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  چكيده

اين  است و پديده تورم بوده دهه گذشته، عمده اقتصادي كشور طي چند مشكالت مهم و از كه يكي آنجا از

 بر بررسي عوامل اثرگذاربديهي است  .پديده شوم همچنان به صورت مستمر و مزمن در اقتصاد ايران وجود دارد

 اثر بررسي اين مقاله، هدف اگرچه در به وجودآمدن تورم عوامل مختلفي نقش دارند، .اهميت فراواني دارد تورم،

 مخارج جاري و ،)درآمدهاي نفتي( درآمدهاي غيرمالياتي ابزارهاي سياست مالي دولت از جمله درآمدهاي مالياتي،

. بوده است 1390تا  1369هاي  هاي فصلي طي سال داده استفاده از ايران، با اقتصاد تورم در مخارج عمراني بر

 يك رابطهبنابراين  .صورت گرفته است الگوتخمين  1تصحيح خطاي برداري الگوي گيري از بهره با بدين منظور

 اين رابطه بلندمدت توسط آزمون هم انباشتگي .بلندمدت بين ابزارهاي سياست مالي دولت و تورم وجود دارد

آن است كه درآمدهاي مالياتي  سازي حاكي ازالگوبه دست آمده از  نتايج .جوهانسون مورد آزمون واقع شده است

سهم ابزارهاي سياست مالي در ايجاد . اي مستقيم دارد روي تورم رابطه مخارج دولت بر تورم و اثر با برعكسرابطه 

فضاي  ايجاد هاي اقتصادي و توان به ثبات سياستگذاري باره مي اين در. شود تر ميهاي بعدي بيش تورم در فصل

اتخاذ  غيرمتمركز، مدتكوتاه هايريزي برنامه و هاي بلندمدت متمركز ريزي برنامه مطلوب اقتصادي براي كنترل تورم با

  سازگاري كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و اي و طريق انضباط بودجه ويژه ازبه ،هاي مالي مناسب سياست

 .تورم اشاره كرد مهار جهت مالي در هاي پولي، سياست

  .درآمدهاي مالياتي هاي فصلي، داده تورم،، VECM سياست مالي،:كليدي واژگان

 JEL :C50، C22،E31 ،E62 ،H20 ،H71بندي  طبقه

                                                           
1
 VECM : Vector Error Correction Model  
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    مقدمه

 و ها قيمت سطح مداوم افزايش ،تورم مورد در اقتصاددانان نزد در تعاريف ترينرايج از يكي

 مقطع يك در و دوره يك براي ها قيمت افزايش رواز اين. است خريد قدرت مستمر كاهش يا

 مشخص تعريف يك وجود با كه است آن تورم مورد در توجه  درخور نكته. شود نمي ناميده تورم

 رشد اقتصاددانان از برخي. ندارد وجود تورم ايجاد علل با در رابطه واحدي ديدگاه درباره آن،

 قيمت افزايش و هزينه فشار برخي كاال، بازار در تقاضا اضافه ديگر گروهي و پول حجم رويه بي

 را اقتصادي مختلف هاي بخش در موجود تنگناهاي ديگر اي عده سرانجام و توليدي هاينهاده

 مشكل با نحوي به گذشته، هاي سال طي مختلف كشورهاي .كنند مي عنوان تورم اصلي منشأ

. رو استروبه اقتصادي معضل اين با متمادي هاي سال طي نيز ايران اقتصاد. اند بوده روهروب تورم

 از پس ويژه به و 50 دهه اوايل از .است شده آغاز ضعيفي طوربه 40 دهه اواخر از تورم ايران در

 .كرد بروز تري وسيع طوربه كشور ارزي درآمدهاي يكباره افزايش و 1353 نفتي شوك نخستين

 تورم بيني پيش منظوربدين. شود مي محسوب سياستگذاران مهم اهداف از تورم كنترل رواز اين

 اقتصاددانان از بعضي .است مالي و پولي هاي سياستگذاري در تأثيرگذار عوامل از آن كنترل و

 كل تقاضاي و عرضه بر مرتب كه است هايي شوك شاهد اقتصادينظام  كه كنند مي استدالل

 استفاده مالي و پولي سياست از اقتصادي نظام تثبيت براي سياستگذاران اگر شود؛ مي وارد

به  را بيكاري و تورم مانند ،اقتصادي كالن متغيرهاي بر اقتصادي هايتكانه اثر توانند مي ،كنند

 پايدار اساساً اقتصادي نظام كه معتقدند كه هستند اقتصادداناني مقابل، در. حداقل برسانند

 هاينوسان اصلي عامل را اقتصادي نامناسب سياستگذاري اقتصاددانان از گروه اين است؛

 گوناگون ابزارهاي از اقتصادي، اهداف تحقق جهت در اغلب ها دولت. دانند مي اقتصادي ناهنجار

 قالب در ها محدوديت و موجود هاي وضعيت به توجه با موردنظر اهداف به رسيدن براي

 مديريت هاي سياست از بخشي مالي سياست. كنند مي استفاده درآمدي و مالي پولي، هاي سياست

 قالب در كه دولت هاي دريافت و ها پرداخت جريان. شود مي اجرا دولت سوي از كه تقاضاست

 تشكيل را دولت مالي سياست اصلي متغيرهاي شود،مي آشكار ايبودجه درآمدهاي و مخارج

 دوره و بودند كوتاه مالي، سياست متغيرهاي و دولت بودجه هاي ويژگي ترين مهم. دهند مي

 و دولت هاي سياست تأثير همچنين. است اقتصادي كالن متغيرهاي بر ها آن اثرگذاري زماني

 اقتصادي كالن اهداف و اقتصادي رشد تورم، مانند ،اقتصاد واقعي متغيرهاي بر مالي متغيرهاي

 استفاده با دولت بنابراين، است؛ انكارناپذير تثبيتي و تخصيصي اهداف توزيعي، اهداف جمله از

 ترين مهم از يكي كه كالن سطح در خود اهداف به رسيدن در را اقتصاد مالي، سياست ابزار از
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 پذيري انعطاف ،مطلوب مالي سياست هاي ويژگي از يكي. كند مي هدايت است، تورم كنترل ها آن

 مالي سياست در الزم پذيري انعطاف معموالً ليكن ،هاست ماليات و مخارج يعني آن؛ ابزارهاي

 مشكل با آن افزايش ولي ،آيد مي پايين سادگي به ماليات. ندارد وجود توسعه حال در كشورهاي

 افزايش سهولت به دولت مخارج. است صادق ها يارانه براي پديده اين عكس .است همراه

 به مالي پذيري انعطاف گفت توان مي بنابراين، ،داد كاهش راآن توان مي سختي به ولي ،يابد مي

 در را ما تواند مي الگو چگونه كه است اين موضوع اهميت رواز اين. نيست پذير انجام آساني

 هدف. كند ترغيب تورم كنترل به منظور ثرؤم مالي هاي سياست اعمال به دستيابي جهت

 تأثير الگوي ارائه و تورم بر دولت مالي هايسياست تحليل و تجزيه مقاله اين در اساسي

 اجزاي كاهش و افزايش اهميت ميزان تعيين و ايران اقتصاد در تورم بر دولت مالي هاي سياست

 جمله از غيرمالياتي درآمدهاي و مالياتي درآمدهاي عمراني، جاري، مخارج( مالي سياست

 ترين مهم. است تورم كليدي متغير روي بر ها آن تأثير چگونگي به توجه با) نفتي درآمدهاي

   تأثيرگذاري اينكه از نداعبارت شود، مي داده پاسخ ها آن به مقاله اين در كه هاييپرسش

 تورم بر ميزان چه به و عواملي چه ؟است تربيش تورم بر مالي، هاي سياست عناصر از يككدام

 و عمراني جاري، مخارج مانند مالي سياست عناصر بين داريمعنا رابطه گذارند؟ اثر ايران در

 درآمدهاي و مالياتي درآمدهاي( مالي هاي سياست عناصر بين داري معنا رابطه. دارد وجود تورم

 هاي سياست و تورم موضوع ادبيات ارائه به مقاله اين اول بخش در. داردوجود  تورم و) غيرمالياتي

 بارهاين در گرفته صورت مطالعات بر مروري به دوم بخش در و است شده پرداخته مالي

 الگوي تخمين از حاصل نتايج ارائه و نظر مورد الگوي معرفي به سوم بخش ،است پرداخته شده

  .شود مي ارائه هاي پيشنهاديسياست و گيري نتيجه آخر بخش در. دارد اختصاص بلندمدت

  

  ادبيات موضوع - 1

اقتصادي، بر مواردي همچون اشتغال  سياست كالن يها اقتصاددانان از نظر هدف يطوركلبه

به . كيد دارندأنه درآمد و رشد مداوم اقتصادي تتوزيع عادال ،)كنترل تورم(ها متيكامل، ثبات ق

همواره سياست كالن اقتصادي  يها عنوان يكي از هدفمخرب تورم، كنترل آن به آثاردليل 

درآمد به نفع  دوبارهبه توزيع  ،توان از آثار مخرب تورم مي. اقتصاددانان بوده استمورد توجه 

 در اقتصاد كالن و در يثبات يو ب يناني، افزايش نااطمرانيبگ و به زيان حقوق ييصاحبان دارا

بلندمدت و عوامل ديگر  يگذار هيگيري و كاهش سرما تر شدن افق زماني تصميم نتيجه كوتاه

منظور كاهش شكاف كه به استو تدابيري  ها يتها توزيع فعال وظيفه اقتصادي دولت. كرداشاره 
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مانند پرداخت يارانه به كاالهايي كه  .شودانجام ميمختلف درآمدي  يها درآمدي بين گروه

نقش مهمي در بودجه خانوارهاي كم درآمد دارد و يا پرداخت بيمه بيكاري و كمك به 

اقدامات و تدابيري  .پذيردصورت ميمنظور بهبود وضعيت اجتماعي اين گروه سالمندان كه به

مالياتي و گسترش پايه مالياتي در شرايط تورمي و يا تغيير حجم و  يها افزايش نرخ مانند

كه از طريق اقالم مالياتي و  شود يم ساختار مخارج عمومي در وضعيت تورمي و غيره را شامل

  .شود يور برقراري ثبات در اقتصاد ملي اتخاذ ممخارج عمومي دولت به منظ

  

  آن اهداف و مالي سياست -1- 1

مخارج و  يو زمانبند يبمنظور از سياست مالي اشاره به تغييرات آگاهانه در اندازه، ترك

تفاوت بين مخارج (تغييرات آگاهانه در وضعيت بودجه دولت  .دولت است درآمدهاي مالياتي

 و جاري هاي ينههز از استفاده با دولت مالي هاي ياستس ابزار ).مالياتيدولت و درآمدهاي 

  .است مالياتي غير و مالياتي ودرآمدهاي عمراني

  
 تخصيص منابع -1-1-1

اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممكن است در مسيري حركت كند كه  يها تيفعال

كاالهاي  خواهد يعنوان مثال دولت مبه. نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد دولتباب طبع 

براساس منفعت خواهي  دكنندگانياساسي مورد نياز جامعه در داخل كشور توليد شود، ولي تول

ماليات  اخذدر اين صورت از طريق . شخصي ترجيح دهند كاالهاي لوكس و تجملي توليد كنند

د و توليد كاالهاي اساسي را روند تخصيص منابع را تغيير ده تواند يبركاالهاي لوكس، دولت م

  .ترويج كند

  

  درآمد دوبارهتوزيع  - 1- 1- 2

كه طبقات مرفه  ماليات بر كاالهاي لوكس اخذ قياز طر كنند يها معموالً سعي م دولت

عدالت اجتماعي را  كم درآمد، يها و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه كنند يجامعه مصرف م

به توزيع  توانند يمستقيم تصاعدي و نسبي م يها اتيمال اخذهمچنين از طريق . بخشند  تحقق

  .درآمد كمك كنند دوباره
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  تثبيت اقتصادي -3-1-1

دولت براي . ديآ يويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مبه ،ليبه هر دل

و  دهد يماليات را افزايش م ؛ يعنيرديگ يجلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش م

نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديك  .دهدمياز اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را كاهش 

و از راه افزايش در  رديگ يكار م، يا در هنگام ركود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را بهكند يم

، اقتصاد را از ركود خارج افزايش تقاضاي مؤثر سرانجاممخارج دولتي و با كاهش ماليات و 

  .كند يم

  

  دولت  تأمين بودجه -4-1-1

منبع  نيتر و مناسب نيتر ، مطمئنها اتيمال. جامعه نياز به منابع مالي دارد  دولت براي اداره

  .زيربنايي را تأمين كرد يها يگذار هيمخارج سرما توان يبا استفاده از آن م ، كهمالي دولت است

  

  آن مالي تأمين يها روش و بودجه كسري سياست -1- 2

كسري بودجه فزوني مخارج دولت بر درآمد است؛ كه اگر درآمد را همان ماليات بدانيم 

. شود يفزوني مخارج نسبت به ماليات است كه باعث ايجاد بدهي براي دولت م ،كسري بودجه

امل و درمان روش براي ايجاد تعادل اقتصادي در اشتغال ك ينتر كنيز معتقد است كه مناسب

مخالف  ها يككالس كه يدرحال. كسري بودجه است ياستاز س بيكاري در زمان كسادي، استفاده

فروش اوراق قرضه با  روش اولدر . دانند يكسري بودجه هستند؛ و آن را نشانه ضعف دولت م

اوراق  يا كه عده شود يهمين امر باعث م. گيرد يتوجه به شرايط موجود بازار حاكم صورت م

ها  با اوراق قرضه دولتي آن نخصوصي را نخرند و يا حتي براي جانشين كرد يها قرضه شركت

گردان خزانه نزد بانك مركزي و در واقع  استفاده از حساب تنخواه روش دومدر  .را بفروشند

روش سوم كه در . شوددر پايان سال واريز  بايدمياستقراض موقت از بانك مركزي است كه 

بانكي است كه  نظاماستقراض از بانك مركزي و يا  است، كسري بودجه ينروش تأم ترين يجرا

روش كه منجر به  ينا. ممكن است وثيقه آن اسناد خزانه، اوراق قرضه يا بهادار دولتي باشد

  .استاز عوامل اصلي ايجاد تورم  ،شود يافزايش پايه پولي و نقدينگي م
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  مالي هاي ياستابزارهاي س ياثربخش - 1- 3

اين ابزارها  يست و اثربخش ياتابزارهاي سياست مالي تغيير در مخارج دولتي و مال ينتر مهم

 هاي ينههز .و مخارج دولتي يكسان نيست ها ياتدر شرايط مختلف اقتصادي با توجه به نوع مال

مثالً كاهش مخارج جاري دولت با  .به سرعت تغيير داد توان يتر مطور معمول كمدولت را به

به عالوه در مخارج عمراني كه  .يابدتحقق ميها  دولتي و نيروي انساني آن يها كاهش دستگاه

اين مخارج تا اتمام يك پروژه كه معموالً بيش از يك  .شود يمختلف عمراني م يها صرف پروژه

و  يرعمليغيرمنطقي و غ طوركليهبو رهاكردن يك پروژه  يابد، ادامه ميانجامد يسال به طول م

  .بر استثر و زمانؤدر نتيجه كاهش مخارج دولت غير م.نوعي اتالف منابع است

  

 مالي ياستتورم و س - 4-1

و موقعيت  ها يمتزي بر پايه عملكرد متقابل سطوح قنيمدت از نوع كسياست تثبيت كوتاه

 استمثال اگر فرض شود اقتصادي در ركود به سر برده و فاقد تورم  يبرا. اقتصادي متكي است

سبب تحريك تقاضا و افزايش توليد  ،سياست مالي بدون اينكه منجر به تورم شود ينبنابرا

با توجه به اينكه  ،كه در اكثر كشورهاي درحال توسعه دهد يمشاهدات واقعي نشان م .شود يم

تورم نيز باال است؛ بنابراين سياست مالي ممكن است  و دكن ياقتصاد در سطح پايين فعاليت م

 محسوب خنثي مالي اهرمه ك مالياتي كالسيك مكتب در .باعث شدت گرفتن تورم شود

 ايجاد ها بنگاه و افراد اقتصادي تصميمات در انحرافي كه شود وضع يا گونهبه بايست، ميشود يم

 بدهي افزايش و الزم است امري دولتي بودجه در تعادل اصل يتها رعا آن ديدگاه از  .نشود

 ييكارآ از دولتي مخارج اينكه به توجه با .شد خواهد مالي ورشكستگي يا و تورم به منجر دولت

 اقتصاد عملكرد تضعيف به منجر اقتصاد در دولت دخالت دامنه گسترش نيست و برخوردار الزم

  .بود خواهد مناسب خود حداقل در دولتي بودجه ابعاد تعيين شد، خواهد كالن

  

  منشأ تورم بارهاقتصادي در هايهنظريو تورم -5-1

. يابد طور مداوم و به مرور زمان افزايش مي، بهها متيتورم وضعيتي است كه سطح عمومي ق

 .ستها متيعنصر زمان و تداوم افزايش سطح عمومي ق ،اهميت در تعريف تورم حايزنكته  كي

در يك  ها متياگرق. صورت مداوم طي زمان افزايش داشته باشدبايد به ها متيبدين معنا كه ق

گفته به اين فرآيند تورم  ،قطع شود افزايشيدوره خاص افزايش يابند و سپس اين روند 

تورم را بر مبناي درجه شدت . بايد تداوم داشته باشد ها متي، چرا كه افزايش در قشود ينم



 51                                                   هاي مالي دولت برتورم در اقتصاد ايران سياستآثار تحليل و ارزيابي 

 

 1اين نوع تورم كه از آن به نام تورم خزنده ،تورم خفيف :كرد يبند ميتقس توان به سه دسته مي

نوع تورم معموالً  نيا. شود يم گفتهدر طول زمان  ها متي، به افزايش ماليم قشود يهم ياد م

در اين نوع تورم ، تورم شديد. صورت يك رقمي در سال در پي داردرا به ها متيافزايش و رشد ق

البته ضابطه . استشديد  در اثر آن ها شود، آهنگ رشد قيمت ياد ميكه از آن به نام تورم تازنده 

 10ها را بيش از  توان رشد قيمت ليكن مي ،خاصي براي تعيين دامنه اين نوع تورم وجود ندارد

بسيار  ها متيدر اين نوع تورم رشد ق: تورم بسيار شديد .كردعنوان تورم شديد تلقي به درصد

  درصد به باال در ماه را  50را در حدود  ها متيمعموالً رشد ق. لجام گسيخته است سريع و

نظريه مقداري اقتصاددانان بر اساس  .اندكرده يگذار نام 2عنوان تورم بسيار شديد يا ابر تورمبه

در اقتصاد  ي كهيهاپرداخت ، حجمشريف. انددادهمنشأ ايجاد تورم را مورد تجزيه و تحليل قرار  ،پول

كل حجم پول ، به بيان ديگر كند يضرب قيمت و مقدار تلقي م حاصل عنوانرا بهگيرد  انجام مي

در تعداد دفعاتي كه هر واحد پول براي انجام معامله مورد استفاده قرار در اقتصاد، ضرب

حال اگر اين دو را كنار هم قرار دهيم،  .بار ديگر حجم كلي معامالت را خواهد داد كي رديگ يم

 :ميرس يبه مبادله فيشر م
MV � PY 

  

M پول رذخاي كل حجم، Vسرعت گردش پول، P و ها متيسطح عمومي قY  سطح محصول

اين سطح محصول از سويي به معناي درآمد دريافتي . دهند يدر اقتصاد را نشان م شده ديتول

ضرب حجم پول و سرعت  حاصل سمت چپ معادله فيشر،. باشد يهمه عامالن اقتصادي نيز م

 ها متيق ضرب سطح عمومي متناظر با تقاضاي كاال و سمت راست نيز حاصل توان يم گردش پول را

عرضه در نظر  متناظر با توان يشده را م  فروخته و سطح محصول، معادل ارزش كاالها و خدمات

، شكلي است است تر كننده موارد اقناع نظريه مقداري پول كه در بسياري از يبند فرمول .گرفت

 توان ياين معادله را از نظر رياضي م. اقتصاددانان دانشگاه كمبريج مطرح شده استكه توسط 

  .صورت زير نوشتبه

          
M � KPY 

                                                           
1
 Creeping Inflation 

2
 Hyper Inflation 
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 Kمعادله به  نيتنها جزء جديد در ا. در اين معادله متغيرها همان مفاهيم قبل را دارند

 اندپذيرفته قبل رااقتصاددانان مكتب كمبريج نيز همان فرضيات مكتب  .است مشهور كمبريج

نتيجه حاصله توسط فيشر در  بنابراين فروض، .)سرعت گردش پول و ثابت بودن سطح توليد(

به  ،حجم پول به اين شكل كه هر تغييري در. است استخراج  قابل ياين مكتب نيز به راحت

كه است استدالل اين اقتصاددانان اين . شود يمنجر م ها متيتغيير متناسب در سطح عمومي ق

با فرض اينكه سرعت گردش پول و سطح توليد و  ،اگر مثالً افزايشي در حجم پول رخ دهد

 خودپول نزد  ،تر از ميزاني كه پول احتياج دارندبيش كننديند، مردم احساس ماثابت ها متيق

كه پول اضافي را براي خريد كاالها و خدمات  استواكنش مردم به اين شكل . اند نگهداري كرده

تر منجر به و با توجه به ثابت بودن سطح توليد هر خريد بيش زنداندا به جريان ها ييو ساير دارا

به  توان يم نجايدر ا كه يا جهينت .ثيري بر سطح توليد نداردأو هيچ ت شودمي ها متيافزايش ق

با  كنيميك از اين معادالت را انتخاب نكته كه كدامدست آورد آن است كه بدون توجه بدين 

 يا يك رابطه ساده را به معادله توان يشده بر اين معادالت م  اعمال يها تيتوجه به محدود

كه هر افزايشي در  استاساسي بدين شكل  ينيب شيپ نيا .دارد ينيب شيكه قدرت پ تبديل كرد

پس اقتصاددانان معتقد . شود يم تبديل ها متيدر سطح عمومي ق متناسب رييحجم پول به تغ

. دانندمي تورم در اقتصاد را تغييرات در حجم پول جادكنندهيعامل ا ،به نظريه مقداري پول يگانه

حل براي كاهش تنها راه استاگر تنها علت ايجاد تورم در اقتصاد افزايش حجم پول  نيبنابرا

   .همانا كاهش رشد حجم پول خواهد بود ،تورم

كه سطح عمومي قيمت در تناسب با  رساند ينظريه جديد مقداري پول محض اين معنا را م

شمارند  ليكن انگشت ،هاست كه وجود دارد اگرچه اين نظريه سال .مقدار پول قرار دارد

به اين معنا كه شمار كمي بر اين . اقتصادداناني كه به نظريه محض مقداري اعتقاد داشته باشند

در تناسب كامل با موجودي پول قرار دارد، يا آنكه پول تنها عاملي  ها متيقباورند كه سطح 

كه ذخيره پول در  كنند يمقداري استدالل م پردازان هيبلكه نظر .اثر دارد ها متيقاست كه بر سطح 

 .تورم يك پديده پولي است دارند اعتقاد 1پوليون .عامل منفرد توليد تورم است  نيترعمل مهم

عنوان به توان يرا م .تورم هميشه و همه جا يك پديده پولي است: معروف فريدمن كهاين جمله 

بدان مفهوم  ،اين ادعا كه تورم يك پديده پولي است .كردشعار واحد اقتصاددانان پولي مطرح 

افزون بر اين، اين ادعا كه . شود يسبب ايجاد تورم باال م ،است كه ميزان باال و مستمر رشد پول

                                                           
1
 Monetarist 
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مدتي طوالني بدون  تواند يكه ميزان باالي تورم نم ،معناست بدان ،پديده پولي است تورم يك

ديدگاه كه تورم يك پديده پولي است، مفهوم ضمني نظريه  نيا. ميزان رشد پول ادامه يابد

مدت و هم در بلندمدت دارند، رشد حجم پول هم در كوتاه پوليون اعتقاد .مقداري پول است

مدت رشد پول تنها منبع تورم در كوتاه يول. و ايجاد تورم خواهد شد ها متيمنجر به رشد ق

مدت باعث اقتصاددانان معتقدند كه برخي منابع ديگر نيز وجود دارد كه در كوتاه نيا. نيست

مگر آنكه با  ،باعث ايجاد تورم در بلندمدت نخواهد شديك ليكن هيچايجاد تورم خواهد شد، 

همه اقتصاددانان با اين اعتقاد فريدمن كه تمام انواع تورم  گمانبي، رشد پول همراه شوند

برخي اقتصاددانان معتقدند تورم انواع . ناشي از تغييرات پولي است، موافق نيستند سرانجام

، تفكيك بين يبند ميتقس نيتر رايج. ها كافي نيست مختلف دارد و يك عامل براي توضيح آن

كه  هستندشده در زير عواملي  سه منبع ذكر. فشار تقاضاستتورم ناشي از فشار هزينه و 

ليكن اگر با رشد پول همراه نباشند  شود يمدت مپوليون معتقدند باعث ايجاد تورم در كوتاه

  .در بلندمدت نخواهند شد ها متيباعث رشد ق

 سياست مالي انبساطي -اول

 طرف عرضه يها شوك - دوم

  آشفتگي در دستمزدها -سوم

 كند ياستدالل خويش براي ايجاد تورم را ارائه م بدين صورت كينز ،الگوي شكاف تورمي در

اين اضافه تقاضا شكاف تورمي  ،ها باشد اگر تقاضا براي كاالهاي مصرفي بيش از عرضه آن كه

كه  يتوجه  درخور نكته. تا اين شكاف پر شود ابندي يافزايش م قدرآن ها متيو ق كندميايجاد 

، آن است كه كند يها جدا مرا از كينزين) طرفداران نظريه مقداري پول( يكياقتصاددانان كالس

روي متغيرهاي حقيقي اقتصاد هيچ  ،بخش پولي راتيياقتصاددانان مكتب كالسيك معتقدند، تغ

كامل قيمت در سطح اشتغال  يريپذ براساس اين فرض توليد به دليل انعطاف .ثيري نداردأت

در الگوي كينز  ليكن؛ شود يكامل قرار دارد، توليد براساس عوامل حقيقي در اقتصاد تعيين م

در اين  ها كيكالس و از طرفي وجه شباهت الگوي كينز. ثر سازدأتوليد را مت تواند يپول نيز م

فزوني (دانند  ياقتصاد مدو منشأ اصلي تورم را عوامل مؤثر برطرف تقاضاي  نكته است كه هر

 براساس نظريه مقداري پول معتقدند اضافه ها كي، با اين تفاوت كه كالس)تقاضا نسبت به عرضه

، حال آنكه در نظريه كينز شود يبازار كاال، از اضافه عرضه پول در بازار پول ناشي م تقاضا در

  . رديگ يم حقيقي اقتصاد نشأت يها اضافه تقاضا در بازار كاال از بخش
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كه فزوني تقاضاي كل نسبت به )ها ينزيك و هاكيمكتب كالس( يبرخالف دو نظريه قبل

توليد و انتقال منحني عرضه كل را  يها نهي، افزايش هزكنند يعرضه را علت اصلي تورم عنوان م

نظريه آن هنگام ارائه شد كه پديده تورم توأم با بيكاري  نيا .داند يم ها متيق افزايش به منجر

آنكه افزايش در عرضه  كنند به جاييپيروان مكتب پول مطرح م .به وقوع پيوست 70در دهه 

، راه صحيح بررسي شواهد آن است كنيممعرفي  ها متيپول را عامل ايجاد افزايش در سطح ق

فرض بر  بدانيمو موجد افزايش در عرضه پول  ها متيكه افزايش دستمزدها را علت افزايش در ق

، حجم رود يباال م ها متيكه هر زمان سطح ق كند يكه بانك مركزي طوري عمل م ستا آن

سياست پولي نقش فعالي در ايجاد تورم . تا اشتغال كامل حفظ شود پول در گردش افزايش يابد

 هايهدر اين نظريه برخالف نظري .است دهيفا يو بنابراين در كنترل تورم نيز ب كند يبازي نم

با توجه به اين مطلب كه اقتصاد در شرايط اشتغال كامل نيست و نيروي بيكار  ها كيكالس

 دور باطلي بين قيمت و دستمزدها ،كارگري يها هياتحاد در داريم، به دليل تسلط انحصار

  . يابند هم تورم و هم بيكاري افزايش مي شود، كهمي  حاصل

توان به افزايش قيمت مواد اوليه  مي) انتقال منحني عرضه(هاي عرضه  از مصاديق تكانه

هاي توليدي ساير نهاده ايهاي عرضه كه از كاهش عرضه مواد اوليه و  نوع تكانه نيا. اشاره كرد

همزمان با باال رفتن  يول. شود عرضه كل به سمت باال و چپ مي ييجاهباعث جاب ،شود ناشي مي

، رشد ها متيشده كاالها و سطح عمومي ق هاي توليد و افزايش قيمت تمام هاي نهاده هزينه

اين نوع از . دهد قيمت مواد اوليه نسبت به دستمزدها، درآمدهاي واقعي را كاهش مي تر عيسر

برجاي خواهد  ها متيكوتاه مدتي بر سطح ق نشود، آثاركه دائمي درصورتي ،هاي عرضه تكانه

كامالً  هاييهشار هزينه و مكتب پولي در نظرف الگوي بين اساسي يها تفاوت از يكي .گذاشت

كه  رنديپذ يبسياري از اقتصاددانان م كه يدرحال. گذاري استها نسبت به شاخص متفاوت آن

مكتب ، پيروان كندتورمي كمك كشور به زندگي در شرايط  تواناييبه  تواند يگذاري مشاخص

قراردادهاي پولي در كاهش نرخ تورم بسيار گذاري پولي پا را فراتر نهاده و معتقدند كه شاخص

زندگي  ،گذارياين امر را كه شاخص ،ديگر پيروان نظريه فشار هزينه سوياز . مفيد خواهد بود

ها را به دو دسته كلي، تورم  قبلي كه آن هايهنظري .رنديپذ يرا نم كند يم تر با تورم را راحت

تر براي توصيف تورم در ، بيشكرد يبند ميتقس توان يناشي از فشار تقاضا و فشار هزينه م

كشورهاي صنعتي قابل استفاده است و با شرايط خاص كشورهاي درحال توسعه كه داراي 

مالي  - پولي يها ناتواني نگرش نيبنابرا .، سازگار نيستاند يصنعت مهياقتصادي كشاورزي و ن

سنتي در مهار تورم باعث توجه فزاينده به عوامل ساختاري تورم در كشورهاي درحال توسعه 
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بنياني تورم در ساختار اقتصادي  يها شهيساختاري تورم معتقد است كه ر يها هينظر. است شده

اقتصادي  يهااجتماعي در جريان رشد، تنگنا ساختارهاي اقتصادي .جامعه نهفته است

اين تنگناها . شوند يطوركلي به تنگناهاي بخش كشاورزي و دولتي تقسيم مبه كه ننديآفر يم

تنگناها در وهله اول  نيا. گردداز اشتغال كامل محدود  ترنييپا يتوليد در سطح شوند يباعث م

فرآيند محصوالت كشاورزي نتواند همگام با  عرضه شود يو باعث م كند يدر بخش كشاورزي بروز م

افزايش يابد و اند رشد و توسعه زندگي شهري و تقاضاي روزافزون كه براي غذا و مواد سرريز شده

داروي مهم معتقد است دو 1كالدورنيكالس . شود يم ها متيبنابراين باعث افزايش سطح عمومي ق

  :كردتوان ارائه  تورم ساختاري مي مهاربراي 

عمومي و  يگذار هيكه مستلزم اصالحات ارضي و سرما ييافزايش توليد داخلي مواد غذا -اول

  .آبياري است يها تشويق مانند برنامه يها استيس

سازي فرآيند توسعه صنعتي و تشويق صادراتي ييمناسب براي عقال يها استياتخاذ س - دوم

 .كاالهاي صنعتي

معلول را تورم  ،كشورهاي درحال توسعه مورددر گفت ساختارگرايان  توان يطوركلي م به

و اينكه  دانندميكليدي اقتصاد  يها عرضه در بخش يريناپذ ساختاري و كشش يها عدم توازن

 .ساختار اقتصادي و توزيع درآمد ضروري است توليد، نظام براي درمان اصولي تورم تغيير در

بحراني  واكنش مقطعي نسبت به شرايطعنوان يك نبايد به يضد تورم يها استيبدين معنا كه س

 .توسعه باشد جزيي از راهبردبلكه بايد  ،تلقي شود

  

  پيشينه تحقيق-2

 آن از حاكي ،مالي بر تورم سياست بررسي درباره گرفته  انجام تحقيقات بر ادبيات مروري

 اين در. است شده برخوردار اي يژهو اهميت از اخير يها سال طي مالي سياست موضوع كه است

مالي دولت بر  هاي ياستس و ارتباط يردر رابطه با تأث شده  انجام يها پژوهش تربيش زمينه،

 از نيز ها آن اكثر در و صنعتي است يكشورها تورم در به خصوص متغيرهاي كالن اقتصادي،

 .است شده استفاده 2برداريرگرسيون خود الگوي و فصلي يها داده

                                                           
1
 Nicholas Kaldor 

2
 VARM:Vector Auto-regressive Modle 
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اقتصادي در  هاي يتسياست مالي و فعال ه بررسيب يا مطالعهدر  1)2005(آرين و كوراي

 الگويرا با استفاده  پنج شوك مالي مختلف بر اقتصاد آمريكا و آثار پويايي اند آمريكا پرداخته

ها دريافتند كه يك افزايش در  آن. دادند ساختاري مورد بررسي قرار برداريخودرگرسيون

 كه يدرحال انقباضي بر اقتصاد به همراه دارد، آثارها  شركت مستقيم يا در ماليات بر هاي ياتمال

افزايش در حقوق  ،دهد ينتايج پژوهش نشان م .اثر افزايش در ماليات بر اشخاص انبساطي است

اثر افزايش مخارج دفاعي اثر  كه يدرحال انقباضي بر اقتصاد دارد، آثارو دستمزدهاي دولتي 

 .انبساطي است

به بررسي رابطه بلندمدت بين مخارج دولت و رشد VAR الگويبا استفاده از  2)2005( كريو

 ،1830- 1993كه در دوره زماني  دهد ينتايج مطالعه نشان م .اقتصادي در انگلستان پرداخته است

 .مخارج دولت علت رشد اقتصادي است آزمون عليت گرنجر، اساسبر 

كه  پردازند يم بلندمدت سياست مالي بر رشد در سطح كالن آثاربه بررسي  3)2006(جمل و نلر

 كنند ياستفاده م OECD يكشورها يها داده ازها آن. اند شده مدت ناديده گرفتهكوتاه هاي يلدر تحل

طوركلي خيلي سريع ظاهر رشد بلندمدت سياست مالي به تر آثاركه بيشآمد  نتايج به دست ينو ا

منفي رشد  آثاراغلب با  OECD يبلندمدت رشد تغييرات مالي در كشورها آثار همچنين .شوند يم

 .شوند ياقتصادي خنثي م

 بررسي مورد را اسپانيا در ماليدرون زا يها تكانه اقتصادي آثار 4)2006(هرناندز و دكاسترو

 دارد؛ توليد روي مثبتي آثار مدت كوتاه در دولت مخارج كه دهد يم نشان يجنتا .اند قرارداده

 گذرا بهبود موجب ها ياتمال افزايش و يابد يم كاهش آثار اين بلندمدت و مدت  يانم درليكن 

 شوك .ددار پي در را ها يمتق منفي واكنش مدتكوتاه در و شودمي عمومي بودجه توازن در

  .دارد ها يمتق بر داري امعن اثر دولت مخارج

 مدتكوتاه آثار به بررسي  SVARروش از استفادهبا  5)2006(همكاران فاك وهپكهكريستن 

 كه دريافتندها آن. پرداختند آلمان كشور در اقتصادي هاي يتفعال بر مالي سياست يها شوك

   كه يدرحال ،است داده افزايش را خصوصي مصرف و يددولت، تول مستقيم مخارج يها شوك

 با مقايسه در دولتي گذاري يهسرما اجزاي .دهد يم كاهش را خصوصي گذاري يهسرما معنادار طوربه

                                                           
1
 K.Peren Arin & Faik Koray 

2
 York 

3
 Jamal & Nlr 

4
 De Castro & Hernandez. 

5
 Kirsten H.Heppke-Faik and etal. 
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 دار امعن قبلي فصل دوازده تا ينظر آمار از و دارد همراه به مثبتي توليدي اثر دولتي مصرف

 كم ها آن آثار مجموع در و  دارند توليد بر، آثار معناداري شده بيني يشپ مخارج يها شوك. تاس

 هاي ياتمال ،گذارد ياثر نم داري اطورمعنبه توليد بر دولت خالص درآمد يها تكانه .است دوام

 كوچك، مستقيم مالياتي درآمدهاي يها شوك ،دهد يم كاهش را توليد داري اطورمعنبه غيرمستقيم

  .دارند اندكي آثار

 يها ساالنه يونان طي سال يها با استفاده از داده 1)2007(پائلآنجلوپولوس و فيليپو 

از  نتايج حاصل .اند به مطالعه ارتباط بين سياست مالي و رشد اقتصادي پرداخته 2000-1960

براي  تواند يتر بخش عمومي م چند اندازه كوچك كه هر دهد يرگرسيوني نشان م هاي يلتحل

الزم است به تركيب و كيفيت كارايي بخش عمومي نيز توجه ، ليكن رشد اقتصادي مفيد باشد

  ]19[.شود

- 2004 دوره فصلي يها داده از استفاده با پژوهشي در 2)2007( همكاران و جيوردانوائل راف

 بلندمدت در نرخ بهره و ، تورمGDP  مانند اقتصادي متغيرهاي بر مالي سياستآثار  1982

 و كاال شوك كه دهد يم نشان نتايج .كردند بررسي SVAR مدل از استفاده با را ايتاليا كشور

 بيكاري، بر بيروني شوك آثار. دارد اقتصادي هاي يتفعال بر قوي بزرگ و اثري دولتي خدمات

 .است دوام كم و كوچك، ليكن مثبت تورمواكنش  و مثبت هم گذاري يهسرما و خصوصي مصرف

 است، شده سنجيده خريدهاي يكجا با مطالعات از بسياري در كه عمومي دستمزدهاي مقابل، در

  .ندارند توليد بر معناداري اثر

مختلف كسب درآمد توسط دولت براي  يها به بررسي عملكرد روش) 1378(قلي بگلو 

مالي با  ينتأم يها از روش يكهر  يريكارگ مخارج دولتي و مقايسه نتايج حاصل از به ينتأم

نتايج  .پرداخته است SLS  3روش و 1340 -1375 يها استفاده از اطالعات سري زماني سال

بخش خصوصي  گذاري يهكه مخارج عمراني دولت با سرما استبه دست آمده حاكي از آن 

بانكي از  نظامبخش خصوصي نسبت به حجم اعتبارات  گذاري يهو سرما داردرابطه مكملي 

 .برخوردار است) به طور مثبت(حساسيت بااليي 

                                                           
1
 Angelopoulos & Filippo Paul 

2
 Raffaele Giordano and et al. 
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 مالي هاي ياستس اثر 1هاي توزيعيخودبازگشتي با وقفه رويكرداز  استفاده با )1380(يانمحراب

 مدتكوتاه در مالي سياست حاصل، نتايج براساس .كرده است بررسي ايران كشاورزي بخش رشد بر را

  .دارد اثرمنفي بخش اين گذاري يهبر سرما و مثبت اثر كشاورزي بخش افزوده ارزش بر بلندمدت و

بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو  ها ياتمخارج دولت و مال يرتأثبه ) 1382(ستاري فر 

. است 1970- 98نتايج حاصله از اين مطالعه كه مربوط به دوره زماني . پرداخته استاوپك 

در  GDPسهم مخارج مصرفي دولت از  ترين يينكه اگر چه باالترين و پا دهد ينشان م

 است ،ددرص 1/9و  2/26كشورهاي عضو اوپك به ترتيب مربوط به عربستان و اندونزي با 

 1/2و  5/6(ترين ميزان رشد اقتصادي مربوط به كشورهاي اندونزي و ايران و كم ترين يشب

 مانند سرمايه فيزيكي، الگو،در مقايسه با ساير متغيرهاي  ها ياتمال يبخش اثر. است) درصد

مثبت و منفي بر رشد اقتصادي  از نظر آثار مخارجي مصرفي دولت و قيمت نفت نيروي انساني،

  .تر استكم

اثر تغيير مالي بودجه دولت  ،1358 - 1380 يها با استفاده از داده) 1383(پيرايي و پورفرج 

و آزمون برونزايي و ابربرونزايي مورد ارزيابي قرار  ARDL الگويبر رشد اقتصادي را از طريق 

كه اثر اندازه جاري دولت بر رشد اقتصادي، منفي و  دهد يدست آمده نشان منتايج به .اند داده

تراز واگذاري خالص  اضافههمچنين انتقال  .مثبت است اثر اندازه عمراني دولت بر رشد اقتصادي

و اثر مثبت  كرده است بندي يرهعمراني را ج مخارج كسري هزينه جاري، ينتأم، براي دارايي

 .دهد ياندازه عمراني دولت را بر رشد كاهش م

دوره  يايران را برا اقتصادي رشد بر دولت مالي هاي ياستاثرس )1384(همكاران و شفيعي

 بيانگر تحقيق نتايج .كردند برآورد واريانس تجزيه و  ARDLمدل از استفاده با 1338-82زماني 

 اثر داراي ترتيب به ها ياتمال و عمراني مخارج دولت، مالي سياست ابزارهاي ميان از كه است آن

 اقتصادي رشد بر مصرفي اثر مخارج كه يدرحال ؛است اقتصادي رشد بر معنادار برعكس و مستقيم

 مخارج ايران اقتصاد در توليد افزايش براي بايد دولت كردند، پيشنهاد ها آن .است نبوده معنادار

 به مخارج نوع زيرا نگه دارد؛ تري يينسطح پا در عمراني مخارج با مقايسه در را خود مصرفي

 .شد خواهد ها يمتق به افزايش منجر تنها بلكه ؛شود ينم منجر اقتصادي رشد

 هاي بيني يشپ بتوانند كه هايي ياستس يعني بهينه؛ مالي هاي ياستس )1385( راد يعبد

 به بودجه كسري بيكاري و درصد تورم، نرخ نرخ اقتصادي، رشد نرخ بارهدر توسعه چهارم برنامه

                                                           
1
 ARDL:Auto-regressive Distributed Lag 
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GDP اتخاذ .استكرده  برآورد كمي صورت به ،دهند قرار مطلوب اهداف از خطا ينتردر كم را 

 روند بر آنكه بدون چهارم، برنامه مصوب هاي ياستس با يسهمقا  در بهينه مالي هاي ياستس

 اقتصادي رشد نرخ متغير بهبود سبب بگذارد، نامطلوبي اثر نرخ بيكاري و تورم نرخ متغيرهاي

 هاي ياستس بر تريبيش فشار پولي، سياست بودن يرفعالغ به توجه شرايط، با اين در .شد خواهد

 شرايط در GDP به دولت بودجه كسري رصد و شد خواهد وارد دولت عمومي بودجه و مالي

  .خواهد شد برخوردار چشمگيري افزايش از بهينه مالي هاي ياستس اجراي

مالياتي  يدولت و درآمدهامخارج ( يمال هاي ياستس يرتأث) 1389( يشرافت جهرمي و تاج

براي نشان دادن . اند و پولي بر وضعيت توزيع درآمد در اقتصاد ايران را بررسي كرده )مستقيم

كالن استفاده شده است و ضرايب معادالت الگو از روش  ياز يك الگوي اقتصادسنج آثاراين 

؛ كه دهد ينشان م نتايج حاصله. برآورد شده است 1338-86حداقل مربعات معمولي براي دوره 

ر ييا ذخا مستقيم دولت و هاي ياتمال يافزايش هر كدام از سه متغير مخارج دولت، درآمدها

مذكور،  يرهايدر بين متغ. شود يجيني م يبها نزد بانك مركزي، باعث كاهش ضر قانوني بانك

  .تر از سايرين بوده استمخارج دولت بر ضريب جيني بيش يرتأث

 در ايران پرداخته GDPمالي و  هاي ياستس بررسي رابطه قيمت نفت،به ) 1389( يزارع

نفت   يدكنندهتول ياقتصادي كشورها هاينوسانمنبع  ينتر قيمت نفت مهم هاينوسان .است

نتايج حاصله از . پرداخته است  CVARبرداري هم انباشته با استفاده از روش خود توضيح. است

اولين رابطه، بين متغيرهاي مالي دولت و . دهد يدو رابطه بلندمدت را نشان م الگو ينتخم

 گذاري يهسرما به اين صورت كه سطح تعادلي درآمد دولت با تغيير در قيمت نفت، .قيمت نفت است

كه قيمت نفت در بلندمدت بر درآمد  دهند ياين روابط نشان م. كند يو مصرف دولت تغيير م

مدت نيز نشان از رابطه مثبت بين تخمين روابط كوتاه. خواهد داشتتأثير مثبت  GDP و دولت

همچنين . مدت استو مصرف دولت در كوتاه گذاري يه، درآمد دولت، سرماGDPقيمت نفت و 

 هاينوسان ترين يشآني نشان داد كه تغييرات قيمت نفت ب واكنشنتايج حاصل از بررسي توابع 

اين تغييرات بر توليد و مصرف  كه يدرحال .كند يايجاد م گذاري يهرا در درآمد دولت و سرما

 .تري دارددولت اثر كم

 يكشورها با عنوان بررسي ثبات سياست مالي در ايران، يا در مطالعه )1389( يبهشت

نوساني،  ،پذير يانهستند، درآمدهاي نفتي پا روروبهفزاينده مالي  يها نفت با چالش يدكنندهتول

اتكاي درآمدهاي دولت به درآمدهاي . گيرند ياز تحوالت بيروني اقتصاد سرچشمه م نامطمئن و

جاري و آتي  هاي ياستها انتظار نداشته باشند كه س اگر دولت ،نيست بيني پيش  قابلنفتي كه 



  مجموعه مقاالت بيست و چهارمين همايش بانكداري اسالمي                                               60

 

جمعي هم .شود يبودجه منجر شود، سياست مالي ناپايدار گفته م يا به برقراري محدوديت بين دوره

هموارسازي  الگوين جوسيليوس همچنين ووهانسجگرنجر و  -انگلمانند چندگانه جمعي و هم

 پژوهشنتايج اين . كار گرفته شده استمالياتي بارو براي ارزيابي سياست مالي در ايران به

حاكي از آن است كه فرآيند مالي در ايران پايدار نيست و سياست مالي در ايران با در نظر 

كه درآمدها و مخارج دولت  دهد ينتايج نشان م. است يرمسئوالنهگرفتن درآمدهاي نفت و گاز غ

  .مستقل از هم هستند

  

  الگومعرفي  - 3

به بيان . استاستفاده از بودجه دولت براي اثرگذاري برمتغيرهاي اقتصادي  سياست مالي

رشد  مانند ،بودجه دولت بر متغيرهاي كالن اقتصادي در ييراتمالي بر اثر تغ ياستديگر، س

GDP، هاي يتحجم فعال ،ها ياتمخارج و مال يقدولت از طر .كند يبيكاري و تورم تمركز م 

 ها ياتمال اين مخارج و تغيير وكند  يدر كل اقتصاد تعيين م بخش دولتي و بخش خصوصي را

سياست مالي به سياست مالي انقباضي و  .داد عنوان ابزار مهم اقتصادي در دست دولت قراربه

 گفته) باشد اضافيبودجه دولت دچار (تر از مخارج است بيش ادرآمده ؛شود يتقسيم م يانبساط

بودجه (درآمد باشد  از ترسياست مالي انقباضي وجود دارد و زماني كه مخارج بيش شود يم

 يطسياست مالي انبساطي در شرا. مالي انبساطي وجود دارد ياستس) باشد يدولت دچار كسر

طريق افزايش مخارج  از و شود يكسادي بازار انتخاب م يطويژه در شراعدم اشتغال كامل و به

. شود يبه منظور بسط فعاليت اقتصادي اعمال م اين دو، تركيبي از يا و ها ياتمال كاهش دولت،

 يقاز طر منابع توليد، حد بيش از يبردار تورم و بهره يطدر شرا مالي انقباضي نيز ياستس

ير عناصر تأثهدف اين مقاله بررسي  .گيرد يصورت م ها ياتافزايش مال كاهش مخارج دولت،

 .است 1369-1390يها سالسياست مالي دولت بر تورم با توجه به اطالعات آماري بين 

  

  الگو روش تجزيه و تحليل و ساختار -3- 1

 يهبر پا 1390؛4–1369؛1يدر دوره زمان تصحيح خطاي بردارييك الگوي  تخمين، براي

زماني،آزمون  هاي يذات سر با توجه با ماهيت و ادامه در كه است شده انتخاب فصلي يها داده

انجام  يرهاآزمون هم انباشتگي براي تعين درجه انباشتگي متغ سپس، و ريشه واحد انجام

مالي دولت بر  هاي ياستس يربه بررسي تأث براساس نتايج به دست آمده، ،سرانجام و گيرد يم

يك الگوي تركيبي براي  استفاده از مطالعات، يگرمزيت اين مطالعه به د .پردازيم يم تورم
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 .است 1357انقالب اسالمي سال  از پس يراندر ا بررسي عوامل اثرگذار سياست مالي بر تورم

اشاره  گذارد يم يرسياست مالي كه بر تورم تأث يرهايدر بحث نظري تورم به تعدادي از متغ

در انتخاب   VARيبرداريونبا توجه به آزادي الگوهاي خود رگرس بر اين اساس و .شده است

نظري و  هاي ينهبا توجه به زم(درآمدهاي مالياتي مخارج جاري، مخارج عمراني و متغيرها،

درآمدهاي نفتي  يران، درآمدهاي غيرمالياتي كه در ا)در خارج و ايران گرفته  مطالعات انجام

 شده،  بر پايه توضيحات داده .در الگو وارد شده است ست،ها آن ينتر و عمده ينتر يكي از مهم

  :صورت زيراسترگرفته شده و مناسب در پژوهش حاضر بهظن الگوي در

  

LINF � f�LJAR, LOMRAN, LTAX, LOIL� 
  

  :ند ازاتحقيق عبارت يندر ا شده  كار گرفتههمتغيرهاي ب

− LINF،  نرخ تورم براساس شاخص سبد كاالي مصرفيلگاريتم)CPI(  پس از تعديل فصلي با

 X111 استفاده از روش

− LJAR، پس از تعديل فصلي با استفاده از روش  مخارج جاريX11 

− LOMRAN، پس از تعديل فصلي با استفاده از روش  مخارج عمرانيX11 

− LTAX، پس از تعديل فصلي با استفاده از روش  درآمدهاي مالياتيX11 

− LOIL، پس از تعديل فصلي با استفاده از روش  درآمدهاي نفتيX11 

  

 1390؛4 – 1369؛1هاي  ابزارهاي سياست مالي و تورم طي سال(روند متغيرها  بررسي -3- 2

  )در اقتصاد ايران

همراه بوده  هاي چشمگيرينوسانمختلف با  يها متغير تورم در طول فصل يروند زمان

آن  ينتردرصد و كم 4/55 در دوره مورد بررسي برابر با تورم مقدار ترين يشكه بطوريبه ،است

دهد كه نرخ نشان مي ،1شماره  در نمودار اطالعات آماري .است رخ دادهدرصد  5/7به ميزان 

رواني حاصل از افزايش  يراحتماالً ناشي از تأث، اين امر سال حداكثر هر در بهار تورم معموالً

 روند .رسدبه حداقل ميتابستان  و معموالً در است هر سال ينفتي در ابتدا يها قيمت فرآورده

                                                           

1
 ماهانه و فصلي تواتر با زماني هايسري درباره كه است زماني هايسري فصلي تعديل روش نوعي روش اين

 .اندشده زداييي فصل Eviewsافزارنرم و روش اين از استفاده با متغيرها تمام .دارد كاربرد
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 يريمطلوب بوده و كاهش تورم به نحو چشمگ نسبتاً 1385تابستان  تا 1384از بهار  نرخ تورم

سال پس از آن تورم تك رقمي  يك تا 1384تابستان  از يرانكه اقتصاد اطوريبه ،مشهود است

ماه به بعد  ينولي از ا .رسد يخود مميزان  ترين يينبه پا 1385 يندر فرورد و كند يم را تجربه

ادامه  1386 ماليم در سال يافزايش روند ينا. كندمينسبتاً ماليم شروع به افزايش  بيبا ش تورم

 تورم از كاهنده يرس يناز ا پس. رسد يم مقدار خود ترين يشب به 1387در زمستان  و كند يپيدا م

گذشته  يها سطح خود طي سال ترين يينبه پا 1388كه در پاييز طوريبه شود،ميسرگرفته 

  .يابد ياز آن افزايش م و پس رسيده است

درآمدهاي نفتي بوده است  1390تا  1369 يها ايران طي سال اقتصاد منبع اصلي دولت در

بعد از پايان يافتن جنگ، درآمدهاي نفتي تا  .مختلف داراي نوسان بوده است يها كه در سال

ليكن  يها سالدر  اما؛ شود يمميليارد دالر تثبيت  18ي  محدودهيابد و در  يمحدودي بهبود 

دليل كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمدهاي نفتي با به 1377و  1376هاي در سال

پس از . رسد يمترين ميزان خود در دوران پس از جنگ د و به كموش يم روروبهكاهش شديدي 

، اين 1380 سالبه خود گرفته و با وجود يك افت نسبي در فزاينده آن درآمدهاي نفتي روند 

ادامه يافته و درآمد واقعي نفت به باالترين ميزان خود در  1387تا اواسط سال  فزايندهروند 

پس از آن با وقوع بحران مالي . رسد يمميليارد دالر  60دوران پس از جنگ، يعني بيش از 

 50و به حدود  شودرو ميروبهجهاني و كاهش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران نيز با كاهش 

 ،هاي اقتصادي ايران و كاهش صادرات نفت يمتحرحال با توجه به  .رسدميميليارد دالر در سال 

   .ي اخير كاهش يافته استها سالميزان درآمدهاي نفتي دولت در 
  

  مشخصات آماري نرخ تورم :1نمودار شماره 

  
  اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران                              يآمارها :مأخذ
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Sample 1369Q1 1390Q4
Observations 88

Mean       19.75455
Median   17.90000
Maximum  55.40000
Minimum  7.500000
Std. Dev.   9.028014
Skewness   1.910177
Kurtosis   7.313629

Jarque-Bera  121.7425
Probability  0.000000
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 1377هاي سال فصلكه در تمام  دهد يدرآمدهاي غيرمالياتي همچنين نشان م يروند زمان

ها فصلدليل كاهش شديد قيمت نفت نسبت به ساير به ،درآمدهاي غيرمالياتي 1378و بهار 

منابع درآمدي  ترين ييكي از اصل يافته توسعه ياقتصادهاكاهش چشمگيرتري داشته است در 

 مسير درحال توسعه كه تحوالت خوبي در يحتي در كشورها .استمالياتي  يدولت، درآمدها

 نسبت درآمد است،منابع درآمدي دولت  ينتر ماليات يكي از مهم درآمد اند، داشته توسعه

ميزان  بيانگر يك سو، چون از .شود يمهم توسعه قلمداد م يها يكي از شاخص GDPمالياتي به 

 وصول ماليات و درباره امكان پرسش از مسئوالن را يگري دسو از است و واقعي اقتصاد توليد

 يبدون اتكا به موادمعدن پيشرفته و ياين نسبت در كشورها .سازد ينحوه هزينه كرد آن مهيا م

اين نسبت  .است درصد 20تا  15حال توسعه حدود در  يدر كشورها درصد، 35تا  30حدود 

 بخشي از درنظر گرفتنبا  برنامه چهارم توسعه و در .بوده درصد 8/5 اقتصاد ايران در 1383در سال 

 درصد 26/7 به 1384 اين نسبت در سال نفت، عملكرد عنوان ماليات بردرآمدهاي نفتي به

 1388در سال  درصد و 58/6به  ديده و به خود يو سه سال بعد روند كاهشيافت افزايش 

كه اين متغير از سال  دهد يمتغير درآمدهاي مالياتي نشان م روند .رسيد درصد 21/7به  دوباره

 مختلف يها فصل براي مقدار ينا .طور پيوسته درحال افزايش بوده استبه 1390تا  1369

 سال همان انتهاي فصل دو از سال هر ابتداي فصل دو در لياتيما ددرآم معموالً .است متفاوت

 حداقل بهار فصل در و حداكثر سال هر در تابستان تقريباً مالياتي درآمدهاي .است تربيش

كل  از درصد 4/34 فصل هر در متوسط طوربه ،مالياتي درآمدهاي نمودار به توجه با .است

از  دولت عمومي درآمدهاي تركيبآن در  سهم و دهد يم تشكيل را دولت عمومي درآمدهاي

 محل از كه هستندهاي مستمري  مخارج جاري هزينه .است در نوسان بوده درصد 2/87تا  7/14

 ،رخ داد 1368جاري در سال  مخارجاوج كاهش  .شود مي تأميندائمي دولت تقريباً درآمدهاي 

  از آن در دوره پس. گرفت خود به فزاينده روند 1368- 72ولي در برنامه اول توسعه در فاصله 

 مخارج گرفته است و خود به فزايندهاخير روندي  هاي سالو در  دوباره كاهش يافت 78-1372

 دهد ميروند نشان  اين .شده است برابر 4 حدود در 1390تا  1369 هاي سالجاري دولت طي 

 هاي دولتاست، زيرا  يافته  افزايشجاري  مخارج ايران، اقتصاد كه با افزايش درآمدهاي نفتي در

 افزايش و تدبيري بيديگر به دليل  سوي از و كنند ميبزرگ  اندازه دولت را سو يك ازنفتي 

مالي  سياست اثربنابراين  .دنشو ميجاري دولت  هاي پرداختتورمي باعث افزايش  هاي هزينه

دليل افزايش درآمدهاي اندازه دولت به افزايش و سو يك ازدليل افزايش تورم انبساطي دولت به

 در جاري مخارج روند .است شده ايران اقتصاد درباعث بزرگ شدن اندازه دولت  سرانجامنفتي 



  مجموعه مقاالت بيست و چهارمين همايش بانكداري اسالمي                                               64

 

 بوده افزايش حال در پايين نرخ و كم نوسان با 1383 سال پايان تا بررسي مورد زماني دوره

 ازكه طوريهب ،است يافته  افزايش شدت به متغير اين هاينوسان 1384سال شروع از .است

. است رسيده تابستان درريال  ميليارد 5/83347 به بهار فصل درريال  ميليارد 1/62652

 2/196984كه برابر با  است 1388جاري مربوط به فصل زمستان  هاي هزينه مقدار ترين بيش

 سال همان زمستان در و حداقلهر سال  بهار در جاري مخارج كه گفت توان مي .ريال است ميليارد

هر فصل  در مخارج دولت را كل از درصد 6/78طور متوسط به جاري مخارج .است شده حداكثر

بوده  نوسان در درصد 2/96تا  7/62مخارج دولت از  دركلو اهميت نسبي آن  دهد ميتشكيل 

دوم توسعه از  مخارج عمراني دولت با شروع برنامه اول و ،صورت گرفته يها يطي بررس .است

 2/291 نيب عمراني مخارج روند .فزاينده داشت يروند ها نهياين هز 1375 تا سال 1368سال 

 هافصلطول  در متغير اين .بوده است در نوسان مختلف هايفصلدر  ريال ميليارد 3/81727 و

 يك مختلف در يها در فصل باًيو تقر است نداشته چنداني افزايش كم، هاينوسان با همراه

 ساير در ،رسيد ريال ميليارد 3/81727به  كه 1387فصل زمستان  استثناي به ،است بوده سطح

- نوسان .نكرده است رشد جاري، مخارج نسبت به و نرسيده هم ريال ارديليم هزار به حتي هافصل

متوسط  به طور عمراني مخارج .است بوده مخارج جاري هاينوسان با متناسب عمراني مخارج هاي

 مخارج تركيب در آن سهم دهد ومي تشكيل را فصل هر در دولت مخارج از كل درصد 4/21

  .بوده است نوسان درصد در 3/37درصد تا  4/7از  دولت
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1369  

 يها سال بيان شد، متغيرهاي توضيحي الگو براي دوره

. است، مخارج جاري، مخارج عمراني، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي 

در  سنتي يها روش استفاده از

زمينه شده در اين   انجام 

اشتباه بوده  زماني متغيرهاي اقتصادي،

ممكن است مشكلي به  ،

 كاررفته به متغيرهايتعيين 

نتايج اين آزمون را براي متغيرها مشاهده 

مشخص شد  صورت گرفت و پس از بررسي در سطح

در سطح  اين متغير .رد كرد

 نرخ تورم از تفاضل مرتبه اول آن استفاده شده است؛ كه در

                                        
1ADF:Augmented Dickey

                      هاي مالي دولت برتورم در اقتصاد ايران سياستآثار تحليل و ارزيابي 

1369-1390هاي روند متغيرها طي سال :2نمودار شماره 

  آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  الگونتايج تخمين 

بيان شد، متغيرهاي توضيحي الگو براي دورهمعرفي الگو كه در بخش  گونه

، مخارج جاري، مخارج عمراني، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي 1369:1تا 

استفاده از با توجه به ياقتصادسنج الگواولين مرحله در برآورد يك 

 هاي يبررس ليكن مبتني بر فرض پايايي سري زماني است، ياقتصادسنج

زماني متغيرهاي اقتصادي، هاي يكه اين فرض درباره بسياري از سر دهد

،اگر متغيرهاي سري زماني پايا نباشند .هستند ياناپا تر متغيرها

تعيين  برايADF 1 يافته  يمتعمديكي فولر  آزمون .كاذب رخ دهدنام رگرسيون 

نتايج اين آزمون را براي متغيرها مشاهده  2و  1هاي شماره جدولدر  شود يماستفاده 

صورت گرفت و پس از بررسي در سطح LINFبراي متغير  ADFآزمون

رد كرد توان يوجود ريشه واحد در سطح را م كه فرضيه صفر مبني بر

نرخ تورم از تفاضل مرتبه اول آن استفاده شده است؛ كه در براي پاياكردن متغير .

                                                           

Augmented Dickey-Fuller Test 

تحليل و ارزيابي 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :مأخذ  

  

نتايج تخمين  -3- 3

گونه همان

تا  1390:4

اولين مرحله در برآورد يك 

ياقتصادسنج

دهد ينشان م

تر متغيرهاو بيش

نام رگرسيون 

استفاده  الگو در

آزمون. شود يم

كه فرضيه صفر مبني بر

.است ياناپا
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تفاضل مرتبه اول  مشخص شد كه در نشان داده شده است و D عالمت با 1شماره  جدول

  .اين متغير پايا شده است شودميمشاهده  جدولاين طور كه در همان

  

  زداييپس از فصلي نرخ تورم لگاريتم آزمون ريشه واحد متغيرنتايج  :1شماره  جدول
     

     

  

  

  
  

  

  

  

  

  تحقيق يجنتا :مأخذ                    

  

  زدايييرها پس از فصليمتغساير آزمون ريشه واحد بر نتايج  :2شماره  جدول

 متغير
آماره  سطوح در يبحران ريمقاد

ADF 1  درصد10 درصد5  درصد 

LOIL 06/4- 46/3- 15/3- 03/7- 

LTAX 59/2- 94/1- 61/1- 46/3 

LOMRAN 59/2- 94/1- 61/1- 84/2 

LJAR 59/2- 94/1- 61/1- 94/3 

  تحقيق يجنتا :مأخذ         

  

قابل مشاهده  2شماره  نتايج آن در جدول و صورت گرفت ساير متغيرهابراي  ADFآزمون

سطح  در واحد ريشه وجود از بررسي در سطح مشخص شد كه فرضيه صفر مبني بر پس .است

با انجام آزمون ريشه واحد مشخص شد كه  .متغير در سطح پايا است ينا. كرد رد توان ينم را

الگو   ينهوقفه به تعداددر مرحله دوم بايد  .هستند�I�0  بقيه متغيرها و�I�1  نرخ تورم يرمتغ

 HQ حنانكوئين و SCشوارتز  ،AIC اطالعات آكائيك يارهايمع ازاين منظور براي  .تعيين شود

نشان  راوقفه بهينه آزمون انتخاب مرتبه  نتايج حاصل از ،3شماره  جدولدر . شود ياستفاده م

  .است، دو الگوبراساس معيار اطالعاتي شوارتز وقفه بهينه  .دهد يم

  

  

  

 متغير
 در سطوح يبحران ريمقاد

 ADFآماره 
 درصد10 درصد5 درصد1

LINF 51/3- 89/2- 58/2- 50/2- 

DLINF 51/3- 89/2- 58/2- 51/5- 
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  بهينه وقفهتعيين تعداد  :3شماره  جدول

 AIC SC HQ تعداد وقفه

0 54957/6 698447/6 609259/6 

1 018236/1 911469/1 376369/1 

2 089535/0 *727178/1 746113/0 

3 155523/0- 226503/2 799499/0 

4 830869/0- 295541/2 *422598/0 

5 958339/0- 912454/2 593573/0 

6 690096/0 - 92508/3 16026/1 

7 697324/0- 662236/4 451477/1 

8 *007158/1- 096786/5 440088/1 

  تحقيق يجنتا :مأخذ       
  

  

  

  

  

  

در مرحله بعد بايد از وجود رابطه هم جمعي بين متغيرها و همچنين تعداد آن در صورت 

  هاي حداكثر مقدار ويژه و اثر جهت بررسي وجود  بدين منظور از آزمون. وجود، آگاهي يافت

 Xدر اين روش فرض صفر مبني بر وجود . شود جمعي استفاده ميجمعي و تعداد روابط همهم

آزمون   اگر آماره. گيرد بردار، مورد آزمون قرار مي Xتر در مقابل فرض  كم بردار هم جمعي يا

عنوان تعداد فرض صفر، رد و مقدار بردار آزمون به. تر از مقادير بحراني در هر مورد باشد كم

  . ارائه شده است 4شماره ها در جدول  نتايج آزمون. شود مي جمعي تعيينبردار هم
  

  

  

  

  

  

  

  جمعيآزمون هم يجنتا :4شماره  جدول

  تعداد بردار 

  جمعيهم

  آزمون حداكثر مقدار ويژه  آزمون اثر

  مقادير بحراني  آماره آزمون  مقادير بحراني  آماره آزمون

  43/30  42/63  06/60  93/101  صفر

  15/24  25/32  17/40  30/59  يك

  79/17  76/17  27/24  04/27  دو

  22/11  43/7  32/12  27/9  سه

  12/4  84/1  12/4  84/1  چهار

  هاي تحقيق يافته :مأخذ      
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براساس آزمون حداكثر مقدار ويژه و اثر، به ترتيب سه و دو بردار  4جدول شماره  براساس

جمعي به مفهوم وجود رابطه بلندمدت و شود، هم مي تأييد الگوهم جمعي بين متغيرهاي 

توان براساس رويكردهاي متفاوتي از جمله  جمعي را ميهم  رابطه. باثبات بين متغيرهاست

جوهانسون  هاي توزيعي، فيليپس هنس و خودرگرسيوني با وقفه الگويحداقل مربعات معمولي پويا، 

زيرا تنها در روش مذكور  كه در اين مقاله از روش اخير استفاده كرديم؛ جوسيليوس انجام داد

تعادلي بلندمدت   نتايج رابطه. وجود دارد VARتگاه امكان برآورد رابطه بلندمدت براساس دس

  . نشان داده شده است 8متغيرها در جدول شماره 

  

  بلندمدت  نتايج رابطه :5شماره  جدول

  LOIL LJAR  LOMRAN  LTAX  عرض از مبداء  متغير

  -33/2  -48/4  13/7  -43/0  -40/6  ضرايب

  -t   12/1-  28/6  51/9-  13/3آماره 

  هاي تحقيق يافته :مأخذ            

  

شود، تمامي متغيرهاي توضيحي به استثناي  مي مشاهده ،5طوركه در جدول شماره همان

ها طبق انتظار و  درآمدهاي نفتي دولت، از سطح معنادار بااليي برخوردار هستند و عالمت آن

ترين ضريب از نظر قدر مطلق، مربوط به ضريب  بزرگ. سازگار با مباني نظري ارائه شده است

ترين عامل تأثيرگذار بر  از اين رو مهم. است 13/7مخارج جاري دولت در اقتصاد ايران با مقدار 

نوعي بيانگر اندازه و حجم دولت تورم طي اين دوره در اقتصاد ايران، مخارج جاري است كه به

دومين عامل تأثيرگذار بر  -48/4پس از آن ميزان مخارج عمراني دولت با ضريب . استاست، 

منفي افزايش مخارج عمراني بر تورم است كه با مباني  تأثير دهنده عالمت آن نشان. تورم است

سومين متغير اثرگذار بر تورم درآمدهاي مالياتي دولت در اقتصاد . استنظري و تجربي سازگار 

عالمت منفي آن تأثير منفي درآمدهاي مالياتي  .است - 33/2دار آن برابر با كه مق استايران 

ست و معنا در اين دوره از نظر آماري بي متغير درآمدهاي نفتي دولت. دولت بر تورم است

  .عالمت آن منفي است
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  گيري بندي و نتيجه جمع

وجود آمدن تورم در بهاگرچه  .اهميت فراواني دارددر اقتصاد  تورم بر بررسي عوامل اثرگذار

تورم  مالي دولت بر هاي ياستتحقيق نقش س يندر ا با اين حال عوامل مختلفي نقش دارند،

از روش اقتصادسنجي تصحيح خطاي برداري براي مطالعه،  يندر ا .بررسي قرار گرفت مورد

 الگوسازي و براي 1369 -1390 يها سالي فصلي ها دادهبرآورد الگوي موردنظر و با استفاده از 

برداري كه بر يونالگوهاي خودرگرس .شدمتغيرهاي سياست مالي بر تورم استفاده  آثاربررسي 

تورم، مخارج عمراني دولت، مخارج  ينتايج حاصل از الگو براساس شده، بنا يكتئوريرغ يمبنا

 .دارندتورم  منفي بر درآمدهاي مالياتي اثر اثر مثبت و ،جاري دولت و درآمدهاي نفتي دولت

 ها يمتق روند .داراست بر تورم مخارج جاري دولت را متغير يرتأث ترين يشبايد در نظر داشت كه ب

آن است  يانگرب شواهد. نرخ تورم در سطح تورم ساختاري دارد يداريايران نشان از پا در اقتصاد

ساختاري  يتنگناهادر  يشهر) 1387در سال  خصوصبه(از تورم نسبتاً باال  يتوجه  درخوركه بخش 

  :مانند اقتصاد كشور

 ها يزير و برنامه ها يريتمد اضافي هاي ينههز - الف

 نفت يدعوا به دولت بودجه منابع شديد اتكاي -ب

 كل عرضه منحني پايين قيمتي كشش -ج

و  واقعي هاي ييدارا انواع براي يباز  سفته تقاضاي موجب تناوب به كه(انباشته  نقدينگي - د

 .)شوديم يمال

 يارز مالي و نتايج سياست پولي، و ينهفشار هز از علل برونزا، يا تورم عموماً توسط مجموعه

 يجادتورم ا. است تر دولت برجسته هاي ياستبين نقش س يندر ا .شود يايجاد م )فشار تقاضا(

ساختاري  هاي يتمحدود .يابد يساختاري گسترش م هاي يتمحدود توسط انتظارات تورمي و شده

درآمدهاي  .شوديپولي م يهپا ايجاد كسري بودجه و گسترش ،بر گسترش تورم موجبافزون

، داراي نقش يراناقتصاد ا يها مشخصه ينتر عنوان مهماقتصاد به مخارج دولت در نفتي و

سوي از  و دارد وابستگي مثبت به اين دو كل اقتصاد يدتول سودر تورم هستند، از يك  يا دوگانه

  .آيند يدر كشور به حساب م تورم يجادا از علل ديگر اين دو
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 هاي پيشنهادي سياست

هاي ترين اثرگذاري را بر تورم طي سالبا توجه به اين امر كه مخارج جاري دولت بيش -اول

مدنظر  سياستگذار بايد مقدار بهينه مخارج جاري براي اقتصاد ايران را. ستمورد مطالعه دارا

 .داشته باشد

 هاي ريزي برنامه گسترش و ريزي برنامه و مديريتي مختلف سطوح در خرد اطالعات از استفاده - دوم

 .غيرمتمركز

 به( توليد هاي هزينه و دولتي مديريت هزينه كاهش: اقتصاد در اضافي هاي هزينه كاهش - سوم

 .خدمات هزينه ثرؤم كاهش نيز و )توليد عوامل وري بهره طريق از ويژه

 هاي فعاليت در آن ثرؤم حضور و خصوصي بخش احياي براي مضاعف ريزي برنامه -چهارم

 آن دنبال به و خصوصي بخش براي اثربخش و كارآمد هاي انگيزه ايجاد طريق از اقتصادي

 .گذاري سرمايه و توليد افزايش

 برنامه با تورم كنترل براي اقتصادي مطلوب فضاي ايجاد و اقتصادي هاي سياستگذاري ثبات - پنجم

 .غيرمتمركز مدتكوتاه هاي ريزي برنامه و متمركز بلندمدت هاي ريزي 

 .تورم نقدينگي رشد كنترل براي دولت توسط مالي انضباط به بنديپاي و رعايت -ششم

 به وابستگي كاهش و اي بودجه انضباط طريق از ويژهبه ،مناسب مالي هاي سياست اتخاذ - هفتم

 .نفتي درآمدهاي

  .جامعه در توليد افزايش و تورم مهار جهت در مالي پولي، هاي سياست سازگاري به خاص توجه - هشتم

   



 71                                                   هاي مالي دولت برتورم در اقتصاد ايران سياستآثار تحليل و ارزيابي 

 

  نامهكتاب
  فارسي .الف

 رهيافت -عوامل اسمي و واقعي مؤثر بر تورم در ايران: كاظم ياوري و اصفهاني، نصر

  .138،16شماره  ،اقتصادي ايران يها ، فصلنامه پژوهشبرداري خودرگرسيون

  

برآورد تأثير تغييرات بلندمدت حجم پول و نقدينگي بر سطح  :منوچهرنيا، افشين

 ، مؤسسه مطالعات و8شماره  ،، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانيها در ايران قيمت عمومي

  .1377،بازرگاني، تهران يها پژوهش

  

  هاي مختلف سال، يمركز گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك :بانك مركزي جمهوري اسالمي

  

نشر  ،اقتصاد ايران در تنگناي توسعه :و سيدمحمد صادق الحسيني حميد ،زادهزمان 

  .1391مركز، تهران، 

  

  ،ها بر رشد اقتصاد كشورهاي عضو اوپك هاي دولتي و ماليات اثر هزينه :رسول  ستاري،

  .1382،رساله كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي

  

 ،كارشناسي ارشد نامه يان، پا)مورد ايران(واقعاً پول خنثي است؟آيا : شفيعي، افسانه

  .1382،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

  

كاربردي از الگوريتم : هاي مالي در ايرانكنترل بهينه سياست :مسعود  ،رادعبدي

  .1385،مازندراننامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه  پايان ،كنترل بهينه تصادفي

  

فصلنامه پژوهشنامه  ،تورم در اقتصاد ايران هاي يشهر :و داود سوري طبيبيان، محمد

  .1375،بازرگاني، تهران يها ، مؤسسه مطالعات و پژوهش1ةبازرگاني، شمار

  



  مجموعه مقاالت بيست و چهارمين همايش بانكداري اسالمي                                               72

 

نامه كارشناسي  پايان ،مخارج عمراني دولت بر رشد اقتصادي يرتأث :معصومه  فوالدي،

  .1379،ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

  

پولي و مالي دولت با توجه به نقش  هاي ياستارزيابي عملكرد س :معدلت، كوروش

  .91،1380-68اقتصادي ، صص يها مجله پژوهش ،درآمدهاي نفتي در اقتصاد

  

نامه  پايان. هاي ماليه دولت بر رشد اقتصادي بلندمدت سياست يرتأث :منصور  منظور،

  .1379، دكتري، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

  

سسه خدمات فرهنگي ؤم ،يدر اقتصادسنج يجمعريشه واحد و هم :نوفرستي، محمد

  .1387،چاپ اول، رسا

  

پژوهشنامه اقتصادي،  آيا ماهيت تورم در اقتصاد ايران پولي است؟، :فاطمه نظيفي،

  .1381، 1 شماره پژوهشكده امور اقتصادي،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انگليسي .ب

Bairam, Erkin:Government Size and Economic Growth: The 
African Experience, 1960-85,Applied Economics.vol 22. pp 1427-
35,1990. 
 

 Bahmani-Oskooee,Mohsen:Source of Inflation in Post–Revolutiona ry 
Iran , International Economic Journal, Vol. 9, No. 2, summer,1995. 
 

Becker, Torbjorn: Common Trends and Structural Change (a 
Dynamic Macro Model for the Pre and Postrevolution Islamic Republic 
of Iran),IMF working papep,1999. 
 

De Castro, F. and P. Hernández de Cos: The Economic Effects of 
Exogenous Fiscal Policy Shocks in Spain A SAVR Approach, European 
Central Bank,Frankfurt am Main, Germany, 2006. 

 



 73                                                   هاي مالي دولت برتورم در اقتصاد ايران سياستآثار تحليل و ارزيابي 

 

Ender, Walters: Applied Econometrics Time Series, John Wiley 
&Sons, Newyork, pp228-234,1995. 
 

Fu, Dong, Lori L. Taylor and Mine K. Yucel: Fiscal Policy and 
Growth, JEL working paper no, 0301, 2003. 
 

Kneller, Richard, Micheal F. Bleaney and Bleaney Gemmell: 
Fiscal Policy and Growth, Evidence From OECD Countries, Journal 
of Public Economics, 74, 171-90,1999. 
 

Landau, Daneil: Government and Economic Growth in the 
Developing Countries:an Empirical Study for 1960-80,Economic 
Development and Cultural Change (Chicago). Vol 35, Oct. 1986. pp 
5-75 
 

Lin, Steven: Government Epending in Developing Countries: 
Trends, Causes and Consequences,The World Bank Research Observer 
7(1), PP 59-78,1992. 
 

Yasin, Mesghena: Public Spending and Economic Growth: Empirical 
Investigation of Sub-Sahran Africa,South western Economic Review, 
2001. 
 

Olin Liu and Olumuyiwa S. Adedegi: Determinants of Inflation in 
the Islamic Republic of Iran: A Macroeconomic Analysis, IMF 
Working Paper, July,2000. 
 

Snowdon, B. H. Vane and P. Wynareczyk : A Modern Guide to 
Macroeconomics, An Introduction to Competing Schools of Thought, 
Edward Elgar,2006. 
 

Pesaran, M. H. and B. Pesaran Microfit 4.0: An Interactive 
Econometric Software Package, Oxford University Press, Oxford. 


