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چکيده
میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دورۀ  1389-1358برابرر  18/77درصر برود اسرت بر عقیر ۀ بسریار از
اقتصاددانان کسر بودجۀ دولت یکی از دالیل این تورم مزمن و نسبتاً باال بود است ازاینرو در این مقال  ،ارتبرا
کسر بودج و تورم بررسی میشود پویاییها بخش پولی اقتصاد ایران با س رابطۀ همگرایی بلن مر برابرر
بازار پول ،برابر ق ر خری و برابر تورم فیشر در چارچوب م ل  SVARXبررسری شر اسرت نترای نشران
میده ک در بلن م  ،کسر بودجۀ عملیاتی از طریق دو کانال ترازها حقیقری پرول و سررکوب نررخ بررر ،
موجب افزایش قیمتها ش و ب این ترتیب ماهیت پولی تورم تأیی میشود البتر ترورم اغلرب از بودجرۀ دولرت
سرچشم میگیرد ک از طریق کانالها پولی موجب تورم میشود ،و این تورم خود بر ترازهرا حقیقری پرول و
نرخها برر تأثیر میگذارد ب عالو  ،مشخص میشود ک تورم عامرل اسرتمرار کسرر بودجرۀ عملیراتی دولرت
نیست؛ بلک ت اوم این کسر ب مازاد تراز سرمای و توان سرکوب دائمی نرخ بررر بسرتگی دارد در کوترا مر ،
افزایش کسر بودجۀ عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمای هر دو موجب افزایش کسر بودج میشرون  ،امرا ثثرار
تورمی متفاوتی دارن کاهش مازاد تراز سرمای افزایش موقتی تورم را ب همررا دارد ،درحرالیکر افرزایش کسرر
بودجۀ عملیاتی موجب افزایش نسبتاً پای ار تورم ،قیمت نسبی و نرخ ارز میشود
طبقهبندي E62, E61, E40, E31 :JEL

واژههاي کليدي :ایران ،تورم ،کسر بودج  ،م ل  ،SVARXهمگرایی بلن م

 نویسن ۀ مسئول ،تلفن051-38805311 :
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مقدمه
در اقتصاد ایران ساختار درثم متکی ب نفت ،تحقق نیافتن نظام بودج ا مبتنری برر
مالیا و ساختار مخارجی نامناسب موجب کسر بودج ها مزمن ش ک نیاز هرچر
بیشتر بخش مالی دولت ب بخش پولی را ب همرا داشت است ب عالو  ،اسرتقالل انر
بانک مرکز  ،بازار غیرمتشکل پولی ،نبود ابزارها پولی مناسرب و نبرود برور فارال و
گسترد نیز موجب ش سیاست پولی مستقل و قو وجود ن اشت باش و دولرت بررا
تأمین مالی کسر بودج بیش از پیش بر نظام بانکی تکی کن
با توج ب دالیل قبل ،گاهی کسر بودج بر طرور مسرتقی از طریرق اسرتقراز از
بانک مرکز تأمین مالی ش (پولی کردن کسر بودج ) و گاهی نیرز بانرک مرکرز و
سیست بانکی در نرایت ثن را ب پول تب یل کرد ان (پولی کرردن بر هی) ایرن شررای
تسل بیشتر بخش مالی دولت بر بخش پولی و تغییرا پولی مبتنی بر کسر بودج را
ب همرا داشت ک ب عقی ۀ بسیار از اقتصاددانان از عوامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد
ایران است اقتصاد ایران طی دورۀ  1389-1358نرخ تورم متوس دائمری برابرر 18/77
درص را تجرب کرد است 1ک رون رو ب بربود دائمی در ثن مشاه نمیشود
در همین زمین  ،ه ف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتبا کسر بودجر و ترورم در
اقتصاد ایران است تحقیق حاضر از دو جنبۀ زیر از تحقیقا پیشین متمایز است اوالً ،با
تفکیک کسر بودج  ،نقش تورمیِ منابع و هزین کرد بودج بررسی میشرود ثانیراً ،برر
خالف تحقیقا پیشین ک صرفاً بر عرض -تقاضا پول تمرکز یافت ان  ،سایر رواب پولی
نیز لحاظ میشون  2ب ین ترتیب با م لساز فالوانفااال بخش پولی اقتصاد ایران ،از
یک طرف بازخوردها و ثثار متقابل میان کسر بودجر  ،پرول و ترورم و از طررف دیگرر،
کانالها اثرگذار کسر بودج بر تورم ب طور کاملتر در نظر گرفت میشون

 1محاسبا براسا داد ها ِ گزارشها بانک مرکز انجام ش است
 2بخش پولی اقتصاد در حالت کامل چرار رابط «برابر قر ر خریر »« ،برابرر بررر بر ون پوشرش»« ،برابرر ترورمی
فیشر» و «تراز سب مالی» را شامل میشود برا توضیحا بیشتر ب بخشها  1-3و  2-3مراجا شود
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تحقیق حاضر شامل پن بخش است در بخش دوم ،مطالا ها نظر و تجربی و در
بخش سوم ،م لی برا بخش پولی اقتصاد ایران ارائ میشود در بخش چرارم ،برثوردها
تحلیل میشود مر ترین نتای تحقیق نیز در بخش پنج ارائ میشود
مطالعههاي نظري و تجربی
کسري بودجه ،پول و تورمهاي بسيار شدید

1

در ابت ا کیگان )1956( 2نشان داد ک در شرای تأمین مالی کسر بودج از طریق خلرق
پول ،تقاضا حقیقیِ پول ،تابای از تورم است و با افزایش نرخ تورم ،کشرش تقاضرا پرول
نسبت ب تورم نیز افزایش مییاب سپس سارجنت و واال  )1973( 3و سرارجنت (،1977
 )1982نشان دادن ک نرخ انتظار ِ عموم از تورم ب نرخ رش پول ثین بسرتگی دارد کر
ثن نیز تحت تأثیر مح ودیت بودجۀ دولت تایین میشود بر این اسا  ،برازخورد و علیرت
از تورم ب پول است و مقام پولی براسا تورم خلق پول میکن ثقرولی و خران)1977( 4
علیت دوطرف میان پول و تورم را تأیی کردن ثنرا نشان دادن در تورم باال ،مخارج دولرت
سریعتر از درثم افزایش مییاب ک موجب افزایش کسر بودج  ،افزایش عرضۀ پول و در
نتیج فشار بیشتر بر سطح قیمتها میشود
7
6
سرانجام ،کیگوئل ،)1989( 5دورنبوش و دیگران ( ،)1990گروتیر و وزکویر ( )2004و
سوکیک )2011 ،2010 ،2008( 8نشان دادن افزایش ک کسر بودجر مریتوانر موجرب
انتقال اقتصاد ب مسیر ناپای ار تورمی شرود؛ درحرالیکر تببیرت قیمرتهرا نیازمنر کراهش
چشمگیر کسر بودج -و حتی حذف کامل مالیا تورمی -است ب نظرر ثنررا ،ترورمهرا
بسیار ش ی فراین ها ذاتاً ناپای ار هستن و ب ین ترتیرب سیاسرت ترأمین مرالی کسرر
بودج از طریق نظام بانکی نمیتوان سیاستگذار برنام ریز اجتماعی خیران یش باش
1. Hyperinflation
2. Phillip Cagan
3. Thomas J. Sargent & Neil Wallace
4. Bijan B. Aghevli & Mohsin S. Khan
5. Miguel A. Kiguel
6. Rudiger Dornbusch, Federico Sturzenegger, & Holger Wolf
7. María-José Gutiérrez & Jesús Vázquez
8. Alexandre Sokic
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کسري بودجه ،پول و تورم در کشورهاي در حال توسعه

تأمین مالی تورمی ابت ا ب واسطۀ تورمها بسیار ش ی کشرورها اروپرایی بار از جنر
جرانی اول و دوم مورد توج قرار گرفت ،بنابراین ب دی ۀ منفی بر ثن نگریسرت مریشر
مان ل )1965( 1با فرز صرف منابع دولتی برا سرمای گذار و در چارچوب مر ل رشر
هارود -دومار تأثیر پولی کردن بودج بر تولیر را ارزیرابی کررد و ایرن سیاسرت را بررا
کشورها در حال توسا توجی پرذیر دانسرت اسرت در مقابرل ،مرارتی،1973 ،1967( 2
 )1978نتیج میگیرد ک اگر فرزِ تورم کامالً پیشبینی ش و چارچوب هارود-دومرار از
م ل مان ل برداشت شود ،هزین ها رفاهیِ پولی کردن بودج شرایان توجر خواهر برود
فریر من ( )1971ایرن مسرئل را کر تررورم بررا کشرورها در حرال توسرا مطلرروب و
اجتنابناپذیر است ،رد میکن و نشان میدهر ایرن کشرورها برا کراهش پرولی کرردن
3
کسر در وضایت برتر قرار میگیرن
6
5
ثورنرایمر ،)1974( 4برونرو و فیشرر ( )1990و دورنبروش و فیشرر ( )1993نشران
میدهن ک با ت اوم پولی کردن کسر بودج  ،اقتصراد در دام تارادلی نررخ ترورم براال
گرفتار میشود؛ بنابراین ،دستیابی ب تورم پایین نیازمن اصالحا مالی است و اسرتفاد
از سیاستها درثم و تببیت نرخ ارز احتمال موفقیت کمتر دارد
فیشر و دیگران ( )2002و کاتائو و ترونس 2001( 7و  )2005برا بررسری مشراه ا
تورمی دنیا نتیج میگیرن ک در بلن م و کوترا مر ارتبرا قرو میران کسرر
بودج و تورم وجود دارد همچنین هنر و دیگران )2008( 8نشان میدهنر کر ترأثیر
بودجۀ دولت بر قیمتها در کشورها توسا یافت مح ود ب کوتا م اسرت براسرا
1. Robert A. Mundell
2. Alvin L. Marty

 3ب نظر فری من ( ) 1971ترورم نر مطلروب و نر ضررور اسرت بر نظرر و  ،توسرا برا ثزاد کسربوکرار و
سرمای گذار خصوصی و همچنین پایبن دولت ب ایفا وظایف ضرور  ،سرطح پرایین مالیرا  ،خروددار
دولت از م اخل در اقتصاد و تریۀ چارچوب پولی ثابت تحققپذیر است
4. Leonardo Auernheimer
5. Michael Bruno & Stanley Fischer
6. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer
7. Luis Catão & Marco Terrones
8. Jérôme Henry, Pablo hernández de Cos and Sandro Momigliano
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نتای باستو و باتر  ،)2010( 1در کشورها توسا یافت ب علت استقالل بانرک مرکرز
ارتباطی بین کسر بودج و تورم وجود ن ارد
ب عالو  ،دولتها برا برر بردار ِ ح اکبر از پولی کردن کسر و ب هی مجبور ب
سرکوب مالی انر (کورسرتلوا و الوسرن2010 ،2؛ کورسرتلوا )2007 ،در همرین زمینر ،
سارجنت ( )1981و روبینی و ساال مارتین )1995( 3با بررسی انگیز ها دولت نشران
داد ان ک دولتها این دو سیاست را ب صور مکمل دنبال میکنن
براسا دی گا سارجنت ( ،)1981دولت تمایل دارد ک برا پرولی کرردن کسرر از
شررون ان خرود مالیرا ترورمی بگیررد و در مقابرل از تحمیرل مالیرا ترورمی توسر
دولتها خارجی جلوگیر کن ب همین دلیل ،دولت با ممانات از حاکمیت رژی نرخ
ارز شناور و همچنین ایجاد مح ودیت برا واسط ها مالی ،سب داراییها را ب سرمت
پول داخلی ه ایت میکن  ،ب طور ک بتوان از پولی کرردن بودجر بر برتررین شرکل
استفاد کن روبینی و ساال مارتین ( )1995نشان میدهن ک در کشورها در حرال
توسا ب دلیل نظام مالیاتی ناکارام و فرار مالیاتی زیاد ،دولت تقاضرا سررانۀ پرول را از
طریق سرکوب مالی افزایش میده تا بتوان درثم بیشتر از خلق پول ب دست ثورد
مطالعههاي تجربی اقتصاد ایران

تحقیقا پیشین داخلی در ج ول  1خالص ش ان همانطورک در مق م بیران شر ،
تحقیق حاضر از نظر تأکی بر ساختار بودج و م لساز پولی متمایز از ثنراست
مدل بخش پولی اقتصاد ایران
روابط بلندمدت بخش پولی اقتصاد ایران

در اینجا م ل «فالوانفااال بخش پولی» اقتصاد ایران ارائ میشود این مر ل ،کرنش-
واکنشها پولی اقتصاد و چگونگی تایین متغیرهایی مانن سطح قیمتهرا ،نررخ برررۀ
اسمی و نرخ ارز اسمی ثزاد را دربرمیگیرد
1. Marco Bassetto & R. Andrew Butters
2. Julia A. Korosteleva & Colin Lawson
3. Nouriel Roubini & Xavier Sala-i-Martin
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جدول  .1مطالعههاي داخلی در زمينة تأثير کسري بودجه بر تورم
مطالعه

سال

دادهها

مدل /روش

نتایج

کمیجانی و اسماعیلنیا

1376

1373-1358

3SLS

مالیا تورمی ← تورم

صمیمی

1376

-1360:1
1374:4

SE
VAR

ماروف خانی

1377

1372-1338

E-G

کسر ← تورم ؛ تأیی علیت گرنجر

بی ثباد

1377

1372-1342

‒

نق ینگی ← تورم ؛ تورم ← کسر

هژبر کیانی و رحمانی

1379

-1357:1
1376:12

LS IV
ARDL

تقی پور

1380

1378-1340

2SLS

سامتی و دیگران

1384

1377-1340

LS

کسر ← مالیا تورمی؛ مالیا تورمی ← تورم

علو راد

1385

1380-1342

VAR

عزیز
حسینی نسب و رضاقلی
زاد
مراد و تاجیک خاو
موسو حسینی و نوروز

1385

1383-1354

LS

کسر ← پول ← تورم ؛ کسر ← تورم
کسر ↚ تورم

1389

1386-1352

VAR

کسر ← تورم ؛ نسبت یک ب س

1389
1390

1386-1342
1385-1340

VECM

حقالضرب ↖↙ تورم ؛ اغلب در دامنۀ نزولی
حقالضرب ↖↙ تورم ؛ اغلب در دامنۀ صاود

اسالمی بی گلی و دیگران

1391

1387-1357

1392

1390-1355

امامی میب
کری زاد

و دایی
+

LS
SE
E-G
2SLS

+

+

+

+

کسر ← پول ← تورم ؛ کسر ← تورم
+

+

+

+

مالیا تورمی ← تورم
+

+

+

کسر ← پول ← تورم
+

+

+

+

+

+

+

+

کسر ← پول ← تورم ؛ کسر ← تورم
+

−

کسر ← تورم ؛ کسر ← رش

−

توضیح عالمتها :← :تأیی اثرگذار مببت؛ ← :تأیی اثرگذار منفی؛ ↚ :ع م تأیی اثرگذار ؛ ↖↙ :تأیی رابطۀ -Uوارون
منبع :طبق بن تحقیق

اولین رابطۀ همگرایی بلن م  ،از برابر عرضر و تقاضرا پرول حاصرل مریشرود
اقتصاددانان دی گا ها مختلفی را در تبیین تقاضا پول ارائ کرد ان ؛ اما ایرن مسرئل
مورد توافق است ک تقاضا پول تابای مستقی از درثمر حقیقری و ترابای ماکرو از
نرخ بررۀ اسمی است در شرای تورمی تابع تقاضا پول تابع نرخ تورم نیز است؛ تا ثنجا
ک در تورمها بسیار ش ی تنرا نرخ تورم در نظر گرفت میشرود لحراظ نررخ ترورم در
تابع تقاضا پول دو دلیرل دارد اوالً ،طبرق ثثرار برازخورد سرارجنت و واال (،)1973
سارجنت ( ،)1982 ،1977ثقولی و خان ( )1977و فیشر ( )2002نررخ ترورم مریتوانر
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خود موجب افزایش عرض -تقاضا پول شود ثانیاً ،براسا نظریۀ تقاضا پول فری من،
نرخ تورم ب عنوان نرخ بازدهی داراییها حقیقی مصرفکنن گان (مانن کاالها بادوام)
بر تقاضا پول تأثیر میگذارد
براسا ثنچ بیان ش  ،تقریب لگراریت خطری رابطرۀ همگرایری بلن مر تقاضرا
حقیقی پول ب صور زیر ارائ میشود:
() 1

1,t 1  11LI t  12LINFt  LMPt  16 LY N t b10 ,

ک در ثن 𝑡𝐼𝐿 لگاریت نرخ بررۀ اسمی ناخرالص LINFt ،لگراریت نررخ ترورم ناخرالص،
 LMPtلگاریت ترازها حقیقی پول و  LY N tلگاریت درثمر غیرنفتری اسرت اغلرب
مطالا ها داخلی اخیر (مانن صرامتی و تیمرور 2012 ،؛ دانشرور کراخکی و دیگرران،
1388؛ زمان زاد  )1390 ،متغیرها یادش را تأیی کرد ان
دومین رابطۀ همگرایی بلن م  ،برابر ق ر خری ( )PPPنام دارد ک ابت ا توس
کاسل 1در سال  1918مطرح ش این نظری بیانگر تساو کامل قیمتها نسبی با نرخ
ارز در بلن م بود ،ک ب دالیل متا د از جمل هزین ها حملونقل ،موانع تجرار ،
ع م تحر سرمای  ،بازارها رقابت ناقص و وجود کاالها غیرقابل تجار  ،مورد انتقراد
قرار گرفت سپس نظریۀ برابر ق ر خری نسربی مطررح شر براسرا ایرن نظریر ،
ممکن است بین سطح قیمتها نسبی و نرخ ارز انحراف دائمی وجود داشت باشر ؛ امرا
در بلن م تغییرا قیمت نسبی در تساو کامل با تغییرا نرخ ارز است
براسا ثنچ بیان ش  ،شکل کلی ارتبا قیمتها داخلی و خارجی ب صرور زیرر
ارائ میشود:
() 2

LPt  LPt F   LE t    tPPP .

ک در ثن  LPtسطح عمومی قیمتها LPt F ،سطح عمرومی قیمرتهرا در خرارج از کشرور،
 LE tنرخ ارز اسمی و  ηtPPPنشاندهن ۀ شو ها ساختار است ک فراینر پایرا فررز
میشود نظریۀ برابر ق ر خری نسبی از طریق مح ودیت  γ 1و نظریۀ برابرر قر ر

1. Karl Gustav Cassel
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خری اولی (مطلق) از طریق مح ودیتها  γ 1و  α 0قابل ثزمون هستن پس نظریرۀ
نسبی ب پایایی نرخ ارز حقیقی حول  αو نظریۀ مطلق ب پایایی حول صفر اشار دارد
ب هر حال ،ثزمون ریشۀ واح نشان میده کر نررخ ارز حقیقری در اقتصراد ایرران
متغیر ناپایا از درجۀ یک است ب عالو  ،شکاف دائمی میان سطح قیمتها نسبی و نرخ
ارز ثزاد اسمی مشاه میشود ک نظریۀ مطلق را رد میکن (نمودار  -1الف) همچنین
در دهۀ  1380اختالفی بین تغییرا قیمتها نسبی و نرخ ارز مشراه مریشرود کر
پذیرش برابر ق ر خری نسبی را با تردی روب رو میکن (نمودار  -1ب)

نمودار  .1برابري قدرت خرید در دورۀ 1389-1358
منبع :بانک مرکز (برا جزییا متغیرها ب ج ول  2مراجا شود)

براسا شواه باال رابطۀ  2دربردارن ۀ همگرایی بلن م قیمتها و نرخ ارز نیسرت
در واقع ،عوامل ساختار و سیاستی میتوانن نررخ ارز حقیقری -رابطرۀ برابرر قر ر
خری  -را پیوست تحرت ترأثیر قررار دهنر بررا نمونر  ،بیمرار هلنر  ،نظرام ارز
کنترلش را ب همرا دارد و در نتیج نرخها ارز اسمی نسبت ب قیمتها داخلری و
خارجی تا یل نمیشون و نرخ ارز حقیقی ناپایا میشود  1ب عالو  ،بانرک مرکرز ایرران
 1خوشاخالق و موسو محسنی ( )1385تأثیر تکانۀ درثم ها نفتی بر تقویت نرخ ارز حقیقری را در چرارچوب بیمرار
هلن تأیی میکنن ختایی و دیگران ( )1386نشان میدهن ک در بلن م با افزایش درثمر ها نفتری ،نررخ ارز
حقیقی کاهش مییاب و در سطح پایینتر نسبت ب تاادل اولی قررار مریگیررد عبرا زاد و مرررثرا ( )1386نیرز
نتیج گرفتن ک نظریۀ برابر ق ر خری نسبی تنرا در دو کشور (عربستان و ونرزوئال) از دوازد کشرور صرادرکنن ۀ
نفت برقرار است ثنرا نشان دادن ک نرخ ارز حقیقری بر ترتیرب در دو کشرور لیبری و ایرران دارا بیشرترین ناپایرایی
هستن همچنین ب همتی و مباشرپور ( )1390مراجا شود
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ب منظور کنترل تورم از لنگر نرخ ارز استفاد میکن و عرضۀ ارز نیرز در انحصرار دولرت
است بنابراین سیاست پولی تحت سیطرۀ مازاد تراز سررمای و کسرر بودجرۀ عملیراتی
است ک ب ترتیب میزان تقریبی ارز تزریقی اولی و میزان استفادۀ احتمالی از منابع ارز
را نشان میدهن (مشیر و خطیبی)1391 ،
بنابراین لحاظ متغیرها سیاستی موجرب همگرایری قیمرتهرا نسربی و نررخ ارز
میشود ب منظور پرهیز از تورش م ل و همچنرین در نظرر داشرتن ماادلر ا ج اگانر
برا قیمتها نسبی ،برابر ق ر خری نسبی تا یلش ۀ زیر پیشنراد میشود:
() 3

2,t 1   LPt  LPt F   24 LE t  25 LMPt 27 LBCU t  28 LBCAt  b20 ,

ک در ثن   LPt  LPt F لگاریت قیمت نسبی است ک از این پس با  LRPtنشان داد
میشود LE t ،لگراریت نررخ ارز ثزاد اسرمی LMPt ،لگراریت ترازهرا حقیقری پرول،
 LBCU tلگاریت کسر بودجۀ عملیاتی حقیقی و  LBCAtلگاریت مازاد تراز سررمایۀ
حقیقرری اسررت درصررورتیک ر مح ر ودیت  β 24  1برقرررار باش ر  ،همگرایرری بلن م ر
قیمتها نسبی و نرخ ارز در دامنۀ متغیرها پولی -مالی تأیی میشود
سومین و ثخرین رابطۀ همگرایی بلن م توسر فیشرر 1در  1930ارائر شر کر
برابر تورم فیشر 2نامی میشود این نظری دو داللت مر دارد :اوالً ،در بلن م نررخ
تورم و نرخ برر در یک جرت حرکت میکنن ؛ ثانیاً ،در بلن مر تغییررا نررخ ترورم
3
علت تغییرا نرخ بررۀ اسمی است این نظری در قالب کلی زیر ارائ میشود:
() 4

Pt e1  Pt 
FIP
exp t 1  ,
Pt




1  I t   1  te1  1 


ک در ثن  I tنرخ بررۀ اسمی ρ te1 ،نرخ بازد حقیقی انتظار  Pt e ،سرطح قیمرتهرا
انتظار و  ηtFIPنشاندهن ۀ شرو هرا سراختار بلن مر اسرت براسرا دیر گا
1. Irving Fisher
2. Fisher inflation parity

 3این ماادل اغلب ب صور  I t  Rt  INFt eاستفاد ش ک شکل ساد ا از ماادلۀ  4است برا نمون  ،بر
مطالا ها مررگان و دیگران ( ،)1385کمیجانی و بررامی راد ( ،)1387سرامتی و دیگرران ( ،)1388احمر
شادمرر و دیگران ( )1390و سای و دیگران ( )1391اشار میشود
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 1و دیگررران (  ،)2006
e

e

 Pt exp η Pt

e

Pو

t

e

 1  ρte   1  ρt exp η ρtدر

e

نظر گرفت میشود ک  η Ptو  η ρtخطاها انتظرارا هسرتن

 ρ tنررخ برازد حقیقری

 1  ρte   1  ρ exp η ρt پیررو مریکنر و در ثن

اقتصاد است ک از توزیع پایا

f k t 
 ρ  tlimو  f   k t مشتق تابع تولی است برا توجر بر پایرایی اخراللهرا


ساختار بلن م بای همگرایی بلن م تی میان بررۀ اسرمی و ترورم برقررار باشر برا
جایگذار رواب باال در رابطۀ  4تقریب لگاریتمی زیر برا رابطۀ فیشر قابل ارائ است:
P


P
Ln 1  I t   Ln 1     Ln  Pt   tFIP
1   t 1   t 1   t 1  t 1 ,
2

() 5

e

e

 P 
2
P /P 
ک در ثن  ηt1P  Ln  t 1 t و Pt  Ln 1  t 
 Pt 1 
 Pt / Pt 1 

ب هر حال ،ثزمون ریشۀ واح نشان میده ک نرخهرا برررۀ ناپایرا از درجرۀ یرک
هستن بنابراین نرخ بررۀ اسمی پیوست از نرخ تورم انحراف دارد (نمودارها  )2و برررۀ
حقیقی فراین ناپایاست همانن نظریۀ برابرر قر ر خریر انتظرار مریرود عرواملی
موجب برقرار این همگرایی بلن م شون

نمودار  .2نرخ تورم و نرخهاي بهرۀ اسمی و حقيقی در دورۀ 1389-1358
منبع :بانک مرکز (برا جزییا متغیرها ب ج ول  2مراجا شود)

1. Anthony Garratt
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از یک طرف ،درثم ها نفتی میتوان تأثیر دائمی بر نررخ بررر بگرذارد و از طررف
دیگر ،همچنانک بیان ش  ،سرکوب مالی (ب ویژ تایین دستور نررخ برررۀ اسرمی) برا
پولی کردن کسر بودج و ب هی دولت مکمل است پرس انتظرار مریرود کر کسرر
بودجۀ عملیاتی و مازاد تراز سرمای بتوانن انحراف دائمی نرخ بررۀ اسمی از نرخ ترورم را
توضیح دهن (سامتی و دیگران )1388 ،بر این اسا  ،رابطۀ زیر ارائ میشود:
3,t 1  LI t  32LINFt  37 LBCU t  38 LBCAt  b30.
() 6
روش برآورد

براسا توضیحا قبلی ،از نظر تئور در بخش فالوانفااال پولیِ اقتصراد ایرران سر
رابطۀ همگرایی بلن م  3 ،1و  6قابل انتظار است  1چنانک گرارا و دیگرران ()2003
بیان میکنن این رواب از رویکرد برین ساز بریندور ا (مر لهرا  )DSGEحاصرل
نش ان  ،اما فالوانفااال بخش پولی را ب خوبی در خود جرا داد انر ایرن روابر برا
م ل  SVARXب صور زیر برثورد میشون
براسا ثزمون ریشۀ واح  ،همۀ متغیرها ریشۀ واح دارن (ج ول ب سبب اختصار
گررزارش نش ر

اسررت) بردارهررا متغیررر برررونزا ضررایف ناپایررا  Z t   LBCAt و
'

ناپایرا Y t   LI t , LINFt , LRPt , LE t , LMPt , LY N t , LBCU t 
'

متغیرها درونرزا
تاریف میشون هر دو بردار میتوانن در رابطۀ همگرایی بلن م حضور داشت باشرن ،
اما 𝑡𝑍 ب صور یک فراین تصادفی ناپایا درجۀ اول در نظر گرفت میشود بنابراین:
() 7

p 1

p 1

i 1

i 1

Y t  Φ0z Z t  a0Y  t  Γiy , y Y t i  Γiy ,z Z t i   tY ,
Z t  Z t 1  a0z   tz .

 1بخش پولی چرار رابطۀ «تراز سب مالی»« ،برابر ق ر خریر »« ،برابرر برررۀ بر ون پوشرش» و «برابرر ترورم
فیشر» را شامل می شود ترراز سرب مرالی ،پایرۀ پرولی و اوراق قرضر نگرر ار شر توسر بخرش خصوصری را
دربرمیگیرد در ایران ب دلیل نبود بازار اوراق ب هی ،تراز پرولی جرایگزین شر اسرت بر عرالو  ،پسرران و شرین
( )2000و صامتی و تیمور ( )2012نشان داد ان  ،برابر نرخ برر ب ون پوشش در رابطۀ برابرر قر ر خریر
جا میگیرد و رابطۀ مستقلی برا ثن قابل تشخیص نیست بنابراین حذف ثن ،تورشی در م ل ایجاد نمیکن
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ک  ε t  ε tY , ε tz و  ξ t  ξ1,t ,ξ 2 ,t ,ξ 3 ,t ب ترتیب بردار خطاها رواب کوتا مر
بلن م هستن بردار متغیرها م ل  X t  Y t , Z t در نظر گرفت ش
همگرایی بلن م ضرایب ب صور زیر تاریف میشود:
'

() 8

18 b10 
28 b20  ,
 38 b30 

17
27
 37

16
0

 36

1

0

25

24

0

0

0
1

 33

و

و مراتریس

 11 12
     0 22
 1 
32


سطرها ماتریسِ 𝛽 ب ترتیب رواب  3 ،1و  6را نشان میدهن
م ل باال طبق مراحل زیر برثورد میشود ابتر ا براسرا پسرران و دیگرران ()2000
تا ر اد رواب ر همگرایرری بلن م ر از نظررر ثمررار تایررین مرریشررود در مرحلررۀ دوم،
مح ودیتها دقیقاً شناسا (س مح ودیت صفر و یک برا هرر برردار) برر مراتریس 𝛽
تحمیل و سپس با ثزمون پسران و شرین ( )2002بر بررسری تجربری محر ودیتهرا
فراشناسا پرداخت میشود در مرحلۀ سروم ،صرحت روابر بلن مر و کوترا مر برا
استفاد از ثزمونها تشخیصی ارزیابی میشود سرانجام ،پویراییهرا بخرش پرولی برا
1
برر گیر از انواع توابع واکنش ب ضرب و تجزیۀ واریانس ب دست میثی
متغيرهاي تحقيق

م ل تحقیق (بردار  ) X tشامل هشت متغیر اسرت کر بررا دورۀ زمرانی 1389-1358
طبق ج ول  2محاسب ش ان بر خرالف مطالار هرا پیشرین ،از طبقر بنر ج یر
ثمارها مالی دولت ( )GFSاستفاد میشود برر ایرن اسرا  ،کسرر بودجر برابرر برا
مجموع تراز عملیاتی و سرمای ا است در اقتصاد ایران ،تراز عملیاتی همروار کسرر و
در مقابل تراز سرمای ا دارا مرازاد برود اسرت بنرابراین از دو مایرار کسرر بودجرۀ
عملیاتی و مازاد تراز سرمای ا استفاد میشود

 1توابع واکنش ب ضربۀ لی و پسران ( )1993برا تکانۀ فراگیر ،توابع واکرنش بر ضرربۀ پسرران و شرین ()1996
برا بردارها همگرایی بلن م در برابر شو ها انفراد  ،توابع واکنش ب ضربۀ کرو و دیگرران ()1996
و پسران و شین ( )1998برا پویاییها متغیرها در برابرر تکانر هرا انفرراد  ،و سررانجام تجزیرۀ واریرانس
تامی یافتۀ گارا و دیگران ( )2006برا سر متغیرها در نوسانا
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جدول  .2محاسبة دادههاي تحقيق
منبع

متغير

نام

𝒕𝑨𝑪𝑩𝑳

لگاریت مازاد تراز
سرمای ا حقیقی

( /مخارج عمرانی و سرمای گذار  -فروش ثرو ها
طبیای)
شاخص قیمت مصرفکنن با پایۀ 1383

𝒕𝑼𝑪𝑩𝑳

لگاریت کسر تراز
عملیاتی حقیقی

( /مالیا و سایر درثم ها دولت -مخارج جار )
شاخص قیمت مصرفکنن با پایۀ 1383

𝒕𝑬𝑳
𝒕𝑭𝑵𝑰𝑳
𝒕𝑰𝑳
𝒕𝑷𝑴𝑳

محاسبة متغير (بدون لگاریتم)

لگاریت نرخ ارز
ثزاد اسمی
لگاریت نرخ تورم
ناخالص
لگاریت نرخ بررۀ
ناخالص اسمی
لگاریت ترازها
حقیقی پول

𝒕𝑷𝑹𝑳

لگاریت قیمت
نسبی

𝒕𝑵𝒀𝑳

لگاریت تولی
غیرنفتی

توضیحا  1 :وزنها براسا
منبع :طبق بن تحقیق

دادههاي خام

نرخ ارز بازار ثزاد
(تغییرا نسبی شاخص قیمت مصرفکنن ۀ ایران) 1+
(میانگین موزون 1نرخ سود سپرد ها کوتا م
بلن م ) 1+
شاخص قیمت مصرفکنن ۀ ایران با سال پای /1383
نق ینگی
شاخص قیمت مصرفکنن ۀ ایران (سال پای
)1979↔1358
شاخص قیمت مصرفکنن ثمریکا /
تولی ناخالص داخلی ب ون نفت ب قیمت عوامل ب
قیمتها ثابت 1383
و

المای
( )1384بانک
مرکز ایران
المای
( )1384بانک
مرکز ایران
بانک مرکز
ایران
بانک مرکز
ایران
بانک مرکز
ایران
بانک مرکز
ایران
بانک مرکز
ایران بانک
جرانی
بانک مرکز
ایران

سر انواع سپرد ها بخش خصوصی از کل سپرد ها بخش خصوصی محاسب ش

است

تحليل یافتههاي تجربی
برآورد و تحليل روابط بلندمدت

ابت ا تا اد رواب همگرایی بلن م از نظر ثمار بررسی میشود نتای ِ ثمار ها اثرر و
ح اکبر مقادیر ویژۀ حاصل از رویکرد بو استر ِ 1پسران و دیگران ( ،)2000وجود سر
بردار همگرایی بلن م را تأیی میکن (ج ول ب سبب اختصار گرزارش نشر اسرت)
1. Bootstrap
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بنابراین تا اد همگراییها بلن م مطابق انتظارا نظر اسرت سرپس شناسرایی و
ثزمون رواب بلن م براسا ماتریس بردارها همگرایی بلن م ( )8انجام گرفرت
(ج ول -1پیوست) و در نرایت رواب ب دستثم در ج ول  3گزارش ش

1

جدول  .3ضرایب بردارهاي همگراییهاي بلندمدت ساختاري
بردار

قرینة ماتریس بردارهاي همگرایی بلندمدت ( )−𝜷′
𝑰𝑳

𝑭𝑵𝑰𝑳

𝑷𝑹𝑳

𝑬𝑳

𝑷𝑴𝑳

𝑵𝒀𝑳

𝑼𝑪𝑩𝑳

𝑨𝑪𝑩𝑳 مقدار ثابت

1l00

***2l71
()0l47

**-0l45

***-26l99

***8l17** -15l64
اول
()3l28
()4l13
***0l80*** 1l08*** 1l00 12l38
دوم
()0l11
()0l08
()3l90
0l02*** 0l01
1l00
سوم
()0l005( )0l30

()0l20

0l006
()0l005

()6l59
***-22l51

()2l28
***0l001*** -0l003
()0l0002( )0l001

توضیحا  :متغیرها دارا ضرایب  1طرف چپ تساو و سایر متغیرها طرف دیگر در نظر گرفتر شر انر اعر اد در پرانترز
انحراف مایار هستن *** ** ،و * ب ترتیب نشاندهن ۀ مانادار ثمار در سطح  5 ،1و  10درص هستن
منبع :محاسبا تحقیق

اولین بردار ب همگرایی بلن م ترازها حقیقی پول مربو است ترازها حقیقی
پول با تولی غیرنفتی و نرخ تورم رابطۀ مستقی و مانادار و برا نررخ برررۀ اسرمی رابطرۀ
ماکو و مانادار دارد ک با انتظارا نظر مطابقت دارنر از لحراظ نظرر  ،ترازهرا
حقیقی پول با نرخ بررۀ اسمی -و ن حقیقی -ارتبا ماکو دارد با این حال ،از طریرق
ثزمون تحت دو حالت مقی (  ) β11   β12 3و نامقی (  ) β11  β12مشخص میشرود
(ج ول -1پیوست ،مرحلۀ  )4ک ضرایب نرخ بررۀ اسمی و ترورم قرینرۀ هر نیسرتن و
نمیتوان نتیج گرفت ک ترازها حقیقی پول با بررۀ حقیقی ارتبا ماکو دارد

 1ثزمون مح ودیتها متغیرها غیربودج ا در مرحلۀ [ ]1و ثزمون متغیرها کسر بودجۀ عملیراتی و مرازاد
تراز سرمای در مراحل [ ]2و [ ]3انجام گرفت ب عالو  ،وجود عرز از مب أ در هر س رابط ثزمون شر کر در
دو همگرایی بازار پول و برابر ق ر خری تأیی ش ؛ اما در همگرایی برابر فیشر در حالت مقی تأیی نشر
(مراحل  7و  )8ب منظور اطمینان ،م ل کلی در هر دو حالت (رابطۀ فیشر با مق ار ثابت یرا بر ون ثن) بررثورد
ش ک نتای شباهت بسیار داشتن
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بنابراین ارتبا ترازها حقیقی پول با نرخ تورم نشاندهن ۀ اثر بازخورد تورم بر پول
است تورم مزمن با ایجاد انتظار کاهش دائ ق ر خری پرول موجرب مریشرود بخرش
خصوصی (مصرفکننر و تولی کننر ) قسرمت بیشرتر از درثمر را بر صرور پرول
نگر ار کن و بر ترازها پول بیفزای
کسر بودجۀ عملیاتی تأثیر منفی و مانادار برر ترازهرا حقیقری پرول دارد ایرن
نتیج دو توضیح دارد اوالً ،کسر بودجۀ عملیاتی موجب سوق دادن منابع نظام برانکی
ب سمت بخش دولتی میشود ک دسترسی بخش خصوصی برا ترازها حقیقری پرول
را کاهش میده ؛ ثانیاً ،انتظارا تورمی حاصل از کسر بودج میتوان با کاهش تقاضا
برا سپرد ها بانکی موجب کاهش نق ینگی شود؛ ب ویژ ثنک عم ۀ نق ینگی ب شکل
شب پول بود و سر ثن نیز در حرال افرزایش اسرت (از  50درصر دهرۀ  1370بر 75
درص در دهۀ  ،1380نمودارها  )3در واقع با توج بر نررخ برررۀ حقیقری منفری در
اقتصاد ایران (نمودارها  ،)2همرا با افزایش کسر بودج و انتظارا تورمی حاصرل از
ثن ،تب یل شب پول ب سایر داراییها مرالی و غیرمرالی توسر سرپرد گرذاران بخرش
خصوصی ش مییاب ک موجب کاهش سطح تقاضا نق ینگی میشود

نمودار  .3کسري بودجة عملياتی ،منابع نقدینگی و سهم پول و شبهپول در نقدینگی در دورۀ 1389-1358
منبع :بانک مرکز (برا جزییا متغیر ب ج ول  2مراجا شود)
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مازاد تراز سرمای تأثیر محسوسی بر ترازهرا حقیقری پرول نر ارد کر برا دو دلیرل
سرازیر ش ن درثم ها نفتی ب بخش دولتی –و ع م تأثیر بر تقاضا بخرش خصوصری
1
برا ترازها حقیقی پول -و افزایش سر شب پول (نمودارها  )3قابل توضیح است
رابطۀ همگرایی دوم ب برابر ق ر خری نسبی تا یلشر مربرو اسرت متغیرر
اصلی نرخ ارز است ک ارتبا ماکو و مانادار با نسربت قیمرتهرا دارد محر ودیت
برابر یک بودن ضریب نرخ ارز در دو حالت مقیر (  ) β 24  1 3و نامقیر () β 24  1
تأیی میشود ک با توج ب تأیی عرز از مب أ رابط (ج ول -1پیوست ،مراحل  7 ،5و
 )8فرضیۀ برابر ق ر خری مطلق رد و فرضیۀ نسبی تأییر مریشرود بر هرر حرال،
همگرایی بلن م قیمتها نسبی و ارز ب متغیرها دیگر نیاز دارد ک برا اقتصاد
ایران ترازها حقیقی پول تأیی میشود (شواه نمودارها  )1ب عالو  ،ارتبا مستقی
سطح قیمتها نسبی با متغیرها مالی دولت تأیی نمیشود
رابطۀ همگرایی بلن م سوم ،برابر تورمی فیشر است بر این اسا  ،برررۀ اسرمی
در بلن م براسا تغییرا قیمتها داخلری نسربت بر خرارجی تایرین مریشرود
بنابراین یک نرخ تورمِ همسان با اقتصاد خارجی موجب ثبا قیمتها نسبی و در پری
ثن ثبا بیشتر نرخ برر ها اسمی و حقیقی میشرود بر عرالو  ،نررخ برررۀ اسرمی برا
کسر بودجۀ عملیاتی ارتبا ماکو و با مازاد تراز سرمای ارتبا مسرتقی دارد ایرن
یافت مطابق فرضیۀ مکملیِ سرکوب مالی و کسر بودج است همچنین شرکاف میران
بررۀ اسمی و تغییرا قیمتها را توضیح میده (شواه نمودارها )2
برابر تورم فیشر کانال ج ی را برا تأثیر کسر بودجرۀ عملیراتی برر ترازهرا
حقیقی پول و تورم نشان میده افزایش کسر بودجۀ عملیاتی موجب استفادۀ بیشرتر
از سرکوب مالی و کاهش دستور بررۀ اسمی میشرود بنرابراین برررۀ حقیقری کراهش
مییاب ک خود موجب افزایش ترازها حقیقی پول و قیمتها نسبی میشود
 1محم و برا زاد ( )1392نشان دادن ک شو ها نفتی با وجود تأثیرگذار بر حج پرول موجرب کراهش
چشمگیر نق ینگی نش ان ثنرا نشان دادن ک ب دلیل سر باال شب پول و رش ثن ،تأثیر شرو نفتری برر
حج پول خنبی ش و در نتیج شو نفتی بر نق ینگی تأثیر ن اشت است همچنرین بر مطالارۀ دانشرور
کاخکی و دیگران ( )1388مراجا شود
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آزمونهاي تشخيصی

ثزمونها تشخیصی برثورد در ج ول -2پیوست ثورد ش است ب جز س مورد کر
ب سرولت رفع ش ان  ،1سایر فروزِ کالسریک رگرسریونهرا برقرارنر ضررایب تایرین
تا یلیافتۀ ماادال م ل (بر جرز ماادلرۀ نررخ ارز) از  11ترا  43درصر اسرت کر برا
تحقیقا مشاب اقتصاد ایران همخوانی دارد این ضرایب در مطالارۀ صرالحی اصرفرانی و
دیگران ( 22-14 )2012درص و در صامتی و تیمور ( 40-3 )2012درصر بر دسرت
ثم است ضریب تایین ماادلۀ تغییرا نرخ ارز بسیار پایین است ک ثن نیرز برا نترای
تحقیقا مشاب خارجی (پسران و دیگرران2000 ،؛ گرارا و دیگرران )2006 ،و داخلری
(صالحی اصفرانی و دیگران2012 ،؛ صامتی و تیمور  )2012 ،مطابقت دارد
ب نظر میرس ک نرخ ارز با عوامل سیاسی و اقتصاد بسریار ارتبرا دارد کر در
قالب م لها مزبور گنجان نمیشون اما در مجموع ،میتوان گفرت کر ثزمرونهرا و
نمودارها برازش مناسب رواب بلن م و کوتا م را نشان میدهن  ،ب طور ک مر ل
مربو عم ویژگیها کالن بخش پولی اقتصاد ایران را توضیح میده
توابع واکنش به ضربه

در ابت ا ثثار یک تکانۀ فراگیر بر رواب همگرایی بلن م با  20000تکرار برو اسرتر
ب دست ثم (نمودارها ب سبب اختصار گزارش نش است) هر س رابط ب سمت صرفر
میل میکنن ک صحت همگراییها را تأیی میکن ب عالو مشخص میشود ک رابطرۀ
بلن م ترازها حقیقی پول ب سرعت واکنش نشان میده و در مر کمترر از یرک
سال ب سرطح بلن مر نزدیرک مریشرود؛ درحرالیکر برابرر قر ر خریر نسربی
تا یلش و برابر تورم فیشر ب ترتیب س و پن سال زمان نیاز دارن ایرن شرواه برا
اقتصاد ایران همخوانی دارد دولت در کوتا م با اعمال سیاسرتهرا دسرتور مرانع
تغییرا قیمت و نرخ برر میشود ،اگرچ در بلن م این سیاستها کارایی ن ارد و بر
رهاساز و تا یل با تأخیر قیمتها و نرخ برر منجر میشود
 1رگرسیون تغییرا تورم و قیمت نسبی با ناهمسانی واریانس و رگرسیون تغییرا بررۀ اسمی با ناهمسرانی واریرانس
و خودهمبستگی مواج ان نقض این فروز موجرب ناسرازگار مراتریس کوواریرانس پارامترهرا مریشرود کر برا
ب کارگیر روش وایت ( )1980در حالت اول و نیوو و وست ( )1994 ،1987در حالت دوم تصحیح ش ان
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اکنون ثثار تکان ها انفراد بر رواب همگرایی بلن مر و متغیرهرا برا اسرتفاد از
میانگین  20000تکرار بو استر بررسی میشود  1نتای تکانۀ مازاد ترراز سررمای کر
متغیر برونزاست ،در نمودارها  4مشاه میشود این تکان میتوان بر دلیرل یرک
شو در قیمت جرانی نفت خام یا افزایش تولی نفرت باشر براسرا نمرودار  -4الرف
تکان ها نفتی تأثیر دائمی بر رواب بخش پولی اقتصاد ایران ن ارن
اولیر ،
در اثر تکانۀ مببت مازاد تراز سرمای  ،میانگین بررۀ اسمی پس از کاهش ان
افزایش مییاب تورم نیز ابت ا کاهش مییاب  ،اما ب مرور ب سمت مقر ار اولیر حرکرت
میکن  ،ب طور ک پس از چرار سال ب سطح اولی براز مریگرردد بنرابراین دسترسری
بیشتر ب منابع نفتی موجب تمایل کمتر دولت ب سرکوب مالی میشود ک بر افرزایش
بررۀ اسمی و حقیقی و تا یل متناسبتر ثن با تورم میانجام (نمودار  -4ب)
در اثر تکانۀ مازاد تراز سرمای  ،قیمتها نسبی و نرخ ارز نیز کاهش مییابن رونرق
حاصل از درثم ها نفتی ،از طریق تزریق ارز ب بازار موجب پایین نگا داشرتن نررخ ارز
اسمی و ک هزین تر ش ن واردا میشود ک در نتیج قیمتها نسبی و نرخ تورم نیرز
کاهش مییاب ترازها حقیقی پول و سطح تولی نیز افرزایش را تجربر مریکننر کر
افزایش ترازها حقیقی پول موجب خنبی ش ن کاهش اولیرۀ نررخ ترورم مریشرود در
مجموع ،تکانۀ تراز سرمای با کاهش کسرر بودجر موجرب کراهش موقرت نررخ ترورم
میشود (نمودارها  -4ج و  -4د)
ثثار تکانۀ مببت کسر بودجۀ عملیاتی در نمودارها  5مشاه میشرود براسرا
نمودار  -5الف ،تکانۀ کسر بودجۀ عملیاتی تأثیر دائمی برر روابر بلن مر ترازهرا
حقیقی پول ،برابر ق ر خری و برابر تورم فیشر دارد

 1ثثار تکان ها سایر متغیرها (ترازها حقیقی پول ،تولی غیرنفتی ،نرخ برررۀ اسرمی ،نررخ ترورم ،سرطح قیمرت
نسبی و نرخ ارز ثزاد اسمی) نیز بررسی ش ک در تمامی موارد ثثار مورد انتظار را ب همرا داشت؛ اما بر دلیرل
رعایت حج مقال از توضیح ثنرا خوددار ش است
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نمودار  .4واکنشهاي آنی تعميمیافتة بردارها و متغيرها به تکانة برونزاي مازاد تراز سرمایه
منبع :محاسبا تحقیق

تحت تأثیر تکانۀ مببت کسر بودجۀ عملیاتی ،نرخ بررۀ اسمی کاهش بسیار خفیرف و
نرخ تورم افزایش محسو را تجرب میکن (نمودار  -5ب) برا افرزایش کسرر عملیراتی،
سطح قیمتها نسبی و نرخ ارز ثزاد نیز افزایش ه جرت و متناسب را تجربر مریکننر
ک متناسب رابطۀ بلن م برابر ق ر خری نسبی است مطابق انتظرار ،افرزایش اولیر
در قیمت نسبی است و سپس نرخ ارز با وقف افزایش مییاب (نمودار  -5ج)
تکانۀ مببت کسر بودجۀ عملیاتی موجب افزایش ترازها حقیقی پول میشرود کر ثن
نیز افزایش بیشتر تورم را ب همرا دارد بنابراین افرزایش کسرر بودجرۀ عملیراتی و کراهش
مازاد تراز سرمای هر دو موجرب افرزایش کسرر بودجر  ،سررکوب مرالی بیشرتر و افرزایش
ترازها حقیقی پول میشون ؛ اما ثثار ترورمی یکسرانی ن ارنر کراهش مرازاد ترراز سررمای
افزایش موقتی تورم را ب همرا دارد ،درحالیک افزایش کسر عملیاتی با افرزایش بر نسربت
پای ارتر در نرخ تورم ،قیمت نسبی و نرخ ارز همرا است (نمودارها  -4د و  -5د)
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نمودار  .5واکنشهاي آنی تعميمیافتة بردارها و متغيرها به تکانة کسري بودجة عملياتی
منبع :محاسبا تحقیق

تجزیة واریانس خطاهاي پيشبينی

برا تایین سر هرر یرک از متغیرهرا در توضریح نوسرانا متغیرهرا درونزا مر ل
 SVARXاز تجربۀ واریانس گارا و دیگران ( )2006برا  2000تکررار برو اسرتر در
فاصلۀ اطمینان  95درص استفاد میشود
نتای برا کسر بودجۀ عملیاتی در نمودارهرا  6ثورد شر اسرت در دور هرا
اولی ر  ،کسررر بودجررۀ عملیرراتی بیشررتر از خررود پیرررو مرریکن ر ک ر نشرراندهن ر ۀ
اناطافناپذیر ثن است؛ اما با گذشت زمان سر مازاد ترراز سررمای افرزایش مرییابر ،
ب طور ک در بلن م وابستگی بودج ب نفت عامرل اصرلی تغییررا کسرر بودجرۀ
عملیاتی است شواه قو مبنی بر نقش تورم در استمرار کسر بودجرۀ دولرت وجرود
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1

ن ارد؛ اما نرخ بررۀ اسمی سر مرمی در توضیح تغییرا کسر بودجۀ عملیراتی دارد
در واقع ،سرکوب دائمی نرخ برر با تایین دستور ِ ثن در سطح پایینترر از نررخ ترورم،
عاملی در جرت استمرار کسر بودجۀ عملیاتی است

نمودار  .6تجزیة واریانس تعميمیافتة کسري بودجة عملياتی
توضيح -6 :الف کمترین مقادیر ( 2/5درصد پایين) -6 ،ب برآورد نقطهاي و  -6ج بيشترین مقادیر
( 97/5درصد باال) را نشان میدهند.
منبع :محاسبا تحقیق

نتای تجزیۀ واریانسها تغییرا قیمت ،تورم و ترازها حقیقی دربردارن ۀ دو نکتۀ
مر است (برا اختصار نمودارهرا ثورد نشر انر ) اوالً ،تغییررا قیمرت و نررخ ترورم
بیشترین سر را در توضیح خود داشت ان  ،اما در دورۀ زمانی بلن م عوامل بودجر ا
و همچنین حقیقی بیش از عوامل پولی عامل نوسانا قیمت و تورم بود ان ؛ ثانیراً ،نررخ
بررۀ اسمی و تورم مر ترین عوامل نوسانا ترازها حقیقی پول هستن بنابراین ترورم
اقتصاد ایران بیشتر از ثنک از پول تأثیر پذیرد ،بر ثن تأثیر میگذارد
 1ب دلیل ع م کفایت مازاد تراز سرمای  ،بخشی از کسر عملیاتی با استقراز از نظرام برانکی ترأمین مرالی مریشرود
سپرد ها دولتی اغلب جار است و در مقایس با اعتبارا دریافتی دولت بسیار کمترر اسرت بنرابراین تغییررا
نرخ برر با تأثیر بر منابع در دستر برا استقراز و ب هی دولت نقش مرمی در کسر عملیاتی دارد
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نتيجهگيري
اقتصاد ایران طی دورۀ  1389-1358نرخ ترورم متوسر دائمری برابرر  18/77درصر را
تجرب کرد است ب نظر بسیار از اقتصاددانان ،کسرر بودجرۀ دولرت یکری از دالیرل
تورم متوس مزمن است در همین زمین  ،در تحقیق حاضر ارتبا کسر بودج و تورم
بررسی ش است در این تحقیق ،اوالً با تفکیک کسر بودج ب دو جزء کسر بودجۀ
عملیاتی و مازاد تراز سرمای  ،نقش تورمیِ منابع و هزین کرد بودج بررسری شر اسرت
ثانیاً ،فالوانفااال بخش پولی اقتصاد ایران براسا س همگرایی بلن م برابر برازار
پول ،برابر ق ر خری و برابر تورم فیشر و با استفاد از رویکرد ساختار بلن مر
م لساز ش ان مر ترین نتای ب شرح زیر است:
بلندمدت :کسر بودجۀ عملیاتی صرفاً از طریق ترازهرا حقیقری پرول و سررکوب
نرخ برر -و ن ب طور مستقی  -موجب تورم مریشرود کسرر عملیراتی از یرک طررف
موجب سوق دادن منابع نظام بانکی ب سمت بخش دولتی و از سو دیگر ب دلیرل نررخ
بررۀ حقیقی منفی موجب ش یافتن تب یل شرب پرول بر سرایر دارایریهرا مرالی و
غیرمالی میشود بنابراین کسر بودجۀ عملیاتی بیش از ثنک موجرب افرزایش تقاضرا
پول شود ،سطح قیمتها را افزایش میده ک در نتیج ترازها حقیقری پرول کراهش
مییاب همچنین نرخ تورم جزء عوامل اصلی جرتدهن ۀ تقاضا پول خصوصری و نررخ
بررۀ اسمی است وجود این بازخورد موجب دوام تورم میشود
پویاییهاي کوتاهمدت :افزایش کسر بودجۀ عملیاتی و کاهش مازاد تراز سررمای
هر دو موجب افزایش کسر بودج میشون ؛ اما ثثار تورمیِ کوتا م متفراوتی دارنر
کاهش مازاد تراز سرمای افزایش موقتی تورم را ب همرا دارد ،درحالیک افزایش کسرر
عملیاتی با افزایش نسبتاً پای ار تورم و در پی ثن قیمت نسبی و نرخ ارز همرا مریشرود
ب طور مشاب  ،کاهش کسر بودج از طریق منابع نفتری موجرب کراهش مروقتی ترورم
میشود ،درحالیک کاهش کسر عملیاتی کاهش دائمی تورم را ب همرا دارد
جمعبندي :در اقتصاد ایران در بلن م

و کوترا مر

یرک چرخر میران کسرر

بودجۀ عملیاتی ،پول ،نرخ برر و تورم پ ی ثم است تأثیرگرذار کسرر بودجر برر
تورم از دریچۀ پول و برر صور میگیرد ،بنابراین ماهیت پولی تورم تأیی میشود امرا
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در واقع تورم اقتصاد ایران منشأ مالی دارد ،زیرا تورم بیشتر تحت تأثیر عوامرل بودجر ا
و حقیقی است و در مقابل بر متغیرها پولی تأثیر میگذارد بر این اسرا  ،مررار ترورم
نیازمن اصالح همزمان روی ها و سیاستها پولی و بودج ا است
براسا نتای کسر بودجۀ عملیراتی در کوترا مر اناطرافناپرذیر اسرت ،امرا در
بلن م ب مازاد تراز سرمای و توان سرکوب دائمری نررخ بررر بسرتگی دارد بنرابراین
کاهش ت ریجی میزان درثم ها نفتیِ تحت سیطرۀ بودج و ثزادساز نرخ بررۀ اسرمی
و ارز ب مبابۀ اهرمها فشار در جرت اصالح ساختار بودج ا عمل میکننر و دولرت
را ب استفاد از منابع جایگزین درثم یا کاهش مخارج جار مجبور میکننر کر در
هر دو حالت کسر بودجۀ عملیاتی کاهش مییاب
ثزادساز صحیح بازارها پول و ارز تباا تورمی بلن م ن ارن این سیاستها برا
کاهش امکان استفاد از سرکوب مالی موجب کاهش کسرر بودجر مریشرون کر در
نتیج تورم از دو دریچۀ کاهش تغییرا پولی و کاهش سرکوب مرالی کراهش مرییابر
همچنین کنار گذاشتن سیاستها دستور تا یل بلن م بازارها و ثبا بیشتر ثنررا
را تسریع میکن از سو دیگر ،کاهش تورم و مببت ش ن نررخ برررۀ حقیقری موجرب
ثبا در تقاضا پول بخش خصوصی میشود ک ب سیاستگذار ها صحیح و کارام
در بازار پول برا مرار تورم و در بازارها مالی برا سایر اه اف کمک میکن
منابع
( )1390ثزمون علیت هشیائو برین
 1احم شادمرر  ،م  ،فالحی ،م ع  ،خسرو ،
نرخ برر و نرخ تورم برا گرو کشورها منا ،پژوهشها رش و توساۀ پایر ار،)3(1 ،
233-203
 2اسالمی بی گلی ،غ  ،محمرود  ،و  ،سربحانی ،م ( )1391بررسری رابطرۀ برین کسرر
بودج  ،نق ینگی و تورم در ایران طی سالهرا  57ترا  ،87دانرش حسابرسری،)48(12 ،
133-111
( )1392ارتبا تورم و رش اقتصاد برا کسرر
 3امامی میب  ،م  ،دایی کری زاد ،
بودجۀ عمومی ،مجلس و راهبرد152-133 ،)75(20 ،
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ماهنامۀ تاز ها اقتصاد22-12 ،73 ،
 5تقیپور ،ا ( )1380بررسی ارتبا بین کسر بودج  ،رشر پرول و ترورم در ایرران :بر
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 6حسینی نسب ،ا  ،رضاقلیزاد  ،م ( )1389بررسی ریشر هرا مرالی ترورم در ایرران (برا
تأکی بر کسر بودج ) ،فصلنامۀ پژوهشها اقتصاد 70-43 ،)1(10 ،
 7ختایی ،م  ،شا حسینی ، ،موالنا ،ح ( )1386بررسی اثر تغییرا درثم ها نفتی برر
نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران ،پژوهشنامۀ اقتصاد 129-103 ،)3(7 ،
 8خوشاخالق ،ر  ،موسو محسنی ،ر ( )1385شو ها نفتری و پ یر ۀ بیمرار هلنر
اقتصاد ایران :یک الگو محاسب پذیر تاادل عمومی ،تحقیقا اقتصاد 117-97 ،77 ،

در

 9دانشور کاخکی ،م  ،دهقانیان ، ،فیروز زارع ،ع ( )1388بررسی تقاضا نقر ینگی در
اقتصاد ایران ،پژوهشنامۀ اقتصاد 166-147 ،)32(9 ،
 10زمانزاد  ،ح ( )1390م لساز شرو هرا پرولی و نفتری در اقتصراد کرالن ایرران
(رویکرد  ،)VECMXفصلنامۀ پول و اقتصاد115-91 ،9 ،
 11سامتی ،م  ،داللی اصفرانی ،ر  ،خروش اخرالق ،ر  ،شریرانی فخرر ،ز ( )1388تحلیرل
رواب علّی بین متغیرها کالن اقتصاد  ،ب منظورکاهش نرخ برر در ایران با روش نقشۀ
علّی بیزین ( ،)BCMتحقیقا اقتصاد 108-63 ،86 ،
 12سامتی ،م  ،صامتی ،م  ،جافر  ،غ ( )1384ع م تاادلها مالی دولرت و نررخ ترورم
در ایران ،فصلنامۀ پژوهشها اقتصاد ایران116-95 ،)24(7 ،
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 14صمیمی ،ع ( )1376تأثیر کسر بودجۀ دولت بر رش حج پول و ترورم در اقتصراد
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جدول -1پيوست .آزمون محدودیتهاي فراشناساي بلندمدت
احتمال

نتيجه

اضافه شده

شده

𝐑𝐎𝐋𝐋

𝐑𝐋

احتمال

فراشناساي

𝐑𝐎𝐋𝐋

𝐑𝐋

فراشناساي اضافه

نتيجه

مرحله

محدویتهاي

محدویتهاي

مرحله

𝑳𝑳𝑬𝑹 =405l07

𝑳𝑳𝑬𝑹 =405l07

آزمون محدودیتهاي بلندمدت
𝛽11 = 0

379l92
350l39
380l85
366l29
385l69
404l32
394l57
403l76
403l89
403l98
403l68
375l65

0l00 88l93
0l10 4l71
0l30 2l44
0l28 2l52
0l19 3l35
0l00 28l21
0l01 7l2027
0l14 6l87
0l14 2l14
0l20 6l03
0l00 50l88
0l00 47l25

𝑏01 = 0

378l60
358l42
401l47

0l00
0l00
0l22



2l80

0l42



𝑋𝑅𝐴𝑉 نرایی با کل مح ودیتها تأیی ش

11l73

0l86



5l77

0l22



𝑋𝑅𝐴𝑉 نرایی با کل مح ودیتها تأیی ش

14l96

0l67



𝛽12 = 0
][1

𝛽16 = 0
𝛽22 = 0
𝛽25 = 0
𝛽36 = 0
𝛽17 = 0
𝛽18 = 0

][2

𝛽27 = 0
𝛽28 = 0
𝛽37 = 0
𝛽38 = 0

][7

𝑏02 = 0
𝑏03 = 0

𝑋𝑀𝐶𝐸𝑉 نرایی با مح ودیتها
فراشناسا تأیی ش
𝑋𝑀𝐶𝐸𝑉 نرایی با مح ودیتها
فراشناسا تأیی ش
توضیحا   :نشاندهن
منبع :محاسبا تحقیق

]360l61 𝛽17 = 0|[1
0l00 50l32

]402l72 𝛽18 = 0|[1
0l00 109l38

]403l85 𝛽27 = 0|[1
0l00 48l44

][3
]403l82 𝛽28 = 0|[1
0l00 77l56

]403l40 𝛽37 = 0|[1
0l00 38l78

]390l97 𝛽38 = 0|[1
0l22 1l51

401l47 𝛽11 = −𝛽12
0l00 21l01

][4
]401l64 𝛽11 = −𝛽12 |[3
0l10 2l64

404l00
0l12 2l36

𝛽24 = −1
][5
]402l06 𝛽24 = −1|[3
0l14 2l19

379l64
0l10 2l78

𝛽32 = −1
][6
]381l45 𝛽32 = −1|[3
0l00 58l86

ثزمون عرز از مب أها رواب بلن م
]73l43 368l36 𝑏01 = 0|[3
0l00 52l95

]72l60 368l77 𝑏02 = 0|[3
0l00 93l30
][8

]5l77 402l19 𝑏03 = 0|[3
0l01 7l20

ثزمون م لها نرایی (ب ترتیب حالت اول و دوم)

رد مح ودیت و  نشاندهن
















تأیی مح ودیت است

جدول -2پيوست .آزمونهاي تشخيصی
معادله

ناهمبستگی

تصریح

نرماليتی

همسانی

معادله

ناهمبستگی

تصریح

توضیحا  ** ،*** :و * ب ترتیب نشاندهن ۀ مانیدار ثمار در سطح  5 ،1و  10درص هستن
منبع :محاسبا تحقیق

نرماليتی

𝑃𝑀𝐿∆
𝑁𝑌𝐿∆
𝑈𝐶𝐵𝐿∆
𝐴𝐶𝐵𝐿∆

همسانی

𝐼𝐿∆
𝐹𝑁𝐼𝐿∆
𝑃𝑅𝐿∆
𝐸𝐿∆

0l07
*3l13
*3l36
0l48

1l41
0l81
1l58
0l22

0l43 11l95*** 0l30
0l17 7l44*** 0l65
0l24 10l18*** 0l64
0l02
0l11
0l62

𝟐̅
𝑹

𝟐̅
𝑹

1l07
2l13
1l04

1l72
*3l66
2l36

0l79
2l14
0l34

0l31
2l00
0l05

0l26
0l42
0l11

-

-

-

-

-

