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  :کیدهچ
یابی  یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دست،در چارچوب اقتصاد کالن   
 حاضر تاثیر بلند مدت و يبدین منظور، مقاله.  ثبات توام با رشد اقتصادي استبه

-86 يهاي مالی و پولی بر رشد اقتصادي در ایران را طی دورهمدت تکانهکوتاه 
نتایج برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از الگوي . ، بررسی کرده است1342

 مالی بر هايثیر تکانههد که تأدمیخودتوضیح برداري با وقفه هاي گسترده نشان 
هاي پولی در این دوره تکانهثیر تأ مثبت است، ولی رشد اقتصادي در بلندمدت

هاي مثبت مخارج دولت،  در تکانهي درصد10 افزایش نظر به اینکه. دار نیستمعنی
دهد، مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش میرشد اقتصادي را در کوتاه

. کشش استمدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادي بیلندمدت و کوتاه بيرابطه
 نفتی بر رشد -هاي مالیتکانهثیر تأدهد که دار بودن ضریب تعدیل نشان میمعنی

   درصد 2/53اقتصادي، عدم تعادلی است و سرعت استهالك سالیانه آن حدود 
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   مقدمه -1
ثیر أهاي مالی و پولی بر رشد اقتصادي از منظر ت به نقش سیاستهاي اخیردر سال

در این  و اثر نامتقارن )هاتکانه (عوامل پیش بینی شده و پیش بینی نشده
نتایج به طور کلی،  . )1388سلمانی و امیري،  ( استشدهتوجه زیادي ها، سیاست

هاي مالی و پولی بر رشد  سیاست کهدهدبرخی از مطالعات تجربی نشان می
ها، ثیر این سیاستأدهند که تشان مینیز نثیر مثبت دارد و برخی أاقتصادي ت

 داشته  بر آنثیر منفیأ تشود و گاهی نیزمیگاهی موجب کندي در رشد اقتصادي 
 مثبت بین يرابطه اقتصادي ينظریه  کهدهدان مینشفاوت نتایج متاین   .است

به دلیل ساختارهاي اجتماعی و  ،این متغیرهاي سیاستی و رشد اقتصادي
به جانشینی دولت گسترش   . در بسیاري از کشورها جاري نبوده است،اقتصادي

 بخش خصوصی، گسترش دیوان ساالري، فقدان نهادهاي مناسب، استراتژي جاي
 ناکارآمدي ،و در حالت کلی 1هاي همسود لیت همبسته و گروهمین منافع اقأت

بوده دولت اقتصادي  ناکارآمدي يوجود آورندهه ، مهمترین عوامل ب)X(ایکس 
 4، بارو)1985( 3، ساندرز)1986 (2 مطالعات تجربی الندو در این زمینه، .است

) 1382(و سوري و حکمت ) 2002 (6خالی، دار و خل)1990 (5، رومر)1990(
رشد اقتصادي کشورهاي هاي پولی و مالی بر  اجراي سیاستدهند که اثرنشان می

نتایج مطالعات تجربی تر، در یک بررسی دقیق .  منفی بوده استمورد مطالعه
و ) 1990( 10، هلمز و هاتون)1990( 9، گروسمن)1986 (8، رام)1977 (7رابینسون
ي مالی و پولی دولت بر رشد هاثیر سیاستأ تدهند کهنشان می) 1993( 11کاراس

 در حال توسعه کشورهايسعه یافته منفی بوده است ولی در اقتصادي کشورهاي تو

                                                        
1 Interest Groups 
2 Landau 
3 Saunders 
4 Barro 
5 Romer 
6 Dar and Khalkhali  
7 Rubinson 
8 Ram  
9 Grossman 
10 Holmes and Hutton 
11 Karras 
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 13همکارانو آگل و ) 1985 (12ندي و مگیوردر حالی که کورم  .است مثبت بوده
متغیر داري بین رشد اقتصادي و   معنیي رابطه،د کهندهنشان می) 1997(

  . وجود نداشته است،اي مورد بررسیدولت در کشورهمخارج سیاستی 
در که د ندهکشورهاي مختلف نشان میبا تفکیک ) 1989( 14گریر و تالوك

 ثیر مخارج جاري دولت بر رشد اقتصادي مثبتأکشورهاي جنوب شرقی آسیا، ت
 15یلورت.  منفی است در سایر کشورهاي مورد بررسیکه  در حالی. استبوده 

کشورهایی که رفتار در  دهند کهنشان می) 1998( 16و روزن و واینبرگ) 1988(
هاي انگیزهکند  دولت سعی میگذاري بخش خصوصی است و مکمل سرمایه،دولت

 بین مخارج دولت و رشد اقتصادي ي، رابطهدهدگسترش را کارآفرینی در جامعه 
 مخارج دولت بر رشد اقتصادي در مثبتثیر أ تبه طوري که ، استمثبت و بزرگ
 17آسچاپور  . بزرگتر استعتی از کشورهاي آسیاي جنوب شرقینکشورهاي ص

 تورم و رفاه در  بر تأمین مالی مخارج دولتختلفهاي ماثر روشبا بررسی  )2001(
 گسترش  موجببانکمنابع مالی دولت از طریق مین أدهد که تنشان می، آمریکا

  .شودمیدر اقتصاد  تورم در نهایتحجم پول و 
هاي مالی و پولی استی اثر انبساطی و انقباضی سربی، تجبرخی از مطالعات

هاي مثبت و منفی بر تکانه که اثر شوداستدالل می . کنندمیرا از یکدیگر تفکیک 
هاي بررسی اثر تکانه با) 1998( 18سامرز و دیالنگ  .اندنامتقارنرشد اقتصادي 

بت و منفی اجزاي هاي مث تکانهاثر  کهدهنداجزاي تقاضاي کل در آمریکا نشان می
مثبت هاي تکانه  اثرکهبه طوري رن است،تقاضاي کل بر رشد اقتصادي، نامتقا

 19ویدهمچنین،   .تولید بیشتر است برنفی م هاي تکانهاز) نشده پیش بینی(
 تولید بر دولتی مخارج و پول يعرضه اثر نامتقارن متغیرهاي سیاستی )2002(

 بر دولت هاي هزینهيتکانه  کهدهدشان مین ج نتای .کرده است بررسی را اندونزي
 . است منفی هايتکانه از مثبت بیشتر هايتکانه اثر و دداراثر نامتقارن  ،تولید تغییر

                                                        
12 Kormendi and Maguire 
13 Agell  
14 Grier and Tullock 
15 Taylor 
16 Rosen and Weinberg 
17 Aschapuer 
18 DeLong and Summers 
19 Vid  
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از این   .شته استندا تولیدتغییر  بر چندانی اثر پول يعرضههاي تکانه در حالی که،
براي  پول ي سیاستی عرضهمتغیر از اندنتوانسته پولی مقامات توان گفت کهرو، می
هاي مالی را در تکانهاثر ) 2007( 20 و کاسوکاستر  .کنند استفاده تولید تحریک

مخارج  اثر تغییر دهد کهمی نشان نتایج این مطالعه . اندکشور اسپانیا بررسی کرده
از   .استبوده مدت منفی  در بلندو  کنندهمدت کند  در کوتاه،دولت بر رشد تولید

مدت و در میانکاهش تولید ناخالص ملی  و کسريافزایش تورم موجب  ،هانظر آن
  .شده استبلندمدت 

  
  مبانی نظري  -2

متغیرهاي بین  کوتاه مدت و بلندمدت ي براي بررسی رابطه،از دیدگاه نظري
هاي ، نظریهاقتصادي و اثرات نامتقارن آنهاسیاستی تقاضا و متغیر درونزاي رشد 

شود  استدالل می،کینزيیا کوتاه مدت  در الگوي ایستا  .شده استمتفاوتی ارایه 
  . بین آنها مثبت استي و رابطهگذارندثیر أاي مالی و پولی بر تولید تهسیاستکه 

هاي مدت سیاست  انتظارات تطبیقی، تاثیر کوتاهيها با طرح فرضیهنئوکالسیک
 اما  .کنند ثبت تفسیر میمدر شرایط پیش بینی نشده، پولی بر رشد اقتصادي را 

هاي   انتظارات عقالیی بر این باورند که تکانهيها با استفاده از فرضیهنیوکالسیک
سیاستی یا پیش بینی نشده به طور متوسط، حول مقدار صفر و به صورت نرمال 

 هاي تقاضا در کوتاه بازارها در واکنش به سیاست،در این دیدگاه . شوندتوزیع می

 . سازندشوند و اثر سیاست بر تولید حقیقی را خنثی مینگ تسویه میمدت بی در
  .ها بر متغیرهاي حقیقی اقتصاد خنثی استمدت این سیاسترو، اثر کوتاهاز این

 اثر يهاي مختلف در چارچوب روابط کمی و بررسی فرضیهبراي بررسی دیدگاه
و ) برونزا( کل ي تقاضاي پویاي، معادلههامتقارن یا نامتقارن بودن این سیاست

  :شود صورت زیر تعریف می  بهیک الگوي عمومی در )درونزا(تولید کل 
       

  
 و سطح )y( بردار متغیرهاي درونزاي تولید  نشانگرV ، فوقيدر رابطه
 اپراتور یا D اجزاي تقاضاي کل، ي منعکس کننده بردارp( ،d(ها عمومی قیمت

                                                        
20 Castro and Cos 
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 نظر به اهمیت  . طول وقفه استnمتغیرها و ضرایب  jα، ي اولتفاضل مرتبهعملگر 
 عمومی ي، معادلهمتفاوتهاي  فرضیهبررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و آزمون 

هاي تکانهتوان با استفاده از این معادله می  .تولید کل به صورت پویا ارایه شده است
 در این معادله، . نمود تصریح ،هاسیاست بررسی اثر نامتقارنی مثبت و منفی را براي

 ممکن است مثبت یا صفر ،هاي مدیریت تقاضاثیر سیاستأبه عنوان ت αپارامتر 
عوامل طرف تقاضا در الگوي فوق، ابتدا  براي تصریح تاثیرگذاري . تعریف شود

  دستمزدهايي در این نظریه با استفاده از فرضیه .شودمی  کینز ارایهينظریه
 استدالل این  .ثیر عوامل طرف عرضه از تقاضاي کل تفکیک شده استأچسبنده، ت

هاي کارگري، موانع قانونی کار در سطح ملی و محلی و نیز است که اتحادیه
قراردادهاي رسمی و غیررسمی نیروي کار، واکنش دستمزد اسمی نسبت به تغییر 

وضعیت این  . سازدارد متوقف میو در برخی از مواندازد میخیر أقیمت در بازار را ت
ه ، ب)اطالعات ناقص ( نیروي کاري در عرضهانتظارات ناقص تورمیبا همراه شدن 
 سیاست شرایط،در این  .  چسبندگی بازار نیروي انسانی استيوجود آورنده

 با ،شود و از این طریقها میقیمت منجر به افزایش سطح عمومی ،انبساطی تقاضا
ها با  برخی از کینزین .یابد تولید کل افزایش می،یروي کارگسترش تقاضاي ن

ایش ز اف باانتظارات تورمی نیروي کاربر این باورند که  چسبندگی، يفرضیه تعدیل
 انعطاف پذیري به سمت  از این رو، .شود خوبی تعدیل می  به، اسمیهايدستمزد

 سیاست انبساطی ،حالتدر این  . شود پذیرفته می نیروي انسانیي براي عرضهباال
 افزایش دستمزد و تقاضاي نیروي انسانی و سرانجامتقاضا منجر به افزایش قیمت 

 تغییر ، انتظار این است که تولید افرایش نیابد یا حداقل،بنابراین  .دشواسمی می
شدت  یا بهکند  خنثی را اثر واکنش سیکلی تولید تا از این طریق،بسیار کم باشد 

با تعدیل شرایط بازار ) 1988( 21ی دیگر، بال، منکیو و رومریر الگو د .دهد کاهش 
مدت   نوسانات کوتاهکردند که سعی نیروي انسانی و مفروضات انتظارات تورمی

 تعدیل به سمت باالي ، در این دیدگاه .نمایند انسانی تفکیک   تولید را از بازار نیروي
لی به سمت پایین انعطاف پذیر محدود و) از جمله قیمت نیروي انسانی(ها  قیمت

با اعمال سیاست انقباضی  انتظار این است که ،از این رو  .شوددر نظر گرفته می
پیش بینی  ،در این حالت . ها کاهش یابدتقاضا در شرایط رکود اقتصادي، قیمت

                                                        
21 Ball, Mankiw and Romer 
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 و منجر یابدتقاضاي نیروي انسانی بیشتر از دستمزدهاي واقعی کاهش این است که 
 سیاست انبساطی تقاضا با افزایش ،وضعیت رکودي و در شودلید به کاهش تو

  . دهدفزایش را اها تولید کل قیمت
شرط تعادل از منظر را ثیر اجزاي تقاضا بر تولید أتاز محققان برخی 

افزایش مخارج  که استوار استفرض این ایده بر این  . اندکردهموجودي بررسی 
 انتظار این است ،بنابراین . شودمین مالی میدولت از طریق فروش اوراق بهادار تأ

 ثروت  و از این طریق قیمت آنها کاهش یابد، اوراق بهاداري با افزایش عرضهکه
 يفرضیه (شود و موجب افزایش مصرف خصوصی در جامعه بدافزایش یانیز افراد 
رش هر ثیر این رفتار بر تولید کل، به پذیأبینی نظري ت پیشدر این الگو،  ). 22پیگو

اگر فرض   .هاي انتظارات تطبیقی و انتظارات عقالیی بستگی دارد یک از فرضیه
بخش خصوصی فروش نندگان ریکاردینی است، در این صورت کشود رفتار مصرف 

سازد  مالیات خود در آینده مرتبط میپرداخت با افزایش در اوراق بهادار را
 چسبندگی عادات يرش فرضیه با پذیکهاست در حالی این   .)1976 23،فلدستین(

 و از بدتوان انتظار داشت که تقاضاي مصرفی جامعه کاهش یامصرفی دوزنبري، می
 رفتار عقالیی و ،بنابراین . یابد کاهش ، تولید یا جانشینی جبري24رانی طریق برون

ي دهد که اثر انبساطی تقاضاچسبندگی رفتار مصرفی در الگوي سارجنت نشان می
  .ل در کوتاه مدت نیز اثر ندارد بر تولید ککل

تقاضا بر تولید کل را مدیریت هاي برخی از اقتصاددانان تاثیرگذاري سیاست
ثیر أدهد که تمطالعات نشان میاین  نتایج  .اندتري بررسی کردهدر سطح عمیق

 و نامتقارن یکسان نیست انبساطی و انقباضیحالت اجزاي تقاضا بر تولید کل در 
 که ممکن کنندمیرا مطرح بحث  این 1930ي از دهه،پیگوسپس کینز و  . است

 . باشد  نامتقارناقتصادي رونق و رکود يدوره دربر تولید پولی   سیاستثیرأاست ت
، ندضعیفی برخوردار پذیري انعطاف از پایین به سمتها قیمتدر اقتصادهایی که 

به طوري که  ،ارن باشدنامتق حقیقی تولیدبر سیاست پولی انتظار این است که اثر 
 اثرمطلق،  به طور قدرپول،  يهاي مثبت عرضهدر مقایسه با تکانه منفی هايتکانه

ها مورد بررسی  تکانهي مهم دیگري که در زمینهينکته  .داردتولید کل  بر بیشتري
                                                        
22 Pigou 
23 Feldestein 
24 Crowding out 
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 بر تولید تقاضاي نشده و پیش بینی شده پیش بینی هايتکانهگیرد، اثر قرار می
در این   .دهند قرار میکیدأت موردآن را ها نیوکالسیک کهاخلی است ناخالص د

خنثی بر تولید کل  بینی شده پیش هايتکانه بر آن است که اثر فرض ،دیدگاه
  . نشده بر اقتصاد خنثی نیست بینی هاي پیشثیر تکانهأکه ت حالی در است،

ولید کل هاي تقاضا بر ت اثر تکانهيبررسی مطالعات تجربی در زمینه
 اجزاي تقاضا بر تولید هايتکانه تقارن عدماثر  )1992( 25کاور.  شودپرداختهمی
 ،)1999( 26سوال و نراو .  بررسی کرده استکینز سنتی الگوي اساس بر حقیقی را

  در این الگو با فرض چسبندگی به .نامند می"سنتی کینز تقارن عدم "راکاور روش 
شود که پیش بینی میباال،  به طرف آن بودن پذیر انعطاف و دستمزدها پایین طرف
 بر منفی هاي ولی تکانه، استخنثیبر تولید کل پول ي عرضه مثبت هايتکانه

  با)سنتی کینز تقارن عدم( نتایج این الگو . گذاردمی جايه ب حقیقی اثر تولید کل
  در الگوي   .است سازگار) 1994( منکیو و بال جدید هايکینزین الگوي

  .یابندمی افزایش دوره طول در هاقیمت بر این است کهفرض هاي جدید کینزین
 بر ي تقاضاهاتکانه ، باشددر شرایط تورمیکه اگر اقتصاد دهند می نشان سپس
 مالی و پولی يتکانهدر شرایط زیرا  ،خواهد داشت نامتقارن  اثر کلتولید سطح
 ،طور خودکاره ب ییر ندهد، تورمرا تغ خود اسمی محصول قیمت اگر بنگاه منفی،
 قیمت مثبت نیز مالی و پولی يدر شرایط تکانه  .دهدمی کاهش را نسبی قیمت
 نسبی قیمتایجاد شده،  تورماز طریق  اما ،یابدمی افزایش بنگاه محصول نسبی

 پولی مالی و مثبتهاي تکانه ،در این الگو ، بنابراین .یابدمیبنگاه کاهش  محصول
 يلهأمس  .دنکل دار بر تولید کمی تأثیر ،)باال طرف به ها تعدیل قیمتاز طریق(

   در ادبیات تقاضا هايتکانه  اثرتقارن عدم  بررسیيدیگري که در زمینه
در  . باشدمی بزرگ و کوچک هايمیان تکانه تفاوت ،است مطرح جدید هايکینزین

تقاضا بر  کوچک هاي، تکانهرا دنبال کنند ثابت قیمت ها استراتژيبنگاهصورتی که 
این نتیجه   .ندارندثیر أتبر تولید  بزرگ هاي تکانه، ولی دارندحقیقی اثرتولید کل 

 به مقرون  کوچکيتکانه شرایط قیمت براي بنگاه در  تغییربه خاطر این است که
بودن  بزرگ به پیش فرض مشروط تکانه بر تولید کل  اثر،در این الگو  .نیست صرفه
   .است حقیقی هايوجود چسبندگیآن و 

                                                        
25 Caver 
26 Ravn and Sola  
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   الگويتصریح و ارائه -3
نظر به اهمیت تفکیک شرایط رکودي و رونق در مدل و شناخت اثر مستقل 

 تقاضا، يهاي تشکیل دهندههاي انبساطی و انقباضی هر یک از بخشسیاست
 بدین منظور،  .شوندمثبت و منفی بررسی می تقاضاي کلی به صورت هايتکانه
  :)2001 27علی و کاندیل،(شود زیر تصریح و بسط داده میکلی صورت  به الگو

)2 (                
  

jtPosd ، فوقيدر رابطه  دولت، نقدینگی مخارجاي مثبت ه تکانهرف مع−
jtNegd و و درآمدهاي نفتی است  Dو V .  باشد هاي منفی آنها می معرف تکانه−

 ي منعکس کننده بردارd نماد ،در این الگو  .شوندمچون قبل تعریف مینیز ه
 تقاضاي ، بر این اساس . تقاضاي کل و متغیر کنترل درآمدهاي نفتی استاجزاي

  :شودکل به صورت زیر تصریح می

)3 (            
  

 j-tPosبینی نشده،  نشانگر رشد تقاضاي کل پیشtDAD  فوقيدر رابطه
   j-tNeg مثبت و يهاي اجزاي تقاضاي کل پیش بینی نشدهنشانگر تکانه

به ترتیب نیز  m و n  . منفی استيهاي اجزاي تقاضاي کل پیش بینی نشدهتکانه
ثبت و منفی اجزاي هاي م زمانی اثر تأخیري تکانهيطول دوره يمشخص کننده
  شود که  نیوکالسیک فرض میي نظر به اینکه در نظریه .استتقاضاي کل 

ه هاي پیش بینی نشده متغیرهاي سیاستی تقاضاي کل، حول روند بلندمدت بتکانه
  ثیر أت انتظار این است که ،آنها بر تولید کل خنثی استثیر أتآیند و وجود می

  .دار نباشدمعنی اجزاي تقاضاي کل بر تولید خنثی و يهاي پیش بینی شدهتکانه
ها و پذیرش انعطاف ناپذیري به مفهوم کلی آن، انتظار در چارچوب الگوي کینزین

هاي تکانهثیر أتبگذارند و ثیر أتهاي مالی و پولی بر تولید کل این است که تکانه
با توجه به ساختار اقتصادي وابسته به  . باشد) غیرخطی(مثبت و منفی نامتقارن 

د تولید کل عالوه بر عوامل برونزاي مخارج دولت و نقدینگی از نفت در ایران، رش
                                                        
27 Aly and Kandil 
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 به عنوان متغیر کنترل ، درآمدهاي نفت و گازيتغییرات پیش بینی شده و نشده
 زیر ي الگو به صورت گسترده،بر این اساس  .شودثر میأثر در طرف عرضه نیز متؤم

  : شودتصریح می

   

)4(  

  
 نماد توزیع تأخیري متغیرها، ∑م طبیعی و نماد لگاریت Ln  فوقيدر رابطه

β پارامتر و etنظر به اینکه متغیرهاي الگو به صورت رشد  . جمله اختالل است 
د، نماد لگاریتمی شو محاسبه می-1tمدت تا زمان  تعریف شده است و ارزش بلند

DLnortE 1-tبه مفهوم ارزش انتظاري  )E (لگاریتم )Ln (تی درآمدهاي نف)or( 
خیري درآمد نفت و أهاي ت نمایشگر تکانهj-tDSLnorنماد . استفاده شده است

خیري أهاي ت تکانهي به ترتیب نشان دهندهj-tNegLngr و j-tPosLngrگاز، 
 يو عرضههستند مخارج دولت ) Neg( و انقباضی یا منفی )Pos(یا مثبت انبساطی 

  . مشخص شده استrLnm2ل با نماد پو
  

  روش تحقیق  -4
  هاتعریف متغیرها و داده -4-1

 و براي 1376آمار و اطالعات متغیرهاي تحقیق به صورت سالیانه، به قیمت ثابت 
 متغیر تولید کل به مفهوم تولید ناخالص  . است1386 تا 1342 زمانی يدوره

، درآمدهاي  است2m واقعی پول یا نقدینگی يضه، عراستgdpr داخلی واقعی 
 و مخارج واقعی دولت به مفهوم مجموع مخارج جاري و or ،واقعی نفت و گاز

 اطالعات سري زمانی اسمی و واقعی این متغیرها از  . استgr ،عمرانی دولت
استخراج ) سابق(ریزي   سازمان مدیریت و برنامهري بانک مرکزي ومامجموعه آ

هاي نظر به اینکه مخارج دولت و درآمدهاي نفت و گاز دولت در بودجه . است شده
 با استفاده از شاخص ضمنی تعدیل ،سالیانه به قیمت ثابت در دسترس نیست

 محاسبه 1376هاي ثابت سال  به قیمت(gnpd) تولید ناخالص داخلی يکننده
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 EVM ،28 وشانتظارات عقالیی و رمتغیرهاي انتظاري براساس تئوري  . اندشده
 بر اساس ، و متغیرهاي تکانهمحاسبه شده استیعنی استفاده از متوسط مقادیر 

  .شده اندگیري  اندازه29روش کاور
  

  روش برآورد الگو -4-2
اغلب متغیرهاي سري زمانی اقتصادي روند مشترك دارند، از این رو ممکن است  

اگر چه  . ذب سازد و رگرسیون را کاباشدخصوصیات آماري آنها تابعی از زمان 
 این الگوها، متغیرهاي مدل را يگاهی به منظور جلوگیري از نتایج گمراه کننده

برد  ویژگی بلندمدت سري زمانی را از بین میکنند ولی این روشگیري میتفاضل
پذیرفته شده است که  . کند بلندمدت بین متغیرها را مشخص نمیيو رابطه

 . ه و روند افزایشی یا کاهشی دارندصادي ناپایا بودهاي زمانی اقتبسیاري از سري
 پذیرفته شده است که این متغیرهاي روند پذیر، ممکن است در بلندمدت ،همچنین

براي بررسی  در مطالعات تجربی  .در یک ترکیب خطی با یکدیگر هم انباشته باشند
 استفاده  )1986(30گرنجر جمعی انگل همهم انباشتگی، گاهی از آزموناین گونه از 

توزیع جمعی انگل گرنجر،  هممعتقد است که در روش) 2000 (31ماه . شودمی
دار هاي کوچک تورش غیر نرمال و در نمونه،حدي برآوردگرهاي حداقل مربعات

هایی با حجم کم قابل اتکا در نمونه) 1990 (32یوهانسون و یوسیلیوساست و روش 
 و 33پسران استفاده از روش جدیدبررسی رابطه همجمعی، روش دیگر  . نیست

- بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آمارهياست که در آن رابطه) 1997(دیگران 
 پسران مقادیر بحرانی ، بدین منظور .شود در فرم تصحیح خطا انجام میF ي

                                                        
28 Errors in Variable Method 

     عریـف  صـورت زیـز ت   بـه ) 1992(هاي تقاضاي جمعی با استفاده از روش کـاور    اجزاء مثبت و منفی تکانه  
                                                                       :شودمی
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 وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ، روند و بر اساس ،متناظر با تعداد برآورد کننده
 F ي اگر آماره . سطح و از درجه یک متغیرها را ارایه کرده استپایایی در

 ي بحرانی قرار گیرد، در آن صورت نتایج آزمون به درجهيمحاسباتی بین محدوده
از  .  بستگی دارد،I)1( و سطح یک، I)0(  سطح صفر،يپایایی متغیرها در محدوده
تشکینی، ( واحد روي متغیرها انجام شود يهاي ریشهاین رو الزم است آزمون

 جدول پسران بیشتر F محاسباتی از حد باالیی مقدار بحرانی ي اگر آماره ).1384
توان ضرایب بلند مدت و کوتاه مدت شود و میجمعی رد نمی هميباشد، رابطه

  .را با اطمینان برآورد کرد) ARDL( هاي گستردهالگوي خود توضیح برداري با وقفه
  : هاي گسترده به صورت زیر استود رگرسیونی با وقفهخالگوي عمومی 

)5                            (  
  
  :                      برقرار است) 5 (يشود روابط زیر براي رابطهفرض می

  

  

)6                         (  
  

 بـه  Microfitم افـزار   نـر  . نماد بردار متغیرهاي ثابـت اسـت     W عملگر وقفه و     L که
11تعداد   ++ km  حـداکثر  mدر این رابطه نمـاد     (کند   بار الگوي فوق را برآورد می      )(
هـاي  و بـا اسـتفاده از شـاخص    )  تعداد رگرسورهاي مـدل اسـت      k انتخابی و    يوقفه

 یکـی از معـادالت    (HIC) و حنـان کوییـک       (SBI)بیزین   -، شوارتز (AIC)آکاییک  
بیـزین بـراي     مشاهده، از معیار شوارتز  100هاي کمتر از     در نمونه   .شودانتخاب می 

  . شود مناسب استفاده میيتعیین تعداد وقفه
 نرم افزار ضـرایب مربـوط بـه الگـوي بلندمـدت و انحـراف       ، سوم يدر مرحله 

 انتخاب شـده  ARDLمعیار مجانبی مربوط به ضرایب بلندمدت را بر اساس الگوي       
 زیـر  يضرایب بلندمدت متغیرهاي توضیح دهنده بر اساس رابطه      . کندمحاسبه می 
 :شودمحاسبه می
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ki براي iq̂ و p̂  فوقيدر رابطه ,,, 21=، يمقادیر انتخاب شدهp 
ه  سوم با بيدر مرحله .  بهینه استيز معیارهاي تعیین وقفهاساس یکی ا بر iqو

  .دشو ضرایب کوتاه مدت برآورد می)ECM( 34کارگیري الگوي تصحیح خطا
   

  نتایج کمی برآورد الگو   -4-3
نتایج کمی بررسی پایایی متغیرهاي الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم 

  نشان ).  1جدول ( 1376 و به قیمت ثابت سال 1342-86 يره براي دو،یافته
 بار تفاضل گیري پایا با یکو  I)1( درصد، 5 متغیرها در سطح خطاي  کهدهدمی
 .شوندمی

   
   متغیرهادیکی فولر واحد يریشهنتایج آزمون  :1 جدول

 سطح احتمال نتیجه
 دیکی يآماره

 فولر
 متغیر T C %5 سطحيآماره

 gdprL × × -53/3 -54/2 30/0 ناپایا

 gdprDL × - -94/2 -11/3 03/0 پایا

 2mL × × -53/3 -42/2 35/0 ناپایا

 2mLD × × -94/2 -64/3 009/0 پایا

 roL × × -53/3 -69/1 73/0 ناپایا

 orLD  × -94/2 -73/5 000/0 پایا

 rgL × × -53/3 -79/1 68/0 ناپایا

 grLD × - -94/2 -67/6 000/0 پایا

  هاي تحقیقیافته: خذأم     

 
 استفاده ARDLروش الگو از  براي برآورد ،نظر به اینکه متغیرها پایا نیستند

   ي اول، رابطهي در مرحله .گیرد برآورد مدل در دو مرحله صورت می .شودمی
 ، بدین منظور .شودجمعی بین متغیرهاي مدل به روش پسران بررسی میهم

 ل قیدرگرسیون زیر با اعما


==== 321 ββββپسران، (شود ، بررسی می
1997 :(  

                                                        
34 Error Correction Model 



  هاي مالی و پولی بر رشد اقتصادي در ایران بررسی تأثیر بلند مدت تکانه
  
 

 

107  

)8               (      

 

  
دهد که  نشان می.4Microfit نتایج کمی برآورد الگو با استفاده از نرم افزار

 این آماره با مقادیر ي مقایسه .است 45/4 آمده دسته بF  محاسباتی يآماره
براي سه متغیر توضیحی و عرض از مبدأ در جدول بحرانی ارائه شده توسط پسران 

جمعی بین  بلندمدت یا هميرابطهدهد که نشان می نتایج  .ارایه شده است) 2(
  .شودمتغیرهاي مدل در سطح خطاي پنج درصد رد نمی

     
  مقادیر بحرانی جدول پسران با سه متغیر توضیحی و با عرض از مبدأ در سطوح مختلف :2جدول 

95% 90% 

I() I() I() I() 

38/4 22/3 80/3 71/2 

 )1997(پسران و پسران : خذأم
 

  
توان الگوي  بلندمدت بین متغیرها، میيبا اطمینان یافتن از وجود رابطه

 .  برآورد نمود معیارهاي مرسوم براي تعیین وقفهمناسب رشد را با استفاده از
 بهینه بر این باورند که معیار يمحققان براي بررسی معیارهاي تعیین تعداد وقفه

به دلیل تصریح مختصرتر، به طور گسترده در کارهاي ) SBC (35بیزین شوارتز
 بر  .شود و پیشنهاد میگیردمی کوچک مورد استفاده قرار يتجربی با حجم نمونه

 و گزینش دو وقفه براي حداکثر وقفه ARDL برآورد با استفاده از روش ،این اساس
نتایج کمی برآورد الگوي پویاي کوتاه مدت رشد  .  بیزین انجام شد- زتواربا معیار ش

  .ارایه شده است) 3( در جدول  4Microfit با استفاده از نرم افزار
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  ARDL  کمی برآورد الگوي پویاي کوتاه مدت رشد حقیقی نتایج:3جدول 
شرح                                

متغیرها 
             

  
  سطح احتمال  انحراف معیار  tآماره   ضرایب

Lngnprt-  4448/0  3384/3  1332/0  002/0  

Pos Lngrt  3448/0  1645/3  1089/0  003/0  

Neg Lngrt  1663/0  3263/2  0801/0  027/0  

Sho Lnort  2306/0  0695/7  0326/0  000/0  

Sho Lnort-  1317/0-  8117/2-  0468/0  008/0  

Et- Lnort  1517/1  2989/4  2679/0  000/0  

Lnmr
  

0150/0  3708/0  0404/0  713/0  

C 3538/5-  8198/3-  4016/1  001/0  

5646/413=F  ، 99/0= 2-
R  

                                   348/0  = P(Normality)                367/0= P(Serial Correlation)                                              
940/0= P(Heteroscedasticity)       128/0 = P( Functional form)  

  

  هاي تحقیق  یافته:مأخذ     
 

   درصد نشان 5هاي تشخیصی در سطح معنی دار بودن بررسی آماره
همبستگی، واریانس  شکالت خود فاقد م، الگوي پویاي کوتاه مدت رشد کهدهدمی

 هايآمارهبررسی  .  اختالل استيناهمسانی، خطاي تصریح و نرمال نبودن جمله
و رشد اقتصادي  (Lnmr)نقدینگی  يرابطهدهد که متغیرهاي این الگو نشان می

ها و عدم استقالل بانک  با توجه به دولتی بودن بانک،این نتیجه . دار نیستمعنا
 دهد که، نشان می دیگری به عبارت .صاد ایران دور از انتظار نیستمرکزي در اقت

 تولید براي تحریک  در اقتصاد،پولبه خوبی از ابزار حجم  اندنتوانسته پولی مقامات
 نتایج کمی برآورد پارامترهاي بلندمدت الگوي رشد ،بر این اساس . نمایند استفاده

  .شده است  ارایه )4(اقتصادي در جدول 



  هاي مالی و پولی بر رشد اقتصادي در ایران بررسی تأثیر بلند مدت تکانه
  
 

 

109  

  ARDLهاي مالی بر رشد حقیقی اقتصاد  برآورد ضرایب بلندمدت تکانه:4ل جدو

  شرح                   

متغیره
 

  

  سطح احتمال  انحراف معیار t يآماره  ضرایب

Poslngr 6181/0  8095/3  1623/0  001/0  

Neglngr 3242/0  2997/2  1409/0  028/0  

Sholnor 1861/0  6595/2  0699/0  012/0  

Et- Lnor  1415/2  2839/20  1056/0  000/0  

C 0238/10-  0600/9-  1064/1  000/0  

  هاي تحقیق  یافته:مأخذ     
 

هاي مثبت تکانهکه دهد نشان میکمی برآورد پارامترهایی الگوي فوق نتایج 
به  . دارندنامتقارن بر رشد اقتصادي  در بلندمدت تأثیر ،و منفی مخارج دولت

 . هاي منفی استهاي مثبت بر رشد اقتصادي بیشتر از تکانهکانه اثر تاي کهگونه
 بر نفتی )پیش بینی شده(هاي نفتی و درآمدهاي انتظاري  تکانهثیر أت ،همچنین

  اي نتایج نشان بررسی مقایسه .  در بلندمدت مثبت است،رشد اقتصادي کشور
ونزاي ملی در که یک متغیر بر ، تأثیر درآمدهاي انتظاري نفت و گاز کهدهد می

 بیشترین تأثیر را بر رشد ي اقتصاد ایران است، طرف عرضه و تقاضامعرض خطر در
 درصد افزایش در این متغیر، رشد اقتصادي 10 به طوري که است، اقتصادي داشته

   این کشش نسبت به اما . دهد درصد افزایش می4/21در بلندمدت را حدود 
 نظر به اینکه کشش رشد نسبت  . است درصد1/6هاي مثبت مخارج دولت  تکانه

توان  می، درصد است2/3هاي منفی مخارج دولت در بلندمدت حدود  به تکانه
ثیر أ ت کهبه طوري ، در ایران نامتقارن است)مخارج دولت(مالی هاي گفت اثر تکانه

براي بررسی  . هاي منفی استحدود دو برابر تکانهبلندمدت، هاي مثبت تکانه
 رشد ECMنتایج برآورد الگوي ه مدت این عوامل در کوتاه مدت، روابط کوتا

  .است ارایه شده) 5(اقتصادي در جدول 
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  رشد حقیقی اقتصاد) ECM(  نتایج برآورد الگوي عدم تعادلی:5 جدول

  شرح                     

  متغیرها

  سطح احتمال  انحراف معیار t يآماره  ضرایب

D Poslngr 3288/0  3301/3  0987/0  002/0  

D Neglngr  1725/0  4663/2  0699/0  019/0  

D Sholnor 2328/0  3553/7  0316/0  000/0  

D Et- Lnor  1393/1  3451/4  2622/0  000/0  

ECM(-) 5320/0-  5834/4-  1161/0  000/0  

Dc 3326/5-  8602/3-  3814/1  000/0  

728/1 = D.W    171/40=F                84/0=2-R  
 

  هاي تحقیق  یافته:مأخذ   
 

دهد که ضریب کوتاه مدت نشان مییا نتایج برآورد الگوي عدم تعادلی 
ECMضرایب برآورد سایر  .  درصد معنی دار است5 و در سطح خطاي  است منفی

برآورد  ،از این رو  .شوند  درصد رد نمی95شده مدل نیز در سطح معنی دار بودن 
تعدیل  ،عدم تعادلاز  درصد 53 حدود ،لکه در هر سادهد ضریب تعدیل نشان می

را در بلندمدت بر رشد متغیر سیاستی ثیر کامل اثر أاین نرخ استهالك، ت  .شودمی
هاي مثبت و ثیر تکانهأشود تهمان طور که مالحظه می  .کندمی اقتصادي تضمین

  . است نامتقارن و معنی دار،مخارج دولتبه مفهوم ی سیاست مالی فمن

  ري نتیجه گی-5
، هاي مالی دولتتکانهو نامتقارن ثیر بلند مدت و کوتاه مدت أدر این مطالعه ت

 با استفاده 1342- 86 يه در دوردرآمدهاي نفت و گاز و نقدینگی بر رشد اقتصادي
 به دست آمده نتایج  .شدهاي گسترده بررسی از الگوي خود توضیح برداري با وقفه

دهاي نفت و گاز و ارزش انتظاري آن بر رشد هاي مالی، درآم تکانه،دهدنشان می
  با رشد اقتصادي ولی نقدینگی،ثیر داردأحقیقی اقتصاد در ایران در بلند مدت ت

 این ، نقدینگی و رشد اقتصادي در ایرانيمعنی دار نبودن رابطه  . نداردايرابطه
 اعتبار موجب عدم رساند که تصمیم گیري بخشی در شوراي پول ومفهوم را می
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هاي پولی بیش از آنکه کنترل  از این رو، سیاست .استقالل بانک مرکزي شده است
 حداکثر ،هاي کالن باشد اقتصاد ملی در راستاي سیاستيکننده و هدایت کننده

دهد  همچنین، نتایج کمی نشان می .در راستاي مشکالت بخشی عمل نموده است
 بر رشد )مخارج دولت(مالی  هاي مثبتثیر کوتاه مدت و بلندمدت تکانهأتکه 

 ،)با فرض ثابت ماندن سایر شرایط( مورد بررسی ي طی دوره،حقیقی اقتصاد
انعطاف پذیري به  رسد که به نظر می، از این رو .هاي منفی استبزرگتر از تکانه

 این نتیجه با نتایج مطالعات تجربی واگنر،  .سمت باال در اقتصاد ایران بیشتر است
، هلمز )1990(من ، گروس)1988(، راتی رام )1977(، رابینسون )1969(ماسگریو 
حال توسعه مطابقت دارد،  براي کشورهاي در) 1993( کاراس و) 1990(و هاتلون 

، بارو )1986(، الندا )1961(در حالی که با نتایج مطالعات پیکاك و وایزمن 
  . مطابقت ندارد) 1990(و رومر  )1990(

دست آمده در ه بمدت  امترهاي بلندمدت و کوتاهپارکمی نتایج بر اساس 
 مثبت مخارج دولت، ي در تکانهي درصد10 افزایش نتیجه گرفت کهتوان میالگو 

 در حالی که در ،دهد درصد افزایش می2/6 رشد اقتصادي را حدود در بلندمدت
  .)5 و 4جداول (دهد  درصد افزایش می3/3  حدود رشد اقتصادي را،مدت کوتاه
مدت سیاست مالی مخارج دولت بر رشد حقیقی  ثیر بلندمدت و کوتاهأ ت،براینبنا

 10 افزایش ،همچنین .  کشش است، کم مورد بررسیي در دوره،اقتصاد ایران
مدت   در کوتاه، نفت و گازي در درآمدهاي انتظاري یا پیش بینی شدهيدرصد

در حالی که  هد،د رشد میتولید کل را  درصد 4/21 درصد و در بلندمدت 4/11
  این نتایج نشان   . درصد است3/2 آن حدود يثیر تکانه یا پیش بینی نشدهأت

اي دولت بر رشد اقتصادي هاي مالی یا بودجهدهد که براي بررسی اثر سیاستمی
 از اثر مصارف یا ،الزم است اثر غیر کنترلی طرف منابع، یعنی درآمدهاي نفت و گاز

فقدان این تفکیک، اثر سیاست مالی را به صورت  . مخارج دولت تفکیک شود
 نتایج ضریب  .شودجمعی ارایه خواهد داد و موجب تورش در نتایج حاصل می

هاي مالی بر رشد حقیقی  ثیر تکانهأدهد که ت نشان می) ECM) 532/0 تعدیل
 هاي مالی مثبت وتکانه اگر ،بنابراین . استو نامتقارن اقتصاد در ایران عدم تعادلی 

، تأثیر آن بر رشد اقتصادي کشور، تاخیري و منفی دولت ده درصد افزایش یابد
 2/53 ، دیگریعبارت به .  درصد است2/53 ، حدوداي یا استهالك آن سرعت دوره
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 ،هاي مثبت و منفی مخارج دولت بر رشد حقیقی اقتصادثیر تغییر تکانهأدرصد از ت
  . پیوندددر سال اول بوقوع می
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