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ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصـادي اسـت.   گرفته، تورم یکی از مهمطبق مطالعات نظري و تجربی صورت

) مورد بررسـی قـرار   1357-1389در همین راستا، رابطه بین تورم و رشد اقتصادي ایران طی دوره زمانی (
بطه بین تورم و رشـد  برو طراحی شد و سپس به بررسی راالگوياي بر پایه گرفت. ابتدا مدل تعدیل یافته
) و رگرسیون خطی غلتان پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد الگـوي  ARDLاقتصادي با استفاده از مدل (

ARDL     نشان داد که در دوره مذکور، اثر تورم بر رشد اقتصادي در تمام سـطوح تـورمی منفـی و معنـادار
درصـدي رشـد اقتصـادي در    0009/0بوده است، یک درصـد افـزایش در نـرخ تـورم منجـر بـه کـاهش        

شود، همچنین در مـدل رگرسـیون غلتـان نیـز رابطـه      درصد کاهش در بلندمدت می001/0مدت و کوتاه
منفی بین تورم و رشد اقتصادي تأیید شد.

تورم، رشد اقتصادي، الگوي برو، رگرسیون خطی غلتان.:هادواژهیکل
JEL :E01, E31ي بندطبقه
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مقدمه.1
ترین متغیرهاي کالن که با تورم هم در تعامل است، فعالیـت بخـش واقعـی اقتصـاد     مهمیکی از 

هاي عملکرد بخش واقعی اقتصـاد اسـت. بـا    است، نرخ رشد واقعی اقتصادي از بارزترین شاخص
ترین اهداف اقتصادي کـالن اسـت،   توجه به اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادي مناسب از مهم

ها بر رشد بخـش واقعـی   هر گونه استراتژي تثبیت تورم به تأثیر این سیاستباید قبل از اجراي 
اقتصاد هم توجه کافی کرد. وجود ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف یکـی  
از موضوعات مورد بحث در بین اقتصاددانان است و مباحـث نظـري و تجربـی متفـاوتی در ایـن      

توان به یـک نتیجـه   دهد که نمییاري از این مباحث نشان میزمینه ارائه شده است. بررسی بس
قطعی در مورد تأثیر تورم بر رشد اقتصادي دست یافـت و ایـن مسـأله در مـورد هـر کشـور بـه        

هاي آن کشور بستگی دارد.شرایط و ویژگی
مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادي ایران است و در واقع به دنبال 

اي بین تورم و رشد اقتصادي وجود دارد؟ بـا توجـه   شود که چه رابطهاین سؤال تدوین میطرح 
به اینکه اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهاي پیشرفته در هر دو مقوله رشد و تورم با مشـکالتی  

هاي مختلـف  هاي بعد ابتدا به بررسی دیدگاهرو است، تحلیل این بحث مفید است. در بخشروبه
پردازیم. سپس به بررسی روند تـورم و رشـد   شده میون موضوع و همچنین مطالعات انجامپیرام

هاي مدل برو (که مبناي مطالعه فعلی است) اشـاره  شود و به ویژگیاقتصادي ایران پرداخته می
و ARDL(1خواهیم کرد و در نهایت به تحلیل رابطه بین تورم و رشد اقتصادي در قالـب مـدل (  

پردازیم.رگرسیون خطی غلتان می

ادبیات و پیشینه پژوهش.2
هاي مختلفی از رابطه بـین  شده توسط اقتصاددانان، نگرشهاي اقتصادي و مطالعات انجامتئوري

کنند.تورم و رشد اقتصادي منعکس می

. ادبیات پژوهش1.2
شـود. بـر   ختـه مـی  در منحنی فیلیپس به طور معناداري به رابطه تورم و رشد اقتصـادي پردا 

وجـود دلیلبهزیرادارد.وجودبیکاريوتورمبینمنفیارتباطنوعیفیلیپسمنحنیاساس 

1. Auto Regressive Distributed Lag Method
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بـا نتیجـه درونشـده بینـی پیشدرستیبهکارگرانسويازقیمتتغییراتآثارپولی،توهم
پیداکاهشحقیقیدستمزدلذاویابندنمیافزایشاندازههمانبهدستمزدهاقیمت،افزایش
تـوان مـی بنـابراین .یابدمیافزایشاشتغالوتولیدرفته،باالهابنگاهسويازاستخدامکرده،

واردبافلپسوفریدمندارند.مثبترابطهتولیدوتورمولیمنفیرابطهبیکاريوگفت تورم
مـدت کوتـاه درتنهـا مـذکور رابطهکهدادندنشانفیلیپسمنحنیدرتورمیانتظاراتکردن

شـود، عمودي میفیلیپسمنحنیتورمیانتظاراتتعدیلباوبلندمدتدروشودمیمالحظه
معکـوس رابطـه بیکـاري وتـورم نبـوده، منفیمنحنیشیبدیگرسنتی،الگويخالفلذا بر

وجـود نتیجـه در.یابندکاهش)افزایش (یاهمهمراهبهتوانندمیبیکاريوتورمبلکهندارند؛
پـردازان نظریـه دیگرولوکاسرابرتدیدگاهبود.خواهدمنتفیتولیدوتورمبینمثبترابطه

پولیهايسیاستکهصورتیدرکنندمیتصریحآنهارود.میفراترهماینازعقالییانتظارات
فیلیـپس منحنـی نیـز مـدت کوتـاه درحتـی شوند،اجراشدهاعالموشدهبینیپیشبه صورت

و تـورم بـین مثبـت پیوندپسندارد.اشتغالوتولیدبراثرياقتصاديسیاستوبودهعمودي
نیـز رشـد هـاي تئـوري در.بـود نخواهـد قبـول قابلبلندمدتدرنهومدتکوتاهدرنهتولید

دیـدگاه یکـی ، شـود مـی مالحظـه اقتصـادي رشدوتورمرابطهمورددرمتفاوتیهايدیدگاه
دربـا واقتصـادي عوامـل رفتـار سـازي بهینـه روشکمـک باکهاست)1967(1سیدروسکی

است.خنثیرشدبرپولیتورماثرکهدادنشانمطلوبیت،تابعدرپولحقیقیماندهنظرگرفتن
سرمایهبرايجانشینیعنوانبهپولاینکهفرضبااست. او) 1965(2توبینجیمزمطالعهدوم

راتوبیناثردامنهکهاستاستاکمنمطالعهسوم.کردثابترارشدرويتورممثبتاثراست،
هاي مدلبهمربوطعمدتاًرشدرويتورممنفیاثر)1981(3استاکمننظربهسازد.میمحدود

گیـرد  پرداخت نقدي است. اسـتاکمن پـول را بـه عنـوان مکمـل بـراي سـرمایه در نظـر مـی         
اینکه درباره رابطـه بـین تـورم و رشـد    با توجه به).1386کناري، زادهصمیمی و قلی(جعفري

پردازان اقتصادي اتفاق نظر وجود ندارد و همچنین رابطه مذکور با توجه اقتصادي میان نظریه
به شرایط اقتصادي کشورهاي مختلف، متفاوت است؛ در این مقاله به بررسی رابطه بین تـورم  

غلتان) براي اولـین بـار   شود که مدل ذکرشده (رگرسیون خطیو رشد اقتصادي پرداخته می
در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است.

1. Sidrauski
2. Tobin
3. Stockman
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. مروري بر مطالعات انجام شده2.2
هاي مختلف در مورد رابطه بین تورم و رشـد اقتصـادي بـا توجـه بـه شـرایط       با توجه به نگرش

داد. شده در این زمینه را در دو قسمت مورد توجه قرار توان مطالعات انجاماقتصادي کشورها می
شـده در اقتصـاد ایـران و در قسـمت دوم مطالعـات      در قسمت نخست، برخی از مطالعات انجـام 

گیرد.شده در سایر کشورها (به ویژه کشورهاي در حال توسعه) مورد بررسی قرار میانجام
)، در مطالعات صورت گرفته شده براي بررسی رابطـه بـین تـورم و    1382بانک مرکزي (

، رابطه منفی بین تورم و رشـد  1358- 1379بر اساس آمارهاي دوره ایرانرشد اقتصادي در 
)، به بررسی رابطه بین تورم و رشـد  1383گیرد. دادگر و صالحی رزوه (اقتصادي را نتیجه می

پرداختند و اثر منفی تورم باال بر رشد اقتصـادي را در  1340- 1380اقتصادي در دوره زمانی 
بـه بررسـی   اي) در مطالعـه 1384گرفتند. دادگـر و همکـاران (  مدت و بلندمدت نتیجهکوتاه

پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که سه 1338- 1383رابطه تورم و رشد اقتصادي طی دوره 
درصـد بـراي متغیـر تـورم بـه      16درصد و بـاالي  16تا 10درصد، بین 10سطح تورمی زیر 

درصد، بقیه ضرایب از لحاظ آماري 10دست آمده است، به استثناي ضریب سطح تورمی زیر 
معناسـت،  درصد مثبت ولی از نظـر آمـاري بـی   10معنادار نیستند. اثر تورم براي سطوح زیر 

. سطوح میانی و باالیی تورم نیز از نظر آماري معنـادار هسـتند (بـر رشـد اثـر منفـی دارنـد)       
گذاري اي سیاست هدف)، به تعیین دامنه بهینه تورم به منظور اجر1387موسوي و صفرزاده (

پرداختنـد. نتـایج   1338ــ 1383تورم با تأکید بر ارتباط بین تورم و رشد اقتصـادي در دوره  
نشان داد که رابطه تورم و رشد اقتصادي در ایران از نوع غیرخطی بـوده و نقطـه شکسـت در    

ثبـت امـا   درصد تورم اثر م5/15تر از هایی پاییندرصد است که در نرخ تورم5/15نرخ تورم 
هاي تورم باالتر، اثر تورم بر رشد اقتصادي منفی است.اندك بر رشد اقتصادي دارد اما در نرخ

دراقتصـادي رشـد بـر مـوثر عوامـل بررسـی بـه )، 1386(کنـاري زادهو قلیصمیمیجعفري
اثـر فرضـیه آزمـون ومقطعیوزمانیسريهايدادهازاستفادهباتوسعهحالدرکشورهاي

نتایج به دست بااند، مطابقپرداختهتوسعهحالدرکشور90دراقتصاديرشدبرتورممنفی
کاهشدرصد02/0میزانبهرااقتصاديرشدتورم،درافزایشدرصدیکآمده این پژوهش،

ونقـدینگی حجـم رشـد دهـد نشـان مـی  تـورمی، معادلهدرآمدهبه دستنتایج. استداده
دیگـر، متغیرهـاي بـه نسبتتورمسطحتغییراتتوضیحدرقبل)دوره(تورمتورمیاینرسی

هـاي  درصدد یافتن اثرات افزایش تولید بخش، )1388قدي و کاغذیان (ن.دارندبیشترينقش
هاي گسترده کشاورزي، خدمات و صنعت بر تورم در اقتصاد ایران به روش خودتوضیح با وقفه
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)ARDL ند. نتایج حاکی از آن است که تورم در ایران هست1353- 1385) و براي دوره زمانی
یک پدیده پولی نیست و متغیرهاي دیگري مثل تولید نیز بـر تـورم تأثیرگذارنـد و همچنـین     
میزان اثر ضدتورمی افزایش تولید در بخش کشاورزي و خدمات بیشتر از بخش صنعت است. 

رصـد سـطح عمـومی    د4/3در بخـش کشـاورزي   تولید درصدي 10به این ترتیب با افزایش 
درصـد و بـراي بخـش    1/3یابد، در حالی که این رقم براي بخش خدمات ها کاهش میقیمت

. بنابراین براي کنترل تورم در اقتصاد ایران، الزم است بـه گسـترش   استصنعت بسیار ناچیز 
مدت، تـورم  هاي کشاورزي و خدمات توجه بیشتري داشت. همچنین، در کوتاهتولید در بخش

.ي تأثیر بیشتري بر تورم نسبت به رشد داردانتظار
، به بررسی رابطه غیرخطـی بـین تـورم و رشـد اقتصـادي در      1)2001گیلمن و همکاران (

1961–1997زا، در طـول دوره  براساس یـک مـدل رشـد درون   OECD3و APEC2کشورهاي 
یک رابطه منفی غیرخطی OECDاند. نتایج حاکی از آن است که براي کشورهاي گروه پرداخته

نظر از روش تخمین و تصریح تابع تورم یافت شد، به طـوري کـه اثـر تـورم روي رشـد در      صرف
درصـد). وقتـی کشـورهاي   10سطوح پایین تورم حداکثر است (به ویژه در سطوح زیـر حـدود   

APECبـه  شوداي در تصریح لگاریتمی آشکار میمدنظر هستند، رابطه غیرخطی منفی تا اندازه
طوري که در سطوح تورم پایین یک اثر مثبت روي رشد وجود دارد ولی در سطوح تورم بیش از 

)، ارتبـاط بلندمـدت   2007(4شود. وانا و چیـاوا اي منفی میدرصد این رابطه به طور فزاینده10
1960-1999بین تورم و رشد اقتصادي را با استفاده از روش متغیرهاي ابـزاري در طـول دوره   

اند. بدین منظور اثر متغیرهاي تورم، یافته و در حال توسعه بررسی کردهکشور توسعه167ي برا
سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، میـزان تحصـیالت و   
سهم هزینه دولتی از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادي بررسی شده است. مطابق با بررسی 

تـر از  هـاي پـایین  درصدي از تورم به دست آمده است. در نرخ12اي ، سطح آستانهگرفتهصورت
اي تـورم  هاي باالتر از سـطح آسـتانه  خطر و در نرخاي، تورم براي رشد اقتصادي بیسطح آستانه

، به بررسی عملکرد ضعیف اقتصاد کـالن در  5)2010بیتنکورت (براي رشد اقتصادي مضر است. 
مریکاي التین (آرژانتین ، بولیوي، برزیل، پـرو) در دوره  آمی براي چهار کشور هاي باالي تورنرخ

1. Max, Gilman & etal
2. Asia-Pacific Economic Cooperation
3. Organization for Economic Cooperation and Development
4. Chiavo & Voana
5. Bittencourt
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پردازد. نتایج ایـن تحقیـق نشـان    می1با استفاده از مدل مشاهدات ترکیبی1970-2007زمانی 
دار بر رشد اقتصادي هر چهار کشور دارد. تورم بـاال  دهد تورم در سطوح باال اثر منفی و معنیمی

هاي اقتصادي، به ویژه براي اقتصادهاي سـنتی و در حـال توسـعه    اري بر فعالیتهاي بسیهزینه
خواهد داشت، با توجه به نتایج به دست آمده، تحـت کنتـرل قـرار گـرفتن تـورم توسـط بانـک        

گیرد.مرکزي به عنوان گام مؤثري جهت رشد پایدار و رفاه اقتصادي در دستور کار قرار می
ازاسـتفاده بـا اقتصـادي رشـد وتـورم تغییـرات بررسـی اثـر  ، به 2)2012آر جا و دانگ (

182آنهـا اطالعـات  .پرداختندیافتهتوسعهوتوسعهحالدرکشورهايدرسري زمانیهايداده
دوره هـاي ترکیبـی بـراي   بـا اسـتفاده از داده  یافتـه را توسـعه کشور31وتوسعهحالدرکشور
حـال دردر کشـورهاي -1: آوردنددسترا بهزیرمورد بررسی قرار داده و نتایج2009-1961
درصد باشـد، بـین   10ازبیشتورمنرخکهزمانیکهدهدمینشانتوجهیقابلشواهدتوسعه،

شواهد قابل توجهی وجود نـدارد  -2دار وجود دارد. اي منفی و معنیتورم و رشد اقتصادي رابطه
اقتصادي باشد.که در کشورهاي در حال توسعه تورم مخل رشد 

. مروري بر روند تورم و رشد اقتصادي در ایران3
تورم باال معضل اقتصادي مهمی در کشورهاي در حـال توسـعه چـون ایـران اسـت. اثـر منفـی        

شود، بنـابراین مهـار   هاي تورم باال به خوبی بر کاهش قدرت خرید و رفاه اقتصادي لمس مینرخ
راد جامعه و سیاستگذاران است.ها و ثبات درآمد واقعی خواسته افقیمت

هـا تـورم دورقمـی را تجربـه     ) در اغلب سال1357–1389در ایران در دوره مورد بررسی (
بـا انقـالب   1358و 1357هـاي  نشان داده شـده، در سـال  1ایم. همان طور که در جدولکرده

نـرخ تـورم بـه    ) و کاهش میزان تولید، 1979(اسالمی ایران و اعتصابات و بروز شوك دوم نفتی
هـاي اقتصـادي نـرخ تـورم افـزایش      درصد رسید. با شروع جنگ تحمیلی و اعمال تحـریم 7/10

7/19ساله جنگ، نرخ رشد تورم به طور متوسط ساالنه یافت؛ به طوري که در طول دوره هشت
هاي تعدیل درصد بوده است. با پایان جنگ، افزایش درآمدهاي نفتی، استقراض، اجراي سیاست

هاي دولت باعث روند فزاینده نرخ تـورم در طـول برنامـه اول توسـعه     اري و افزایش هزینهساخت
درصد بوده است. 8/18) شد، به طوري که نرخ تورم به طور متوسط ساالنه 1372-1368(

پس از این دوره، کاهش درآمدهاي نفتی به همراه ناتوانی دولت در مهار نرخ ارز و دو برابر 

1. panel data
2. R Jha & TN Dang
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را موجب شد و نـرخ تـورم   1374، شوك تورمی در سال 1372لت در سال هاي دوشدن هزینه
) بـوده اسـت. از آن   1389تـا  1357درصد رسید که باالترین نرخ در تمام دوره (49به بیش از 

پــس بــا افــزایش نســبی درآمــدهاي نفتــی و واردات، مهــار نقــدینگی و هــدایت آن بــه ســوي  
هـاي انبسـاطی پـولی و مـالی و     اهش یافت. سیاسـت گذاري و نیز تثبیت نرخ ارز، تورم کسرمایه

کاهش ارزش پول ملی در این دوره، فشار تورمی شدیدي را بر اقتصاد تحمیل کـرد، بـه طـوري    
هاي تثبیت به صورت یک ضرورت درآمد. بنابراین تثبیت اقتصـادي بـا ابـزار    که اجراي سیاست

با یک اقدام ضربتی و بـا  1374نرخ ارز، اقدامی در جهت تصحیح خطاي گذشته بود که از سال
ممنوع کردن بازار آزاد ارز آغاز شد که تا حدي سبب کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم شد. به 

ها، تحدید واردات و کنترل صادرات منجـر بـه   این ترتیب سیاست تثبیت نرخ ارز، کنترل قیمت
رشـد نقـدینگی و   کـاهش 1376شد. در سـال  1375درصد در سال 2/23کاهش نرخ تورم به 

ها، همچنین کاهش قیمت نفـت، منجـر   متعاقب آن کاهش تقاضاي کل، تثبیت نرخ ارز و قیمت
ترین علل افزایش نرخ تورم در سال به کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت شد. از مهم

، افزایش تقاضاي کل در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی و همچنـین کـاهش عرضـه در    1377
هاي موجود در تولید، کاهش درآمد ارزي و کسري بودجه بوده است. در سـال  ه محدودیتنتیج

ها در مقایسه با سال نیز به دلیل افزایش قیمت نفت و کاهش کسري بودجه سطح قیمت1378
، اسـتقالل نسـبی بیشـتر بانـک     1379قبل افزایش یافت. تشکیل حساب ذخیره ارزي در سـال  

ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و حرکت به سوي بازپرداخت بخشـی  مرکزي و در اختیار داشتن 
بودند. نـرخ  1378-1382هاي هاي دولت به سیستم بانکی از جمله تحوالت مثبت سالاز بدهی

انضـباطی  ها، بـی هاي ناهماهنگ کنترل قیمتبه دلیل سیاست1381-1383هاي تورم در سال
بـا  1384درصد تقریباً ثابت بوده است. در سـال  15نرخ هاي بزرگ و ... در انحصارگران و بنگاه

ها، کاهش رشد اجـاره بهـاي منـازل    افزایش واردات کاالهاي مصرفی، اجراي طرح تثبیت قیمت
1/12مسکونی به علت رکود در بازار مسکن، کاهش رشد نـرخ مـؤثر تعرفـه و ... نـرخ تـورم بـه       

درصد کاهش یافت.
ز جملـه اتکـاي شـدید بودجـه دولـت بـه منـابع نفتـی،         تنگناهاي ساختار اقتصاد کشـور ا 

انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته، نهایتاً افزایش هزینـه عوامـل تولیـد و کشـش عرضـه      
، نـرخ  1386در سال ها شده است.منجر به رشد سطح عمومی قیمت1385محصوالت در سال 

خدمات و افزایش قابـل مالحظـه   هاي دستوري قیمت برخی کاالها وتورم به رغم اعمال کنترل
واردات کاالهاي مصرفی، روندي صعودي داشت. از عوامل اصلی مؤثر در افـزایش نـرخ تـورم در    
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رویه هاي انبساطی پولی و برداشت بی، افزایش شدید حجم نقدینگی، اعمال سیاست1386سال 
عـالم بانـک   بـر اسـاس ا  1387از حساب ذخیره ارزي براي مصارف جاري بوده است. طی سـال 

توان به تورم در بخش مسکن و مشکالت در رسید که از دالیل آن می4/25مرکزي نرخ تورم به 
درصـد رسـید   8/10نرخ تورم کاهش یافت و بـه  1388حساب ذخیره ارزي اشاره کرد. در سال 

درسـت ونقدینگیکنترلچونتوان به عواملیترین دالیل کاهش طی یک سال میکه از شایع
والمللـی بـین هـاي تحـریم پیامـدهاي مهـار تولیـد، سمتبهسرمایههدایتآن،کردنمصرف

هـا اشـاره کـرد و    هاي جلوگیرانه از افزایش سطح قیمتو سیاستغیرمتشکلبازاربهساماندهی
نقـدینگی درصد رسیده است. رشد4/12با اندکی افزایش به 1389در نهایت نرخ تورم در سال 

رشـد نـرخ اگرچـه . اسـت بـوده ایـران اقتصـاد درتورمبرمؤثرداخلیواملعترینمهمجملهاز
بـود، کمتـر اخیـر سـاله 10متوسـط از) درصد2/25معادلرقمیبا(1389سالدرنقدینگی

.استتوجهقابلتورمنرخافزایشبرآنتأثیرلیکن

)1357- 1389متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادي در دوره زمانی ()1(جدول 

)100=1376(

متغیر
)1358-1357(

دوره انقالب
)1367-1359(

دوره جنگ
)1372-1368(

برنامه اول 
توسعه

1373
فاصله دو 

برنامه

)1378-1374(
برنامه دوم 

توسعه

)1383-1379(
برنامه سوم 

توسعه

)1388-1384(
برنامه چهارم 

توسعه
نرخ 
7/107/198/182/356/251/147/14تورم

نرخ 
63/147/43/12-7/45/3596/0-34/9رشد

منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

بنـدي مشـابهی ارائـه    توان جمـع در مورد رشد اقتصادي ایران در دوره مورد نظر نیز می
هاي عملکردي اقتصـاد کـالن، میـزان تولیـد ناخـالص داخلـی یکـی از        کرد. در میان شاخص

هـاي تولیـدي   هاست؛ چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیتترین شاخصمهم
خالص داخلی بنا به تعریف، ارزش مجموع کاالها و خدماتی است دهد. تولید ناآن را نشان می

شـود. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه میـزان رفـاه و         که طی یک سال در یک کشور تولید می
شـود، بلکـه   برخورداري مردم یک کشور، صرفاً به واسطه تولید ناخالص داخلـی تعیـین نمـی   

تولید به وسیله هر نفر را به صـورت  شاخص بهتر تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان
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دهد. در واقع رفاه مردم یک کشور متـأثر از تولیـد ناخـالص داخلـی و میـزان      سرانه نشان می
شـود. رونـد تولیـد    جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سـرانه مـنعکس مـی   

ربه کرده است. افت و خیزهاي زیادي را تج1357- 1389ناخالص داخلی سرانه ایران در دوره 
در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان رفاه است، نرخ رشد اقتصـادي، سـرعت   
افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سـرعت بهبـود یـا کـاهش سـطح رفـاه و       

شاهد متوسط رشد پایینی هسـتیم  1357- 1358دهد. در دوره برخورداري مردم را نشان می
ی از آن به دلیل وقوع انقالب و عدم کارایی دولت در هزینه کردن درآمـدهاي نفتـی   که بخش

هـاي اقتصـادي، کـاهش    که همـراه بـا جنـگ، تحـریم    ) 1359- 1367بوده است. در دوره بعد (
ها و در هم ریختن ساختار تولیدي بود، رشد اقتصادي بـا نوسـانات   درآمدهاي نفتی در بعضی سال

هـاي وارده بـر   زمانی در دوره مورد مطالعه ماناست به این معنی که شـوك زیادي همراه بود. سري 
انضـباطی مـالی دولـت و    توان بیها عامل اصلی تورم را میرشد اقتصادي موقتی است. در این سال

) میزان رشد اقتصـادي  1368- 1372(نرخ رشد پولِ ناشی از آن دانست. طی برنامه اول توسعه 
درصد به وقوع پیوست. در این دوره رشد اقتصادي به علت 1/7سال به طور متوسط براي هر 

درآمدهاي نفتی قابل توجه بوده است.
) در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران بـا رونـد فزاینـده    1372-1378برنامه دوم توسعه (

اواخـر  آغاز شده بـود، در  1373رو بود. این روند که از اوایل نیمه دوم سال انتظارات تورمی روبه
آن در اثر گسترش عملیات مالی انبساطی شدت یافت. با وجود اینکه رشد تولید ناخالص داخلی 

درصـد رسـید. افـزایش شـتاب رشـد      4/49درصد بوده اسـت، نـرخ تـورم بـه     5/1سرانه حدود 
هـاي  هاي زیربنایی و تولیدي در دوران بعد از جنگ و سیاسـت گذارياقتصادي، ناشی از سرمایه

شده در طول برنامه بوده است. رشد اقتصادي در سومین سال اجراي برنامه دوم، عمالاقتصادي ا
با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهاي جهانی و رکود بخش ساختمان، مثبت ولی در مقایسه با 
سال قبل، از سرعت کمتري برخوردار بود. رشد تولیدات در این سال به طور عمده ناشی از رشد 

هاي زیربنایی بوده است. از سوي دیگر در این سال بـا  صنعت، خدمات و بخشقابل توجه بخش 
درصـد رسـید. عـدم تعـادل     3/17کاهش فشارهاي تورمی و مهـار تـورم، ایـن نـرخ بـه سـطح       

، همراه با مشکالت ساختاري اقتصاد ایران باعـث  1377متغیرهاي اساسی اقتصاد ایران در سال 
گذاري، ضعف مـالی،  با کاهش نرخ رشد، کاهش سرمایهشد که اقتصاد کشور طی دو سال پیاپی

وجهاناقتصاديرکودادامهها مواجه شود.ها و افزایش سطح عمومی قیمتمشکل تراز پرداخت
در.بودنـد تحوالتاینگیريشکلدرزابرونعاملترینعمدهنفت،بازارنامساعدوضعیتتداوم



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال58

سمتبهحرکتوارزنرخسازيیکساندرجدياهتمامارزبازاردرثباتایجادبادولتدورهاین
دورهدرشـد. عملـی 1378سـال دراقـدامات ایـن عمـده کـه آوردعملبهبازاربرمبتنینظام

رشـد  فـارس، خلـیج حوزهسیاسیتحوالتونفتقیمتنسبینوسانبهتوجهبا1383-1379
تولید ناخـالص داخلـی سـرانه بـه طـور      1384-1388نرسید. در دوره 4/4اقتصادي به باالتر از 

نیـز شـاهد افـزایش در تولیـد     1389درصد رشد داشـته اسـت. طـی سـال     1/5متوسط ساالنه 
ناخالص داخلی نسبت به سال قبل هستیم.

. معرفی الگوي رشد برو4
یافته نئوکالسیک، به بررسی عوامل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي     برو در قالب یک مدل رشد تعمیم

اخته است. در الگوي ارائه شده توسط برو، نرخ رشد سرانه حقیقی به دو نوع متغیـر وابسـته   پرد
است: یکی سطوح اولیه متغیرهاي وضعیت است (اینها عناصري مانند موجودي فیزیکی سرمایه 

شـوند)، دوم توجـه بـه    هاي آموزش و بهداشت را شامل مـی و موجودي سرمایه انسانی در شکل
.)1995، 1(بروی یا محیطی استمتغیرهاي کنترل

در مدل برو از متغیـر یـادگیري در مدرسـه در سـطوح مختلـف بـه       : متغیرهاي وضعیت. 4.1
عنوان شاخصی از آموزش و همچنین از متغیر امید به زندگی در بدو تولد به عنوان سطح اولیـه  

زیکـی، بـه ویـژه بـراي     هاي موجود در مورد سرمایه فیشود. از آنجا که دادهبهداشت استفاده می
کشورهاي در حال توسعه قابل اطمینان نیستند، از سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سـرانه بـه   

شود.عنوان جانشین استفاده می
اینها عناصري مانند نسـبت مخـارج مصـرفی دولـت بـه      :متغیرهاي کنترلی یا محیطی. 4.2

GDP حاشیه نرخ ارز، نسبت رابطه مبادله به ،GDPگذاري کـل بـه   و نسبت سرمایهGDP را
هاي رشد نئوکالسیک، اثرات متغیرهاي کنترلی و محیطی روي نـرخ  گیرند. در مدلدر بر می

رشد، مطابق با اثرات آنها در وضـعیت رشـد باثبـات اسـت. بـراي مثـال ارزش بـاالتر نسـبت         
ؤثر را افـزایش  گذاري به تولید، در حالت مذکور، سـطح تولیـد سـرانه نیـروي کـار مـ      سرمایه

دهد. بنابراین نرخ رشد، براي مقادیر معین متغیرهاي وضعیت تمایل به افـزایش دارد. بـه   می
طور مشابه اگر دخالت دولت باعث ایجاد اختالل در بازار شود، نرخ رشد بـراي مقـادیر معـین    

.  2یابدمتغیرهاي وضعیت کاهش می

1. Barro
) است. 1995. تمامی متغیرهاي به کار گرفته شده در مدل بررسی، برگرفته از کار برو (2
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. برآورد مدل و تفسیر نتایج مربوط5
توان رابطه تورم و رشـد اقتصـادي را بـا    هاي خاص اقتصاد ایران، میجود محدودیتبا توجه به و

مـورد مطالعـه قـرار داد.    1357-1389اي از الگوي برو براي دوره زمانی یافتهکمک مدل تعدیل
گیریم:ابتدا الگوهاي زیر را در نظر می

gGDP (YR) = F (GDPY,IY , T , TOY , O , BMP , CY , P) )1(
که در آن:

gGDP (YR)؛ 1)1376هاي ثابت سـال  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمتGDPY

گذاري کل به تولید ناخـالص داخلـی   نسبت سرمایهIYسطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه؛ 
سال و باالتر (کـه برابـر اسـت بـا نسـبت جمعیـت تحـت تعلـیم بـه          6نرخ باسوادي Tحقیقی؛ 

امیـد بـه   O؛ GDPنسبت رابطه مبادلـه بـه   TOYسال و باالتر)؛ 6التعلیم براي گروه سنی الزم
کـه بـه صـورت زیـر     تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و بازار رسمی استBMPزندگی در بدو تولد؛ 

شود:تعریف می

حاشیه نرخ ارز= 

CY نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP؛P.نرخ تورم است

مربوطههاي اقتصادسنجی و تفسیر نتایج . انجام آزمون5,1
هاي متعـارف  گیرند. از آزمونها از لحاظ مانایی مورد بررسی قرار میقبل از برآورد مدل، داده

کنـد. بـراي   در این زمینه، آزمون ریشه واحد است که درجه انباشتگی متغیرها را تعیین مـی 
) اسـتفاده  ADFیافتـه ( تعیین درجه انباشتگی متغیرهاي مـدل از آمـاره دیکـی فـولر تعمـیم     

). نتایج به دست آمده با در نظر گرفتن عـرض از مبـدأ و بـدون رونـد     1381شود (بیدرام،می
کـه در پیوسـت ارائـه    2و 1هاي درصد براي متغیرها در جدول95خطی در سطح اطمینان 

2شده، آمده است.

. در مدل بررسی ابتدا از لگاریتم استفاده شده که نتایج مورد بررسی مطلوب نبود و همچنین از تغییرات نیز استفاده شـد کـه مجـدداً نتـایج    1
شکل باال در نظر گرفته شد.مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت مدل مورد بررسی به

هاسـت. در واقـع   نیازي به آزمون ریشه واحد نیست و این یکی از مزایاي این روش نسبت به سایر روشARDLدر برآورد مدل به روش .2
دلیل اصلی آزمون ریشه واحد، این است که اطمینان حاصل شود که مرتبه تفاضل متغیرهاي مورد بررسی تفاضل دوم نباشد.

نرخ ارز در بازار سیاه–ارز در بازار رسمی نرخ
نرخ ارز در بازار سیاه

1+



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال60

ARDLآزمون همگرایی مدل به روش. 5.1.1

در برآورد رابطه بلندمـدت بـه دلیـل در    OLSوقتی حجم نمونه کوچک باشد، استفاده از روش 
مدت موجود بین متغیرهـا، بـرآورد بـدون تورشـی را ارائـه      هاي پویاي کوتاهنظر نگرفتن واکنش

هاي کوچک تا حد ممکـن الگـویی را در   نخواهد کرد. لذا براي کاهش تورش بهتر است در نمونه
بگیـرد کـه ایـن الگـو بـه الگـوي       هاي زیادي را براي متغیرها در نظـر نظر گرفت که تعداد وقفه

).1384مشهور است (تشکینی، ARDLبرداري یا خودتوضیح
انباشتگی میان متغیرهاي دو مدل معرفی شده بـه صـورت زیـر    در این روش براي هم

شود:عمل می
براي مدل معرفی شده ابتدا از نتایج برآورد معادله پویا و مقدار با وقفه یک متغیـر وابسـته   

ارائه شده است ( انتخاب وقفه مناسب بـر اسـاس معیـار    2ه که نتایج آن در جدول استفاده شد
شوارزـ بیزین صورت گرفته است). 

) آزمون شده اسـت. بـا   1992(3و مستر2، دوالدو1جمعی از طریق آزمون بنرجیوجود هم
شـود. پـس از انجـام ایـن آزمـون،      انجام این آزمون از وجود رابطه بلندمدت اطمینان حاصل می

به دست آمده است، که چون از نظر قدرمطلق از متناظر با جدول 17/14محاسباتی برابر مقدار 
عـدم وجـود رابطـه    تر است، فرضیه صـفر مبنـی بـر    بزرگ-43/4بنرجی، دوالدو و مستر یعنی 

شود و رابطه بلندمدت وجود خواهد داشـت.  درصد رد می99بلندمدت حتی در سطح اطمینان 
جدول ضرایب مدل به صورت زیر است:

gنتایج معادله پویا (متغیر وابسته)2(جدول  GDP(YR)(

tآماره ضرایبمتغیر

gGDP(YR)(-1)13/024/2
P3-E9375/0 -43/2-

GDPY0/1915/75
GDPY(-1)-0/21-20/36

O0/391/81
O(-1)46/01/76

T-0/0035-2/11
T(-1)0067/04/66

1. Banerjee
2. Dolado
3. Mestre
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IY0/255/47
IY(-1)-0/23-3/82
BMP-0/0065-0/43
TOY5-E3449/026/1
CY84/0105/3
C-0/1893/1-
R298/0-

Durbin's h-statistic--2/17
-F62/21آماره 

هاي مقالهمنبع: یافته

ارائـه شـده   3پس از تخمین مدل پویا رابطه بلندمدت برآورد شد که نتایج آن در جـدول  
دهد که همـراه بـا تـورم، رشـد اقتصـادي بـه طـور متوسـط در         است. نتایج بلندمدت نشان می

یابد.کاهش می-001/0بلندمدت 

gنتایج حاصل از رابطه بلندمدت (متغیر وابسته) 3(جدول  GDP (YR)(

tآمارهضریبمتغیر

P001/0-37/2-
GDPY025/0-72/2-

O088/033/0
T003/057/2
IY029/046/0

BMP007/0-43/0-
TOY5-E3449/026/1
CY98/067/2
C212/0-83/1-

هاي مقالهمنبع: یافته

دهد که در هر دوره چند درصـد از عـدم تعـادل متغیـر وابسـته بـه       ضریب جمله خطا نشان می
بـه  -86/0برابـر  ECM(-1)شود. بر اساس نتایج حاصله ضریب سمت رابطه بلندمدت تعدیل می

از عـدم تعـادل   86/0دهنـده ایـن موضـوع اسـت کـه در هـر دوره،       دست آمده است که نشـان 
شود. نتایج مربوط به مـدل  اي رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میمدت رشد اقتصادي برکوتاه

ECM نشان داده شده است.4در جدول
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)gGDP(YR)نتایج حاصل از معادله تصحیح خطا (متغیر وابسته)4(جدول 

tآماره ضرایبمتغیر

DP3 -E9375/043/2
D GDPY19/075/17

DO39/081/1
DT0035/0-11/2 -
DIY25/047/5

DBMP0065/0-43/0 -
DTOY5 -E3449/026/1
DCY84/0105/3
DC18/0 -93/1 -

ECM(-1)86/0 -17/14 -
ECM= GGDPYR + 001/0 *P + 025/0 *GDPY + 0/088*O - 0/0036*T - 029/0 *I Y+ 0/0075*BMP

5E3996/0 *TOY -0/98*CY + 0/212*C

هاي مقالهمنبع: یافته

ARDLتفسیر نتایج حاصل از مدل .5.2

0009/0نتایج این تحقیق حاکی از آن است که یک درصد افزایش در تورم باعث کـاهش  )1
کاهش در بلندمدت خواهد شد. بـا توجـه بـه    001/0مدت و درصدي در رشد اقتصادي در کوتاه

دار بـر  و معنیمدت و بلندمدت اثري منفی توان گفت که تورم در کوتاهبه دست آمده میtآماره 
رشد اقتصادي دارد.

دار و در بلندمـدت اثـري   مدت اثري مثبـت و معنـی  تولید ناخالص سرانه حقیقی در کوتاه)2
دار بر رشد اقتصادي دارد.منفی و معنی

معنی بر رشد تولیـد  مدت و بلندمدت اثري مثبت و بیامید به زندگی در بدو تولد در کوتاه)3
ناخالص داخلی سرانه دارد.

دار بـر رشـد تولیـد    باسوادي با یک وقفه زمانی و در بلندمـدت اثـري مثبـت و معنـی    نرخ)4
ناخالص داخلی سرانه دارد.

دار و در مـدت اثـري مثبـت و معنـی    ، در کوتـاه GDPگذاري کـل بـر   متغیر نسبت سرمایه)5
معنی بر رشد اقتصادي دارد.بلندمدت اثري مثبت و بی

معنـی بـر رشـد تولیـد     بلندمدت اثـري منفـی و بـی   مدت و متغیر حاشیه نرخ ارز در کوتاه)6
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ناخالص داخلی سرانه دارد.
معنـی و در  مدت اثـري مثبـت و بـی   ، در کوتاهGDPمتغیر نسبت مخارج مصرفی دولت بر )7

در بین متغیرهاي موجود در مـدل ایـن   ،دار بر رشد اقتصادي داردبلندمدت اثري مثبت و معنی
رود.  یمتغیر اثرگذارترین متغیر به شمار م

معنـی بـر   مدت و بلندمدت اثري مثبت و بـی ، در کوتاهGDPمتغیر نسبت رابطه مبادله به )8
رشد اقتصادي خواهد داشت.

درصد تغییرات رشد اقتصادي با متغیرهاي 98نشانگر این موضوع است که R2مقدار آماره
مـدل ظـاهر شـده    شود. از آنجایی که متغیر وابسته با وقفـه در موجود در مدل توضیح داده می

دوربین حاکی از عدم وجـود  h-دوربین باید استفاده کرد، نتایج آزمونh-است، از آزمونی به نام
خودهمبستگی است.

. روش رگرسیون خطی غلتان5.3
توان تغییرات تدریجی یک متغیر را در طـی زمـان ( بـه صـورت     هایی که مییکی از رهیافت

هـاي رگرسـیون خطـی،    ی غلتـان اسـت. در مـدل   خطی) استخراج کرد، روش رگرسیون خط
شوند، بدان مفهوم که با بروز تحوالت سیاسی، پارامترها در طول زمان ثابت در نظر گرفته می

کننـد، بـه عبـارتی    اقتصادي و ... (به طور کلی بروز تغییرات ساختاري)، پارامترها تغییر نمـی 
دهنـد؛ امـا در دنیـاي    حوالت تغییر نمیعامالن اقتصادي انتظارات خود را در قبال بروز این ت

واقعی، انتظارات عامالن اقتصادي با بروز تحوالت، در طول زمان تغییر خواهد کـرد. بنـابراین   
رسد. به همین نحو در این پژوهش بررسی تغییرات پارامترها در طی زمان ضروري به نظر می

یـرات پارامترهـا در طـول    از رگرسیون خطی غلتان به عنوان روشی مناسب براي بررسـی تغی 
شود.هاي مختلف استفاده میدوره

شده در ایران و سایر کشورها رابطه بـین تـورم و   با توجه به مطالعات نظري و تجربی انجام
رشد اقتصادي در سطوح مختلف بیان شده است و مشخص شد که تورم یکی از عوامل اثرگـذار  

دل رگرسیون غلتـان، رشـد تولیـد ناخـالص     بر رشد اقتصادي است، بدین منظور براي تصریح م
شود و بـه اثرگـذاري تـورم    داخلی سرانه به عنوان متغیر وابسته، تابعی از تورم در نظر گرفته می

در سطوح مختلف پی برده خواهد شد.
کنیم:مدل را به صورت زیر تصریح می

gGDP(YR)CP
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) و فاصله اطمینانPنمودار ضرایب تورم ()1(شکل 

1رگرسیون خطی غلتانخروجی از ) 1(تفسیر نتایج جدول . 1.3.5

دهـد، در ایـن   مدت بین متغیرهاي مورد بررسی را نشان مـی رگرسیون خطی غلتان رابطه کوتاه
تخمین زده خواهد شد )ols(مدل به طور پی در پی براي هر سال مدل حداقل مربعات معمولی 

تـوان بـه   شود که با استفاده از سطوح اطمینان میو پارامترها با دو سطح اطمینان استخراج می
دهـد  پایداري مدل مورد نظر نیز پی برد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی غلتان نشان مـی 

افـزایش تـورم،   منفی است. یعنی با 1که رابطه تورم و رشد اقتصادي براي هر سال طبق جدول 
یابد؛ این امر بر باال بودن میـانگین نـرخ تـورم (تـورم     نرخ رشد ناخالص داخلی سرانه کاهش می

) داللـت دارد.  1357-1389)، طـی دوره مـورد مطالعـه (   27/19شتابان یا تازنـده) بـه میـزان (   
رابطـه  را مـورد تأییـد قـرار داد و    ARDLبنابراین نتایج حاصل از مدل رگرسیون غلتان، نتـایج  

منفی تورم و رشد اقتصادي را نتیجه گرفتیم.

گیري و پیشنهادها. نتیجه5
نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اینکه متوسط نـرخ تـورم در ایـران باالسـت، اثـر      

دار تورم بر رشد اقتصادي را در همه سطوح شاهد هستیم. بـا توجـه بـه مطالعـات     منفی و معنی
بانـک مرکـزي، دادگـر و    راستاي بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادي از جملهشده در انجام

زاده، بیتنکورت، گیلمن و ... که رابطه منفـی بـین تـورم و رشـد     صمیمی و قلیصالحی، جعفري
هـاي پیشـین مـورد تأییـد     اقتصادي را نتیجه گرفتند، نتایج این پژوهش نیز در راستاي پژوهش

گیریم که نوسانات نرخ تـورم (تغییرپـذیري نـرخ تـورم) اثـري      نتیجه میگیرد. بنابراینقرار می

1. Rolling Linear Regression
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دار بر رشد اقتصادي دارد و همچنین اثرات بلندمدت نوسانات نرخ تورم نسبت بـه  منفی و معنی
مدت آن بیشتر است یعنی در بلندمدت اثرات منفی نـرخ تـورم بـر رشـد اقتصـادي      اثرات کوتاه

توان از نرخ نسبتاً باالي تـورم ( تـورم تازنـده) در دوره    ل آن میترین دالیبیشتر است که از مهم
مورد بررسی در ایران نام برد. با توجه به نتایج به دست آمده تورم به واسطه برخی عوامل منجر 

شود.به کاهش رشد اقتصادي خواهد شد که در زیر به آن اشاره می
انداز اشاره کرد، بـه  گذاري از طریق پستوان به اثر سرمایهگذاري: در این مورد میسرمایه

کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادي که سرمایه نقدي خـود را  واسطه
انـداز  کنند متضرر خواهند شد، که این امر بر تمایل افراد به پسانداز نگهداري میبه صورت پس
اي ماننـد زمـین و   ي بـادوام و سـرمایه  گذارد و در چنین شرایطی به سمت کاالهـا اثر منفی می

ثباتی ها: بیثباتی قیمتشوند و منجر به کاهش رشد اقتصادي خواهد شد. بیمسکن متمایل می
شود و در ایـن شـرایط   ها کاسته میهاي باال، از ثبات قیمتاقتصادي بدین معناست که در تورم

گـذاران  و در نتیجه رغبت سرمایهگذاري سودآور دقیق نخواهد بودهاي سرمایهآگاهی از فرصت
قـدرت بـازاري: یکـی دیگـر از     شـود. یابد و منجر به کاهش رشد میگذاري کاهش میبه سرمایه

تواند افزایش قدرت بازاري یا درجه انحصار باشد. تورم با افزایش عدم اطمینان و تبعات تورم می
هـا از  اقتصادي موجبـات خـروج بنگـاه   ثباتی ها در بازار و افزایش بیثباتی و پراکندگی قیمتبی

وري دارد و توان گفت قدرت بازاري تاثیر منفـی بـر بهـره   کند. در نتیجه میصنعت را فراهم می
تواند آثار سوئی براي رشد داشته باشد.می

کارایی تولید: یکی دیگر از آثار مخرب تورم بر بخش تولید است. در چنـین حـالتی افـراد    
هاي تولیـدي جامعـه وارد   خودشان را حفظ کنند به جاي آنکه در بخشبراي آنکه ارزش ثروت 

یابد بپردازند. دهند به خرید کاالهایی که قیمت آنها با افزایش تورم افزایش میشوند، ترجیح می
هـا  تواند سبد دارایی عامالن اقتصادي را دگرگون سازد، زیرا در اثر تـورم افـراد و گـروه   تورم می

کان دارایی نقدي خود را افزایش دهند، بدین ترتیب مقـدار زیـادي از وقـت،    کوشند تا حد اممی
هاي مفیـد و  انرژي و منابع مالی عامالن اقتصادي و مردم به جاي به کار افتادن در مسیر فعالیت

شود.هاي داللی و غیرمولد میمولد، صرف فعالیت
واره با بودجه دولت نه کاهش اتکا به درآمدهاي نفتی، بدین معنی که همبر این اساس، 

هاي طبیعی بیش از ظرفیت به اتکاي توان درآمدزایی اقتصاد ملی، بلکه از طریق فروش ثروت
شـود و فشـارهاي تـورمی    جذب عمل کرده و موجب رشد قـدرت خریـد و تقاضـاي کـل مـی     

کند. اصالح نظام مالیاتی در جهت کـاهش پدیـده فـرار مالیـاتی و افـزایش      شدیدي ایجاد می
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تـري دارنـد.   آوري مالیـات پـایین  هاي جمـع هایی از تولید ناخالص ملی که هزینهبخشسهم 
هاي مالیاتی بـراي افـزایش تـوان    همچنین افزایش نقش رسانه و وضوح بیشتر نقش پرداخت

افزایش کارایی و تعمیق بازارهاي سرمایه داخلی، کـه دولـت   ،تولیدي کشور براي عموم مردم
ا از طریق این کانال بدون توسل بـه اسـتقراض از سیسـتم بـانکی     بتواند کسري بودجه خود ر

در تأمین نماید. همچنین هماهنگی سیاست پولی و مالی کشور و استقالل بانک مرکزي نیـز 
دستور کار قرار گیرد.

یافتگی در کشور است، بـا توجـه بـه    براي رسیدن به رشد اقتصادي باالتر که الزمه توسعه
گیـرد و  هاي کنترل تـورمی مـورد نظـر قـرار    در ایران باالست، سیاستاینکه متوسط نرخ تورم 

براي جلـوگیري از افـزایش کـاذب    هاي کنترل بازارهاکاهش نرخ تورم از طریق افزایش سیاست
ها مورد توجه خاص قرار گیرد.سطح قیمت

مدل یافته) متغیرهاي مورد بررسی در نتایج آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیم)1(جدول 

هاي مقالهمنبع: یافته

هاحالت وجود عرض از مبدأ و نبود روند خطی در داده

نام متغیر وضعیت مانایی 
متغیر

درجه 
همگرایی

ADFمقدار بحرانی 

%95در سطح اطمینان 
ADFآماره 

AICبر اساس معیار 

I(0)97/268/4gGDPYRمانا

I(0)97/233/3IYمانا

I(0)96/241/3TOYمانا

I(1)96/296/4BMPمانا

I(1)02/352/3Oمانا

I(1)96/2101/3Tمانا

I(0)963/208/3Pمانا

I(1)971/243/5CYمانا

I(0)971/203/4SEمانا

I(1)976/241/4GDPYمانا
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