( "SEIGMB" يه پوليالضرب به دست آمده از پاحق. 4نمودار 

  
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ 

  

ن نرخ تورم در سال يباالتر. گر استيكديالضرب و تورم در مقابل از حق يريتصو 5نمودار 

درصد  6/5الضرب در آن سال زان درآمد حاصل از حقيدرصد تجربه شده و م 4/49زان يبه م 1374

تر نسبت به نييتورم پا يهابا نرخ 1365-67 ياما در سالها. بدست آمده است يد ناخالص داخليتول

درصد  19/0ن نرخ تورم معادل يكمتر. الضرب كسب شده استاز حق يشتريدرآمد ب 1374سال 

د يدرصد تول 4/1الضرب متناظر با آن زان درآمد حاصل از حقيبوده است كه م 1344در سال 

ن درآمد از يشترين نرخ تورم، در آن سال، بيترنييت كه با توجه به پابوده اس ياسم يناخالص داخل

  .كسب شده است) 1342-46 يهانسب به سال( الضرب حق

 يشتريتر، دولت درآمد بنييتورم پا يهاسالها با نرخ يشود كه در برخيمالحظه م يبه طور كل

را از  يتورم باالتر، درآمد كمتر يهاز با نرخيها ناز سال يالضرب كسب كرده و در برخرا از حق

است ين سيصورت كارا از ان سالها بهيرا دولت نتوانسته در ايالضرب به دست آورده است؛ زحق

  . دياستفاده نما

   

٠٠/٠

٠٢/٠

٠�٠/

٠/�٠

٠٨/٠

10/0

�� �٠ �� �٠ �� ٧ ٧٠� ٨٠ ٨� 

SEIGM B
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 "DP"در مقابل تورم  )GDPاز يدرصد(  " SEIGMB" الضربحق .5نمودار 

 
  ده يگونه كه دهمان. دهديرا نشان م ين نرخ تورم و نرخ رشد پول اسميارتباط ب 6نمودار   

در سال  ين تكانه نفتياول. كننديه به هم حركت ميها شبدوره ياريدر بس ين سريشود، ايم

درصد در  8/64به  1351در سال  درصد 30پول، از  يد نرخ رشد اسميش شديمنجر به افزا 1352

كشور  ياسينظام س 1357در سال . ديدرصد رس 6/15درصد به  3/6شد، و نرخ تورم از  1353سال 

 يريزان چشمگيد به ميگر، توليل دوران گذار و بروز اعتصابات و مشكالت ديدلدگرگون شد كه به

 يانقالب اسالم يروزيسال از پبا گذشت دو . افتي يريش چشمگيافت و نرخ رشد پول افزايكاهش 

ها ن تكانهيمجموعه ا. ران وارد آمديكرة اقتصاد ايبه پ يگريضربه د 1359و شروع جنگ در سال 

 . ه افكنديران سايتجربه نشده بود بر اقتصاد ا 1352كه تا سال  يتورم دو رقم يباعث شد تا نرخها

٠٠/٠

٠٢/٠

٠�٠/

٠/�٠ 

٠٨/٠ 

١٠/٠ 

٠/٠ ١/٠ ٢/٠ ٣/٠ �/٠ �/٠

DP

 
  

SEIGMB 
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 "DMB"  يرشد پول اسمو نرخ  "DP"نرخ تورم  . 6نمودار 

  
در . دهديرا نشان م يالضرب و رشد پول اسمن درآمد حاصل از حقيارتباط مثبت ب 7نمودار 

و  1357انقالب در سال  يروزيمت نفت در سال قبل از آن، پيد قيش شديل افزايدلبه 1353سال 

 1371پس از  يسالها يرشد پول برا يزيه ريكه در اصل پا 1368-71 يسالها يط يتعهدات ارز

ن سالها يالضرب در اافته و متناسب با آن، حقيش يپول افزا يبود، نرخ رشد اسمشده ) 74-1372(

  .استافته يش يز افزاين

  

 "DMB"يو نرخ رشد پول اسم )GDPاز يدرصد( "SEIGMB" الضربحق. 7نمودار 

  

٠/٠ 

٢/٠ 

�/٠ 

�/٠ 

٨/٠ 

�� �٠ �� �٠ �� ٧٠ ٧� ٨ ٨٠�

SE I G M B D M B

٠/٠ 

٢/٠ 

�/٠ 

�/٠ 

٨/٠ 

�� �٠ �� �٠ �� ٧٠ ٧� ٨ ٨٠�

DP

 
  DMB
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  ها ك تخمين، نتايج و تحليل يافتهيتكن. 6

ن مسأله ممكن است سبب بروز يا هستند، ايناپا يزمان يهايسر يرهاياز متغ ياريكه بسيجاياز آن

 يياين، الزم است به مسأله پايبنابرا. ل دهديب برآورد شده را تقليشود و اعتبار ضرا يون جعليرگرس

 –وهانسني يك همجمعيق از تكنين تحقيدر ا. توجه داشته باشند يو همجمع

ح يك مدل خودتوضياساس كار آنها را . شود ياستفاده م  (Johansen & Juselius)وسيليجس

 VECM2)( يبردار يح خطايك مدل تصحيل داده كه با توجه به آن، يتشك VAR1)( يبردار

استفاده  4و آماره اثر 3ژهي، از آماره حداكثر مقدار ويهمجمع ين تعداد بردارهاييتع يو برا يمعرف

  .شده است

  مدل . 1-6

مورد استفاده  يو بشكل تجرب) 12(استاندارد پول كه با توجه به معادله  ين مقاله، تابع تقاضايدر ا

  :قرار گرفته، عبارت است از

)23(                             tt

e

tt uypcm ++∆−= γα   

e ،سرانه يواقع يپوله يتم پايلگار tmكه در آن،

tp∆ نه يعنوان هزنرخ تورم مورد انتظار كه به

سرانه نسبت به تورم،  يواقع يه پوليشبه كشش پا α ،شود كار گرفته ميه پول ب يفرصت نگهدار

ty سرانه و  يواقع يداخلناخالص د يتم توليلگارγ سرانه نسبت به درآمد  يواقع يه پوليكشش پا

كند كه تورم مورد انتظار را ينم يتفاوت يكي، از نظر تكنيهمجمع يهاليدر تحل .سرانه است يواقع

  .ميياستفاده نما يا از تورم واقعيم يدر مدل به كار ببر

 )24(                                   t

e

tt pp ω+∆=∆  

نجا يدر ا. است ،2δانس ين صفر و واريانگيع نرمال با ميتوز يانتظارات دارا يخطا tωكه در آن، 

ازمعادله فوق در معادله شماره  يگذاريجا با .است يقيا تطبي ييكند كه انتظارات عقال فرق نمي

  :م داشتيخواه) 23(

)25(                            tttt vypcm ++∆−= γα  

ttt ،كه در آن uv αω+= ل آنكه يدله ب .استtu، ع نرمال با يتوز يدارا ياصل يخطا

اگر معادله  ،نيبنابرا. د بودنن صفر خواهيانگيع نرمال با ميتوز يدارا tvو  tωن صفر است يانگيم

                                                                                                                   
1. Vector Auto-Regressive 

2. Vector Auto Correction Model 

3  .Maximal Eigentvalue 

4. Trace 
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 -ر دامي يمتغد يبايمتاً ينها .ز همگرا خواهد بودين) 25(معادله  ،ن صورتيدر ا ،همگرا باشد )23(

 .ميز در مدل داشته باشي، ن-كند را لحاظ مي يو خارج يداخل يها كه اثرات شوك 

رسم شده، وجود  ينمودارها. استرها از آزمون پرون استفاده شده يمتغ ييايپا يبررس يبرا

شه واحد در يتست ر ياز آزمون پرون برا (C)مدل . دينمايد مييها تأيشكست را در همه سر

 يج آزمون را براينتا 1جدول . استن تفاضل استفاده شده ياول يبرا (A)ها و مدل يسطح سر

درصد، همه  95شود كه در سطح يمالحظه م. دهدينشان مها ين تفاضل همه سريسطح و اول

  . اندا شدهيپا يريگبار تفاضلكيشه واحد در سطح هستند اما با ير يها دارايسر

  

 يريگ بار تفاضلكيشه واحد در سطح و ير يآزمون پرون برا. 1جدول 

  جهينت  آماره پرون  آماره آزمون  وقفه  يسر

tm  

tm∆  

ty  

ty∆  

    tp∆  

)( tp∆∆  

0  

0  

1  

0  

0  

0  

58/0  

02/6-  

29/2 -  

73/3 -  

04/4 -  

41/6-  

22/4 -  

72/3 -  

22/4 -  

72/3 -  

22/4 -  

72/3 -  

  ايناپا

  ايپا

  ايناپا

  ايپا

  ايناپا

  ايپا

سرانه،                 يواقع يناخالص داخلد يتم توليلگار
ty سرانه،  يواقع يه پوليتم پايلگار 

tm •   

∆                                            يريگعملگر تفاضل  نرخ تورم و 
tp∆     

  

  پول يبرآورد تابع تقاضا

وس برآورد شده يليجس -وهانسني يك همجمعيبا استفاده از تكن) 23(پول در معادله  يتابع تقاضا

 يه پوليتم پايسرانه، لگار يواقع يد ناخالص داخليتولتم يلگار:  I)1(ريتابع شامل سه متغ 1.است

-نرخ تورم حداكثركننده حق) 13(سپس با استفاده از معادله . باشديسرانه و نرخ تورم م يواقع

  .ن زده شديالضرب تخم

                                                                                                                   
، متناسب با يمجاز يرهايز متغيمربوط به مشاهدات دور افتاده و ن يرهاياز متغ ،پول يدر برآورد تابع تقاضا .١ 

   .ران استفاده شده استيا يط اقتصاديشرا
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، آماره AIC)(كيآكائ يارهايبراساس مع و SBC ،1=p)(نيزيب -ار شوارزيبر اساس مع  

LR  و آمارهLR 2ل شده، يتعد=p گردديشنهاد ميمدل پ ينه برايعنوان تعداد وقفه بهبه .

  .ان شده استيب 2ج در جدول ين نتايكه ا

  نهين تعداد وقفه بهييتع. 2جدول 

P  SBC  AIC  آمارهLR  آمارهLRل شدهيتعد  

0  25/46-  25/41-  [./...]86/477  [./...]39/358  

1  *10/155  48/168  ]2[./..39/40  ]35[./.29/30  

2  16/152  *57/173   *]201[./22/12  *]422[./17/9  

3  24/141  68/170  -  -  

ل شده، مالك قرار يتعد LRو آماره  LR، آماره AIC)(كيآكائ يارهايمعن مقاله، يدر ا

ك بردار يژه و آماره اثر، تنها يمقدار و ، و با توجه به آماره حداكثرVAR)2(لذا با  .اندگرفته

  .آورده شده است 3ج در جدول ين نتايا د وييتأ يهمجمع

  

  يهمجمع ين تعداد بردارهاييتع. 3جدول 

  ن تعدادييار تعيمع

  يهمجمع يبردارها

0:0 =rH  1:0 ≤rH  
  مقدار آماره

محاسبه 

  شده

  يمقدار بحران

 95در سطح 

  درصد

  مقدار آماره

محاسبه 

  شده

  يمقدار بحران

 95در سطح 

  درصد

آماره حداكثر مقدار 

  ژهيو

  آماره اثر

37/33  

01/48  

12/21  

54/31  

* 23/14  
* 65/14  

88/14  

86/17  

ز شده، يسرانه نرماال يواقع يه پوليتم پايپول بلندمدت كه براساس لگار يبرآورد تابع تقاضا

  :عبارت است از

)26(                            
)73.0()16.3(:

36.259.5

SE

ypm ttt +∆−=
  

د ناخالص يتم توليلگار tyنرخ تورم و  ∆tpسرانه،  يواقع يه پوليتم پايلگار tmكه در آن،

 يدرصد از نظر آمار 5ب در سطح استاندارد ياست كه ضران يد ايج موينتا. سرانه است يواقع يداخل

 يدارو معنا ير منفيدهد، نرخ تورم در بلندمدت تأثينشان م 59/5كشش تورم شبه. معنادار هستند
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د يدهد كه تولينشان م 36/2 يد ناخالص داخليكشش تول. ران دارديپول در اقتصاد ا يبر تقاضا

  . ران دارديپول در اقتصاد ا يبر تقاضا يداربت و معنار مثيدر بلندمدت تأث يناخالص داخل

  

  الضربنرخ تورم حداكثر كننده حق. 2-6

سرانه، نرخ تورم  يواقع يه پوليپول بر حسب پا ين تابع تقاضاين بخش، با استفاده از تخميدر ا

كل  يز برايو ن يمختلف اقتصاد يهاج دورهينتا. الضرب محاسبه شده استحداكثركننده حق

  . گزارش شده است 4اقتصاد در جدول 

  

  )برحسب درصد(الضربو حداكثركننده حق ينرخ تورم واقع. 4جدول 

ππ −∗
 π ∗π n g يدوره زمان 

67/3-   67/13  00/10 48/2 29/2 1386-1342 

47/1 

2-/48 

10/38 

75/11- 

74/10- 

7-/43 

14/9 -      

51/2 

61/13 

16/17 

34/19 

38/22 

20/13 

33/14    

98/3 

13/11 

54/27 

59/7 

64/11 

77/5 

19/5    

73/2 

89/2  

64/3  

94/1  

46/1  

52/1  

28/1    

11/8  

64/1  

63/5-  

54/3  

03/2  

49/4  

84/4    

1351-1342  

1357-1352  

1367-1358  

1373-1368  

1378-1374  

1383-1379  

1386-1384  

 •g سرانه، يواقع يداخلناخالص دينرخ رشد تولnت،ينرخ رشد جمع*π نرخ تورم حداكثر

  الضرب كنندةحق

))ln()ln(( ينرخ تورم واقعγ̂  ،π=36/2و  α̂=59/5نيبا تخم) 13(از  معادله  1−−=∆= tt CPICPIPπ  

  

 يواقع يد ناخالص داخليتول ياز نرخ رشد منف يدر طول دوران جنگ ناش π*مقدار بزرگ

سراسر دوران جنگ، و رش نرخ تورم باالتر در ياز آن است كه دولت با پذ يج حاكيسرانه بوده و  نتا

. ش داده استيالضرب افزاق حقيقبل و بعد از جنگ، درآمد را از طر يهابا كاهش تورم در دوره

ج يالضرب است، كه نتاو نرخ تورم حداكثركننده حق ين نرخ تورم واقعيانگر اختالف بيب 8نمودار 

  .باشديسازگار م 4آن با جدول 
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ππ(يالضرب و نرخ تورم واقعحداكثركننده حقن نرخ تورم ياختالف ب. 8نمودار  −*(  

  
ج نشان ياست، نتا يجنگ منف يدر سالها يت كه نرخ رشد اقتصادين واقعيبا در نظر گرفتن ا

ππ* ين تكانه نفتيدهد كه از بعد از اوليم د كه اقتصاد در قسمت ينماين اشاره مياست، و ا <

در نظر گرفته  يحالت يدر مدل اصل. قرار دارد) 3(در نمودار  C)(الفر كه نقطه  ينامطلوب منحن

 يقيحال چنانچه انتظارات به صورت تطب. رديگيشكل م ييصورت عقالشود كه انتظارات به يم

است،  يقيصورت تطبن موضوع كه انتظارات بهيا يابيجهت ارز. باشد αβ<1د يبايرد، ميشكل گ

، مقدار β̂ب يده و با توجه به ضريو برآورد گرد ييتورم شناسا يبرا ARIMA)2,1,2(ك مدل ي

1>αβ جه اقتصاد در نقطه يو در نت)(C ن يلذا ا. دار استيپا يصورت موضعكند و بهيعمل م

  .باشديرد، معتبر ميشكل گ يقيا تطبي ييصورت عقالنكه انتظارات بهياز انظر صرف يريگجهينت

  الضربمدل و حق ييايپو. 3-6

  :استر يصورت زج برآورد بهيشود كه نتا يخطا برآورد م -حيدر ادامه، مدل تصح

)27 (  

]044.0[04.4)1(],178.0[45.3)2(],183.0[77.1)1(

]065.0[96.3)1(51.045

)016.0()187.0()186.0()035.0()142.0(:

10.0)(54.0)(56.007.076.0

222

22

12152

===

===

−∆∆+∆∆++−=∆ −−−

ARCHNFF
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tttt

Rn

SE

ECppDUm

χχχ

χ

  

مربع  2Rتعداد مشاهدات،  nپول،  يتقاضاح خطا از تابع يجمله تصحECكه در آن، 

2ل شده، يچندگانه تعد يب همبستگيضر

SCχ آمارهLM يص خودهمبستگيتشخ يبرا 

�/٠- 

٢/٠- 

٠/٠ 

٢/٠ 

�/٠

�� �٠ �� �٧ ٧٠ �� ٠� ٨٠ ٨� 
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2ها، ماندهيباق

FFχ  آمارهLM ح مدل و ين شكل صحييجهت تع يسك رمزيمربوط به آزمون ر
2

Nχ  آمارهLM 2باشد ويها مماندهيع باقيص نرمال بودن توزيتشخ يبرا

ARCHχ  آمارهLM 

انس يتنها وار يصيتشخ يهابه آماره با توجه. ها استماندهيباق يانس همسانيص واريتشخ يبرا

ر يمتغ 52DU. دينمايبه بحث وارد نم ين موضوع خلليشود، كه ايد نمييها تأماندهيباق يهمسان

  .گر سالها مقدار صفر را دارديد يك و برايبرابر با  t≤52 ياست كه مقدار آن برا يمجاز

درصد از عدم  10انگر آن است كه در هر دوره يباشد و بيم -10/0خطا ح يب جمله تصحيضر

ت است و يدولت حائز اهم ين حالت برايا. شوديل ميتعادل، متعاقب وقوع تكانه در دوره بعد تعد

. ل به دست آورنديتعد  شدن دوره يق طوالنيالضرب، از طراز حق ياتوانند درآمد قابل مالحظهيم

  :ر باشديل زيل، ممكن است به داليكند بودن سرعت تعد

 ينانينااطم �

 و عوامل برونزا يرات ساختارييتغ �

اشاره به  ينانينااطم. ار مهم استيبس ياقتصاد يهااستيس ييكارآ يدر اقتصاد برا ينانينااطم  

به مقدار هدفش قابل حصول  يابيد كه دستيتواند ضمانت نمايگذار نماستين موضوع دارد كه سيا

گوناگون  يهادولت وشوك يهامت نفت، دخالتيق: ر در عوامل برونزا مانندييتغ. ريا خياست 

عنوان د بهيكه شا يو خارج يدرون يهااز شوك يبرخ. دينمايران را به شدت متأثر مياقتصاد ا

به . دهنديش ميرا افزا ينانيگذارند و نااطميشوند، بر اقتصاد اثر ميم يدولت تلق يكنترل خارج

ند، يالضرب كسب نمااز حق ياديرش نرخ تورم باال، درآمد زيتوانند با پذيها مگرچه دولت حالهر

دولت را تحت  يهااستيس ييشود و كارآيشتر در اقتصاد را سبب ميب ينانياما تورم باالتر، نااطم

  . دهدير قرار ميتأث

  

  شنهاداتيو پ يريگجهينت.  7

. شد ران پرداختهيالضرب و تورم در ان حقين ارتباط بييپول و تع ين مقاله به تابع تقاضايدر ا

 يدر تابع تقاضا. الضرب و نرخ تورم وجود داردن حقيالفر، ب يك منحنيدهند كه يشواهد نشان م

ن معناست ين بديالضرب است كه اشتر از نرخ تورم حداكثركننده حقيعموماً ب يپول، نرخ تورم واقع

در دوران . ديالضرب كسب نماق حقياز طر يشتريتوانسته درآمد بيتر منييكه دولت با تورم پا

از رشد  ين ناشيار باال و ايد، بسينمايالضرب را حداكثر مكه درآمد حاصل از حق يجنگ، نرخ تورم

 يست كه انتظارات عامالن اقتصادين نيج، وابسته به اين نتايا. استبوده يد ناخالص داخليتول يمنف

  .اندشكل گرفته ييا انتظارات عقالي يقيبراساس انتظارات تطب
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 يل در تعادل پول واقعيانگر سرعت كند تعديح خطا كه بيب كوچك جمله تصحيبا توجه به ضر

. ل به دست آورديالضرب در سراسر دوره تعداز حق ياتواند درآمد قابل مالحظهياست،  دولت م

. ل باشنديب تعديضر يكوچك يبرا يليتوانند داليامل برونزا مو عو يرات ساختاريي، تغينانينااطم

الضرب كسب ق حقياز طر يشتريرفتن نرخ تورم باالتر، درآمد بيتوانند با پذيها ماگرچه دولت

  .دهديجه ميشتر در اقتصاد را نتيب ينانيند، اما نرخ تورم باالتر، نااطمينما

آن، كه موجب كاهش مخارج دولت خواهد  يساز كوچكر ساختار دولت و يين اساس، تغيبر ا

ات بر ارزش يات مانند مالياخذ مال يكارا يهاو استفاده از روش ياتيز اصالح ساختار ماليشد، و ن

دولت را به  يتاً وابستگيدولت شده، و نها يات در درآمدهايش سهم ماليتواند موجب افزايافزوده، م

  . ش دهدالضرب كاهو حق يه پوليش پايافزا
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  و مĤخذ منابع 

در  يات تورميت و عوامل مؤثر بر مالياهم يبررس) 1376(د ي، احمد و شمخال، رشيميصميجعفر

 .125-156: 50، يقات اقتصادي؛ مجله تحق)1338-1372(ران يا

زهوش تابان؛ ين تياقتصاد كالن؛ ترجمه محمدحس) 1371(شر يف يگر و استانليدورنبوش، رود 

  .انتشارات سروش

ران يدر اقتصاد ا يات تورميباال و مال يهان حجم پول، تورميرابطه ب يبررس) 1378(رج ي، ايرحمان

د ي، دانشگاه شهيانيز هژبر كيكامب ييارشد، به راهنما ينامه كارشناساني؛ پا)ريدو دهه اخ يط(

  .ياسيو س ي، دانشكده علوم اقتصاديبهشت

ن تابع يالضرب پول با استفاده از تخمسنجش حق) 1376(اصغر يا، علينلي، اكبر و اسماعيجانيكم

  .1-39: 50، يقات اقتصاديران؛ مجله تحقيپول در ا يتقاضا

ران؛ يمهار آن در اقتصاد ا يهاهل و رايتورم، دال) 1384( يبازرگان يهامؤسسه مطالعات و پژوهش

  .23-48: چاپ اول، 

انتشارات خدمات : ؛ تهرانيتصادسنجدر اق يشه واحد و همجمعير) 1378(، محمد ينوفرست
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