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 .1مقدمه

تعيين تركيب سازگار سياست پولي و مالي براي رسيدن به اهداف كﻼن اقتصادي هم واره

ميان اقتصاددانان بحث برانگيز بوده است و با افزايش بحثها در مورد استقﻼل بانك مركزي،

مسأله هماهنگي سياست پولي و مالي پر رنگتر شده است .اولين مباحث در مورد اين موضوع
به اختﻼف بين اقتصاد كﻼسيك و كينزي درباره غلبه تأثير يك سياست بر سياست ديگر بوده

است .از دهه  ،1980اقتصاددانان معتقد بودند كه براي رسيدن به اهداف سياست ثبات
اقتصادي ،شايد بهترين راهحل ،استفاده از سياستهاي تركيبي پولي و مالي س ازگار است .در
برنامهريزيهاي كوتاهمدت و بلندمدت سياست مديريت تقاضا همواره سعيشده به مسأله

هماهنگي سياست پولي و مالي توجه شود و عﻼوه بر تعيين مسير بهينه براي هر يك از

سياستهاي مالي و پولي ،بايد مسير بهينه و سازگار براي تركيب سياست هاي پ ولي و مالي
مورد توجه قرار گيرد (S. Motamedi and M. Zarra-Nezhad: 2016/5) .واكنش متقابل

ميان سياستهاي پولي و مالي)صرف نظر از وجود استقﻼل يا وابستگي ميان اين دو سياست(
باعث ايجاد پيامدهاي خارجي و نا اطميناني در نتايج اعمال اين سياستها خواهد شد و

هزينههايي را به اقتصاد تحميل خواهد كرد .لذا ،تعيين مسير سازگار براي ت ركيب سياست هاي
مالي و پولي ،آثار خارجي و اثرات ناسازگار ناشي از اجراي سياستهاي پولي و مالي را به

حداقل مي رساند.

مسألـ ه تركيب بهينـه سياستهـ اي پ ولـي و مالـ ي هنـوز در كشـورهاي در حال توسعــه

بحثبرانگيز است (Abdel-Haleim. S. M:2016/1) .همچنين مسأله تركيب اين دو سياست

در ايران به خ وبي مورد توجه قرار نگرفته است و به تدوين چشمانداز و تدوين برنامههاي
ميانمدت بسنده شده است .يعني صرفا براي دستيابي به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادي

سند چشمانداز بلندمدتي در بخشهاي مختلف طراحي شده است و براي تضمين دستيابي به

اين اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسير رشد و ثبات بلندمدت ،اهداف ميانمدتي در قالب

برنامههاي پنج ساله توسعه طراحي شده كه با تحقق اين اهداف ميتوان اقتصاد را در مسير

رشد و توسعه بلندمدت قرار داد .با اين وجود ميزان تحقق اهداف و برنامهها همواره چشمگير
نبوده است .سياست انبساطي مالي از جانب مخارج عم راني دولت رشد تغيير محسوسي انجام

نموده است.
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شايد بتوان مهمترين علت عدم تحقق اهداف توسعه را عدم هماهنگي سياستهاي پولي و

مالي دانست .نگاهي به مقادير تحققيافته متغيرهاي پولي و مالي به خوبي اين گفته را تأ ييد

ميكند .بنابراين ،هدف اين مقاله اين است كه نشان دهد چگونه با تعيين ابزار مناسب سياست
پولي و مالي و تركيب بهينه آن دو ،دستيابي به رشد با ثبات تضمين مي شود ؟ متناظربا اين

هدف ،فرضيه تحقيق بر اين اساس استوار است كه در صورتيكه ابزار سياست پولي و مالي به

درستي انتخاب شود به سمت رشد پايدار تضمين شده دست خواهيم يافت .در اين مقاله پس
از مقدمه به ادبيات موضوع مباني نظري تحقيق ،پيشينه تحقيق ،روش شناسي ،ارائه مدل

تحقيق ،برآورد مدل و تفسير نتايج و نهايتا به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها خواهيم پرداخت.
 -2مباني نظري و پيشينه تحقيق:

كينز و برخي از اقتصاددانان شيكاگو مانند آرون دايركتور و پل داگﻼس تأثير مخارج عمومي

بر سطح توليد را با استفاده از ضريب تكاثر توجيه كردند و بيان كردند كه در وضعيت ركود

اقتصادي مخارج عمومي ميتواند ابزار مفيدي براي بهبود فعاليت اقتصادي باشد .در اواخر دهه
 1930اقتصاددانان كينز و شيكاگو )  (1960ديدگاهشان را در مورد سياستهاي ضد تورمي به

عنوان ابزار تثبيت تغيير دادند(S. Motamedi and M. Zarra-Nezhad: 2016/4) .

در پاسخ به انتقادات كينز نسبت به سياست پولي و ناتواني ديدگاههاي كينزي براي توضيح

تورم ركودي دهه  ،1970فريدمن تئوري مقداري پول را مورد تجديد نظر قرار داد و تئوري

پول و سرمايه را با يكديگر تركيب كرد .فريدمن نيز همانند ملتز ب ر عرضه و تقاضاي پول به

جاي قيمت تأكيد كرد .با افزايش استقﻼل بانك مركزي و رهايي سياست پولي از سلطهمالي،
مسأله هماهنگي سياست پولي و مالي توجه بسياري از اقتصاددا نان را به خود جلب كرد.

)(Melitz:2000/3

پيمان ثبات و رشد و شكلگيري اتحاديه پولي اروپا نيز به اين بحثها دامن زد .هماهنگي

ميان اين دو سياست به ميزان قابل توجهي تابعي از شرايط خاص اقتصاد هر كشور ،عمق

بازارهاي مالي ،رژيم نرخ ارز و ساير ترتيبات نهادي است .در واقع واكنش متقابل ميان

سياستهاي پولي و مالي صرف نظر از استقﻼل يا وابستگي ميان اين دو سياست وجود دارد

و باعث ايجاد پيامدهاي خارجي و نااطميناني در نتايج اعمال سياست خواهد شد .هر چه تأثير
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سياست مالي بر تورم و تأثير سياست پولي بر بودجه دولت كوچكتر باشد ،پيامدهاي خارجي

اعمال سياست كمتر خواهد بود (Woodford, M. :2001/4).هماهنگي مؤثر سياست پولي و

مالي پيامدهاي خارجي اجراي سياست را كاهش ميدهد و باعث خواهد شد كه سياستگذاران
به اهداف سياستي از پيش تنظيم شدهشان دست يابند و از ايجاد نااطميناني ،نرخهاي بهره

باﻻ ،اف زايش نرخ ارز ،تورم شتابان و تأثيرات ناسازگار بر نرخ رشد اقتصادي جلوگيري شود.

نوردهاوس بيان كرده است كه نبود هماهنگي ميان اين دو سياست ميتواند باعث ايجاد تركيب
بهينه فرعي از سياستها شود.

1

تين برگن 2و كوپر 3بيان كردند كه اگر واكنشهاي متقابل سياستهاي پولي و مالي در نظر

گرفته نشود ،باعث عدم تحقق اهداف از پيش تعيين شده و ايجاد عدم تعادل خواهد شد و

هزينههايي را به اقتصاد تحميل خواهد كرد .اين بخش يك مدل ساده بازي پولي-مالي

براساس مدل نورد هوس 4را ارائه ميدهد .در بيشتر موارد ،اين يك بازي كوتاه مدت و
يكپارچه ا ست كه بر تأثير متقابل سياستهاي مالي و پولي بر تورم ،بيكاري و نرخ رشد توليد

بالقوه تأكيد دارد .اين موضوع در زمينه اقتصاد ايران ،سياستهاي مالي و پولي مورد بررسي

قرار مي گيرد .در اين مط العه ما به بررسي تفاوت اهداف بين مقامات پولي و مالي براي انجام
و نتيجه سياستهاي اقتصاد كﻼن پرداخته شده است 5.البته سياستهاي پولي و مالي در
كوتاه مدت به صورت مستقيم به رشد اقتصادي منجر نمي شود براين اساس طريقه رسيدن

اين سياستها به بلندمدت مي تواند به رشد اقتصادي مؤثر منجر شود به اين صورت كه

دولت بااعمال سياست مالي و ايجاد زيربناهاي اساسي) دانشگاههاي مولد در بخشهاي
مختلف اقتصادي ،فرودگاههاي جامع ،بنادر مجهز و جامع و خط آهن جامع و سراسري(

مي تواند در ايجاد رشد اقتصادي سهم بسزايي داشته باشد زيرا با بوجود آوردن چنين شرايطي
1. see: Nordhaus :1994:2/4.
2. see: Jan Tinbergen,1954.
3. see: cooper.1969.
4. see: Nordhaus :1994.

 .5فرانكلين ) (1988 b ،1988 aمفاهيم روشهاي همكاري و عدم همكاري را زماني كه سياستگذاران اهداف مشابه،
اما مدل هاي مختلف اقتصادي دارند را تحليل كردند .فرانكل به طور تصادفي با يكي از سياست گذاران همراه ميشود

و فرض مي كند كه سياست گذار به طور غيرمجاز از دستورالعمل مربوطه پيروي ميكند .او درمي يابد كه راهحلهاي
همكاري ،نتايج را در اكثر موارد بهبود ميبخشد.
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ميتوان هرگونه سرمايه گذاري را جذب نمود كه منجر به رشد در اقتصاد و در نهايت انباشت

سرمايه براي دوره بعد دانست كه به عدم اتﻼف منابع منتج مي شود .البته در نهايت اين
سياست سبب ارتقاء سطح رفاه عمومي شده و سبب كاهش مهاجرت به خصوص افراد با سطح

مهارت باﻻ مي شود .به اين صورت كه بر اساس برداشتي از قانون طﻼيي انب اشت سرمايه
مكتب نئوكﻼسيكها در مبحث رشد بلندمدت ،آن مي زان از پسانداز بهينه است كه نسبتي

از درآمد حاضر كه پسانداز ميشود برابر با نسبت سرمايه به توليد باشد .شايان ذكر است كه
با گسترش عدالت اجتماعي كه يكي از نمونههاي آن بيمههاي تأمين اجتماعي است،

يكي از نگرانيهاي جوامع آن است كه مصرفكنندگان كنوني پسانداز خود را به اميد آنكه
پرداختهاي بازنشستگي توسط درآمد آتي تأمين خواهد شد ،كاهش دادهاند .در حالي كه در

حقيقت فلسفه بيمه اجتماعي در سطح ارقام بزرگ ،مساوي كردن ارزش پساندازها در
طول زمان با مصرف آتي آن دسته از پساندازكنندگان كنوني يا بازنشستگان آتي است.
) (William H Branson: 1989/275از طرف ديگر بانك مركزي همگام با سياست مالي
بيان شده اقدام به اعمال سياست پولي مي نمايد كه با توجه به اينكه اين سياستها سطحي
و زود گذر مي باشند اما اگر در راستاي كارآفريني قرار گيرد منجر به بكارگيري نيروهاي

خﻼق با بهره وري باﻻ مي شود كه اين سبب مي گردد كه سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي

اقدام به مهاجرت ننمايند براين اساس با ايجاد تسهيﻼت ارزان قيمت و همچنين رفع موانع
توليد شركتهاي دانش بنيان مي تواند منجر به رشد اقتصادي بلندمدت به صورت پايدار

اتفاق خواهد افتاد .به سادگي ميتوان نشان داد كه تجزيه و تحليل اقتصاد كﻼن بستگي
به باز يا بسته بودن اقتصاد دارد و در يك اقتصاد باز نيز نظامهاي ارزي مختلف ،هدف
گذاريهاي متفاوت در استراتژي سياست پولي بانك مركزي و درجه انسجام بازارهاي مالي

نيز تجزيه و تحليل بسيار متفاوتي را اقتضا ميكند .تمام تﻼش سياست مداران از اعمال
سياست هماهنگ پولي و مالي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار مي باشد .بر اين اساس
سياست گذاران بانك مركزي و دولت ،توابع سياستي خود را به يكديگر نزديك مي نمايند تا
نرخ رشد اقتصادي پايدار داشته باشند تا باتوجه به پايداري رشد ساير شاخصهاي اقتصادي

از ثبات نسبي برخوردار شوند كه براي جذب سرمايه گذار خارجي و همچنين براي پيش بيني
اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
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براي همين منظور ،يك مدل تك دورهاي در نظر گرفته شده است .عﻼوه بر اين،
فرض ميشود كه هر دو مقام پولي و مالي ثبات در شاخصهاي اقتصاد كﻼن ) شامل تورم)،(p
بيكاري ) (uو رشد توليد بالقوه اقتصادي) ((gرا ترجيح مي دهند كه البته در اينجا به بررسي

تركيب بهينه مقامات پولي و مالي بر رشد اقتصادي خواهيم پرداخت.
براي بررسي ،تجزيه و تحليل بايد به صورت زير ساده شود:
 -هر دو مقام تمايل به سطح بيكاري و تورم پايين دارند؛

 مقام مالي بدنبال افزايش هزينههاي دولت و كاهش مالياتها هستند؛ مقام پولي عﻼقه اي به مازاد بودجه دولتي ندارند؛ و هيچ يك از اين گروهها هيچ عﻼقهاي به تغيير نرخ سود ندارند.با استفاده از اين مفروضات ،ميتوانيم تابع ترجيحات هر دو سياستگذار را به صورت زير بنويسم:
)(1
)(2

, , ,
, ,

=

=

 Fبـ راي مقام مالـي و مسـاوي  Mبـ راي مقـام پ ولـي است و  Vنيز تابـع ترجيحـ ات

)مطلوبيت( است.

براي كاهش نرخ بيكاري منابع استفاده مي شود و به همان اندازه ميتواند جايگزين نسبت

توليد واقعي به بالقوه شود .و همچنين نرخ بيكاري تابع هر دو سياست پولي و مالي به مانند
سهم سرمايه از توليد ،تكنولوژي و واردات است.
)(3

, ,….

=

نقاط سمت راست دومين كاما در داخل پرانتز معادله ) ،(3يادآور توصيف يك مدل كوتاه مدت

است و متغيرهاي زيادي براي اين دوره ثابت در نظر گرفته شدهاند.

اين مدل به دنبال نظريه مدرن تورم است و فرض بر اين است كه نرخ تورم ،بيان گر سطحي

از بهرهوري منابع )نرخ بيكاري( و نرخ تورم انتظاري است:
)(4

+

=
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معادله ) (4منحني فيليپس ميان مدت ) (Medium-Run Phillipsاست كه در اينجا  Peنرخ

تورم انتظاري است .عﻼوه بر اين فرض ميشود كه نرخ تورم انتظاري تركيبي ا ز نرخ بهره و
نرخ تورمي است كه از گذشته بهجا مانده است )يك مؤلفه گذشته نگر (PB ،و يك مؤلفه پيش

بيني ،كه با نرخ واقعي تورم نشان داده ميشود:
)(5

+ 1−

.

=

در اينجا  ωيك پارامتر است .با قرار دادن معادﻻت ) (4و ) (5نتيجه زير حاصل ميشود:
)(6

+

')(6
")(6

=1

≥0

, for

1−

=

>1

=

متغير برونزاي نهايي ،متغير نرخ رشد توليد بالقوه است .در كوتاه مدت ،رشد توليد بالقوه كه

از برابر با نسبت سرمايهگذاري به توليد تعيين ميشود .نسبت سرمايهگذاري به نوبه خود برابر
با نسبت پسانداز خصوصي به همراه ميزان پسانداز دولت  Sاست.
)(7

+

1−

=

براي سادهسازي تحليل ،فرض ميشود كه نسبت پسانداز خصوصي تحت تأثير سياست

پولي يا مالي قرار نميگيرد ،بهطوري كه نسبت سرمايه گذاري برابر با نسبت پسانداز فردي

خصوصي به عﻼوه پسانداز خارج ي  .Sدر اينجا ميتوان هدف سوم سياست را براي يك تابع
نرخ پسانداز دولتي g = g (S) ،كاهش داد .با توجه به ترجيحات زماني و فرصتهاي
سرمايهگذاري ،ميزان بهينهاي از رشد و نسبت مازاد بهينه وجود خواهد داشت )احتماﻻً ،با توجه
به نظريه رشد بهينه ،مازاد نبايد آنقدر زياد باشد كه نرخ واقعي بازدهي سرمايه هميشه از نرخ

رشد جمعيت كمتر باشد(.

تركيب معادﻻت  3تا  6با معادﻻت  1و  2كه ترجيحات هر كدام از سياست گذاران را با توجه

به متغيرهاي سياستي به صورت
)(8
)(9

زير تبديل مي شود:

, ; . . ]/ 1 −
= } ,
,
] , ; ∗.
+
,
1 −

[ , ;…. ,
+
,
[
, ;... ,

,

=

{

=
=
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در اينجا  UM UFترجيحات ضمني براي توابع متغيرهاي سياستي هستند .اين مشخصات
پيشفرض جريان اصلي است كه بيان ميكند  ωبزرگتر از صفر است.

از اينرو ،در اين مطالعه از يك مدل اقتصاد كﻼن باز استفاده شده است و در تصريح مدل

سعي شده است كه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم سياستهاي پولي و مالي بر كليه بخشهاي

مهم اقتصاد ايران و همچنين واكنشهاي متقابل سياستهاي پولي و مالي در نظر گرفته شود.
با توجه به موضوع تحقيق كه در حقيقت يافتن ابزار سياستي مناسب در جهت رسيدن به رشد

پايدار اقتصادي ميباشد ،در اين مقاله از مدل سنت لوئيز به بررسي متغيرهايي نظير  GDPبه
عنوان متغير وابسته ،متغير سياست پولي) ( MPو سياست مالي ) (FPبه عنوان متغير مستقل

مي پردازيم X .برداري از متغيرهاي كنترل است كه جهت تعريف وضعيت متغيره ا بكار گرفته
شده است .مدل مفهومي مورد مطالعه به صورت زير:
)(10

, ,

=

متغير درونزاي  GDPنشاندهنده توليد ناخالص اسمي است .ذخيره پولي)نماينده سياست پ ولي(

و مخارج دولت در اشتغال كامل )نشاندهنده سياست مالي( ،متغيرهاي برون زا كه با نماد  Gو
 Mو جزء اخﻼل با  Uنشان داده ميشوند .همانطور كه مشخص است معموﻻ در سطح نامانا
هستند و با اولين تفاضل به مانايي ميرسند.

در تمام تحقيقات مرسوم ارتباط اثرگذاري سياست پولي و مالي بر متغيرهاي گوناگون اقتصاد

كﻼن و دستاوردهاي اقتصادي در هر دو دسته كشورهاي درحال توسعه و توسعه ي افته انجام

پذيرفته است .معموﻻ تحقيقات در كشورهاي توسعه يافته نشان ميدهند كه ميزان اثرگذاري
سياست پولي بر رشد اقتصادي بيشتر از سياست مالي است .با توجه به توضيحات ارائه شده به
بررسي تحقيقاتي به شرح زير ميپردازيم:

الف :ادبيات خارجي:

سيمورنگگير و آدامانتي ) ،(Simorangkir, I. and Adamanti, J,2010در مقالهاي با عنوان

نقش تحرك سياست مالي و پولي در اندونزي در شرايط بحران مالي جهاني به بررسي تأثير
محرك هاي مالي و نرخ بهره بر اقتصاد اقتصاد اندونزي با استفاده از روش تعادل عمومي قابل

تعيين ) ( FCGEبررسي شده است .نتايج برآورد نشان ميدهد تعدادي از يافتهها كه در ابتدا،
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تركيبي از گسترش مالي و گسترش پولي ،رشد اقتصادي اندونزي را به طور مؤثر افزايش

ميدهد و در ادامه مقايسه اثربخشي گسترش مالي بدون گسترش سياست پولي يا گسترش

پولي بدون گسترش مالي امكان پذير نيست و تركيب اين دو سياست ،مؤ ثرتر است.

خسروي و كريمي ) ،(Khosravi, A., & M. S. Karimi, 2010تأثير سياست پولي و مالي

بر رشد اقتصادي ايران را با استفاده از دادههاي ساﻻنه از  2006-1960و رويكرد كرانهاي
بررسي كردند .در اين مطالعه از لگاريتم رشد توليد ناخالص داخل ي ،لگاريتم شاخص قيمت

مصرف كننده ،لگاريتم موجودي پول ،لگاريتم مخارج دولت و لگاريتم نرخ ارز استفاده شده

است .نتايج رابطه بلندمدت نشان داد كه مخارج دولت تأثير مثبت معنادار ،تورم و نرخ ارز تأثير
منفي معنادار و موجودي پول تأثير منفي غير معناداري بر رشد توليد ناخالص داخلي دارد  .در اين
مطالعه از تأثير منفي غير معنادار موجودي پول نتيجه گيري شد كه در اقتصاد ايران موجودي

پول تأثير غيرمستقيمي بر توليد ناخالص داخلي دارد و بايد تأثير غيرمستقيم اين متغير در نظر
گرفته شود .نتايج الگوي تصحيح خطا نيز نشان داد كه ضريب تصحيح خطا معنادار است اما
سرعت تعديل آن به سمت بلندمدت خيلي كم است.

افيونگ و همكاران ) ،(Effiong, C., Igbeng, E., and Tapang, T, 2012در مقالهاي با

عنوان تأثير سياست پولي و مالي و تأثير آن بر توسعه بازار سرمايه در اين تحقيقات به دنبال
بررسي پيامدهاي حسابداري مال ي و پولي در توسعه بازار سهام نيجريه پرداخته است .دولت از

طريق آژانسهاي مختلف ،سياستهاي مالي و پولي را كه به نظر ميرسد موثر است ،مورد
بررسي قرار ميدهد  .با اين حال هدف از اين تحقيق اين است كه آيا اين سياستها تأثير قابل

توجهي در بازار سهام نيجريه دارند .طراحي تحليلي توصيفي كه با تست فرضيهها صورت
گرفت ،روش متداول پژوهشگران بود .دادهها به طور عمده از سوابق ثانويه جمعآوري و با

استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه براي تجزيه و تحليل دادهها جمعآوري شد .با اين حال،
از تجزيه و تحليل دادهها كشف شد كه تنها تركيبي از سياست پولي و مالي تأ ثير قابل توجهي
در توسعه بازار سهام نيجريه داشت ،سياست پولي تجزيه و تحليل شد و هيچ تأ ثير قابل توجهي
در توسعه بازار سهام نيجريه ندارد ،در حاليكه سياست مالي تأ ثير قابل توجهي در توسعه بازار
سهام نيجريه دارد .با توجه به دوره  ،1992-2011از آن جاييكه مخارج سياست مالي و پولي

تاثير قابل توجهي در توسعه بازار سهام نيجريه ايفا ميكند ،دولت بايد تﻼش كند تا
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سياستهايي را براي جذب بودجه بيشتر براي سرمايهگذاران و اپراتورهاي بازار در نظر بگيرد

تا بتوان انتظار داشت بازار نقش صندوقهاي سرمايهگذاري را تحقق بخشد.

ايمودا ،آنتوني و زاكاري ) ،(Imoudu and Anthony and Zakaree, 2012تأ ثير سياست
پولي و مالي بر اقتصاد نيجريه را در چارچوب يك مدل اقتصاد كﻼن باز براي دوره زماني

 1970-2009در نيجريه بررسي ،آزمون و ارزيابي كردند .مدل شامل سه بخش داخلي ،پولي و

خارجي است و از شش معادله رفتاري و دو معادله اتحادي براي توضيح مدل استفاده شده است
و با استفاده از  IS-LMحل شده اند .معادﻻت رفتاري در چارچوب مدل تكنيك حداقل مربعات
معمولي براي بخش هاي مصرف ،سرمايه گذاري ،عرضه پول ،واردات ،صادرات نفتي و

صادرات غير نفتي برآورد شده اند .پس از برآورد مجذور معادﻻت با استفاده از آزمونهاي
مجذور ميانگين مربع خطا و ضريب نابرابري تايل اعتبار مدل ) ،(RMPEميانگين مربع درصد

خطا تأييد شد .سپس با استفاده از تكنيك شبيه سازي پويا واكنش متغيرهاي درونزاي مدل به

تغيير در مخارج مستقل دولت و نرخ بهره بررسي شد .نتايج نشان داد كه سياست پولي و مالي
سياستهاي مهمي براي تثبيت اقتصادي نيجريه هستند و سياست پولي نرخ بهره نسبت به
سياست مالي مخارج دولت از توان باﻻتري در فرايند تثبيت اقتصادي برخوردار است .همچنين
سياست مالي مخارج دولت در بلندمدت سياست سازگاري براي مديريت اقتصادي است و توان
سياست پولي در

طول زمان و در طي يك دوره بلندمدت كاهش مي يابد.

اوجج و شيرو ) ،( Ogege, S. and Shiro, A. A, 2012در مقالهاي ،اثربخشي نسبي ابزارهاي

مالي و پولي در زمينه پايداري رشد اقتصادي در نيجريه مورد بررسي قرار گرفت تا تركيب
مناسب هر دو سياست را تعيين كند .در مقاله ،مكانيزم اصﻼح خطا مورد استفاده قرار گرفته

است ،به اين ترتيب خواص سري زماني متغيرهاي مالي و پولي ابتدا با استفاده از آزمون

ريشهي واحد ديكي فولر و فيليپس پرون و سپس آزمون هماهنگي يوهانسن در ميان

مجموعهها با استفاده از دادههاي ساليانه براي دوره 1970 -2013صورت گرفت .دادهها به

طور عمده از بولتن آماري منتشر شده توسط بانك مركزي نيجريه تهيه شده است  .نتايج آزمون

ريشه واحد نشان داد كه تمام متغيرهاي سياست مالي و پولي در سطح معنادار نبوده و با يكبار
تفاضل معنادار مي شوند .نتيجه نيز نشان داد كه تمام متغيرهاي مالي و پولي ،كه با شاخصهاي

رشد اقتصادي در كشور همپوشاني دارند و همچنين با يكديگر همجمع هستندكه نشان ميدهد
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كه بين متغيرهاي مالي و پولي و رشد اقتصادي رابطه بلند مدت وجود دارد  .با اين حال ،اين
مقاله نشان داد كه سطح فعلي نرخ ارز و سطح گذشته آن ،نرخ بهره داخلي ،سطح فعلي درآمد

دولت و ميزان فعلي عرضه پول ،ابزار مناسب سياست گذاري در رشد اقتصادي در طول مدت
كوتاه و بلند مي باشند .اين مقاله به اين نتيجه رسيد كه مالي و پولي مي توانند مكمل يكديگر
بكار گرفته شوند.

ركيك و رادنويچ )  ،(Rakic and Radenovic, 2013تأثير نسبي سياست پولي و مالي بر

فعاليت اقتصادي صربستان را با استفاده از دادههاي فصلي در طول دوره زماني 2003-2012
آزمون كردند .براي اين منظور آنها با استفاده از آزمون انگل گرنجر براي سه گروه رابطه
بلندمدت را ميان متغيرهاي پول ،نقدينگي ،كسري بودجه ،درآمدهاي دولت و مخارج دولت

برآورد كردند .در گروه اول رابطه ميان توليد ناخالص ملي و سياستهاي پولي ،در گروه دوم
رابطه ميان سياستهاي مالي و توليد ناخالص داخلي و در گروه سوم رابطه ميان توليد ناخالص

داخلي و تركيب سياست پولي و مالي آزمون شد .نتايج نشان داد كه ابزارهاي سي است پولي بر
رشد اقتصادي تأثير مثبتي دارند .همچنين پول نسبت به نقدينگي نقش بيشتري در تأثيرگذاري

بر رشد اقتصادي دارد .در مورد تأثيرگذاري متغيرهاي مالي بر رشد اقتصادي نتيجهگيري

واحدي نميتوان كرد .كسري بودجه و مخارج دولت رابطه مثبت قوي با توليد ناخالص داخلي
دارند اما با اضافه شدن درآمد دولت در مدل ضرايب كسري بودجه غيرمعنادار

مي شوند.

از تركيب متغيرهاي سياست پولي و مالي در يك مدل نيز نتيجه ميشود كه متعيرهاي سياست

پولي همبستگي باﻻيي با توليد ناخالص داخلي دارند اما متغيرهاي سياست مالي تأثير معناداري
بر رشد اقتصادي ندارند .در انتها نيز نتيجه گيري ميشود كه در اقتصاد صربستان سياست پولي

در مقايسه با سياست مالي مؤثرتر است .همچنين توصيه ميشود كه سياست گذاران براي
دستيابي به اهداف سياست تثبيت اقتصادي بايد هماهنگي ميان سياست پولي و مالي را در
دورههاي آتي افزايش دهند.

معتمدي و زراءنژاد ) ،(S. Motamedi and M. Zarra-Nezhad, 2016به بررسي نقش

ابزارهاي سياستهاي پولي و مالي بر رشد اقتصادي ايران طي برنامههاي چهارم و پنجم

توسعه با استفاده از روش شبيهسازي پويا و كنترل فازي پرداختهاند .در اين تحقيق متغيرهاي
هزينه هاي عمراني و جاري و درآمدهاي مالياتي به عنوان ابزارهاي سياست مالي و متغيرهاي
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نقدينگي و نرخ بهره بلند مدت بانكي به عنوان ابزار سياست پولي هستند .نتايج تحقيق با

استفاده از شبيهسازي پويا نشان ميدهد ميتوان به رشد ثابت متغيرهاي درونزاي مدل طي
دوره مورد بررسي و كاهش انحراف از مقادير هدف گذاري شده دست يافت .سپس نظام كنترل
فازي با هدف حداقلكردن انحراف و تغييرات در در انحراف  GDPغير نفتي از مقادير

تعيينشده در برنامههاي چهارم و پنجم طراحي شده است .نتايج به دستآمده از نظام فازي
نشان ميدهد كه با استفاده از قوانين كنترل ،نرخ رشد نقدينگي ميتواند به سطح پايينتر نرخ

رشد هزينههاي دولت در نزديكي مقادير تعيين شده در برنامههاي چهارم و پنجم قرار گيرد.

همچنين نوسان باﻻي تورم و نرخ رشد توليد غير نفتي ميتواند كاهش يابد.

محمد و حليم ) ،(Abdel-Haleim, M. S, 2016به بررسي هماهنگي سياست پولي و م الي

در مصر طي دوره  1974-2015پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه هماهنگي
سياستها طي دوره مورد بررسي نبوده يا ضعيف بوده است در حالي كه از سال  2003نسبتا
بهتر شده است زيرا استقﻼل بانك مركزي پذيرفته شده است .همچنين در اين تحقيق به

ارزيابي ترتيبات نهادي بر هماهنگي سياستهاي پولي و مالي ميپردازد.
ب :ادبيات داخلي:

زراء نژاد و معتمدي ) (1394در مقالهاي با عنوان نقش ابزارهاي سياست پولي و مالي در رشد

اقتصادي و كنترل آن با رويكرد كنترل فازي به بررسي تأثير اجراي مقادير كمي هدفگذاري
شده در برنامه چهارم توسعه براي نقدينگي ،نرخ بهره بلندمدت بانكي ،مخارج عمراني،
مخارج جاري و درآمد مالياتي بر بخشهاي مختلف اقتصاد در دوره زماني 1384-1392

پرداخته شده است  .همچنين رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي و تورم نيز بهعنوان دو شاخص
مهم سياستهاي تثبيت اقتصادي در دوره زماني  1393 -1395پيشبيني آيندهنگر شدند.
نتايج نشـان داد با اجـ راي اين سناريـو نوسانات اقتصـ ادي در دوره زماني مورد بررسي كاهش
مييابد ،اما اجراي اين سناريو نميتواند اقتصاد را در مسير ميانمدت و بلندمدت تعيين شده

در برنامه قرار دهد.

با توجه به تحقيقات گذشته در مييابيم كه تحقيق حاضر به بررسي تركيب همزماني

سياستهاي پولي و مالي پرداخته كه نتيجه آن مي تواند به سياستگذاران كمك نمايد تا در
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جهت رشد اقتصادي برنامه ريزي نموده و سياستها داراي حداكثر كارايي گردد .سياست

هماهنگ پ ولي و مالي در هدف اوليه تمايل به رشد پايدار و همچنين ثبات قيمتها دارند .براي

اين منظور بايد تصميمگي رندگان سي است پولي و مالي با ي كديگر هماهنگ باشند .البته اثر اين

سياستها به شرايطي كه سياست در آن زمان اجرا ميشود بستگي دارد .به واسطه عدم
هماهنگي بين سي استها ،احتمال عدم ثبات مالي كه منجر به نرخهاي بهره باﻻ ،فشار بر نرخ
ارز ،تورم لجام گسيخته ،و در نهايت تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارد .در همين زمان ،اگرچه،

سياستهاي پولي و مالي توسط نهادهاي ر سمي ،هر دو با اهداف خاص ،منابع ،محدويتها و

انگي زها تصميم گرفته و پيادهسازي مي نمايند .در جهت پيادهسازي تاثي رگذار سي استهاي

هماهنگ پ ولي و مالي ني ازمند هماهنگي گسترده بين مقامات مسئول ميباشد .هماهنگي مؤ ثر،

سياستگذاران را براي رسي دن به اهداف سياستي اعﻼم شده خود به نحو كارآمدتر آسانتر مي

نمايد .همچنين تعهد تصميمگي رندگان مسئول اين دو حوزه ،سي است را به تضمين اهداف

متقابل متعهد ميكند ،بنابراين كمك به حذف مسأله تناقض تصميم سياست پ ولي مي نمايد.
در قاعده كلي ،هماهنگي مي تواند به شكل ارتباطات در حال انجام بين مقامات پ ولي و مالي
براي تصميم همزمان بر مقوله مرتبط با تصميم سي استي و پي ادهسازي يا جاي گزيني باشد؛

هماهنگي ميتواند بر پايه مجموعه قواعد و روشهايي كه نوسانات واكنشها را كاهش دهد،
بكار گرفته ميشود .زماني كه دولت وضعيت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و ب راي رسي دن به

وضعيت مطلوب ،بهبود وضعيت موجود و يا برا ي دستيابي به اهداف تعيين شده راه معيني را

در پيش ميگيرد ،سي استهاي پول ي و مالي به عنوان دو ابزار مهم مديريت تقاضا ميتوانند بر رفتار
متغي رهاي اق تصادي به خصوص سطح سرمايهگذاري كه در نهايت سبب افزايش عرضه اقتصاد
شده ،بر دو بخش مهم اقتصاد موثر واقع شوند .هماهنگي موثر ،سياستگذاران را در جهت دستيابي

به اهداف سياست تعيين شده كمك مينمايد و اين باعث تضمين تعهد تصميمگي ران سياستهاي

پولي و مالي براي سياست پولي و مالي به صورت اهداف مشترك ميباشد.

علوي ،ژاله)  ،(1394مق الهاي تحت عنوان ارزيابي هماهنگي سياست مالي و پولي براي

دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و تورم تك رقمي بررسي مينمايد و در اين مقاله به بررسي
ميزان هماهنگي مقامات پولي و مالي در دوره بررسي از سال  1370تا  1393پرداخته است و

پارامتر ارزيابي ميزان هماهنگي را استقﻼل بانك مركزي قرار داده كه در هماهنگي با ساير
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متغيرها مانند شوراي مديريت بدهي و شوراي هماهنگي پولي و مالي است و بر اساس مدل

سياست هماهنگ پولي و مالي اربي و همكارانش) (2010و تاراوالي و همكارانش) (2013و

نتايج به اين صورت است كه دولت و بانك مركزي در شرايطي كه شكاف توليد مثبت بوده
همكاري بيشتر را بدست آورده است و همچنين در  67درصد از دورههاي رونق درآمد نفتي
سياست مالي و سياست پولي انبساطي و در  32درصد و  36درصد از دورههاي ركود درآمد
نفتي به ترتيب سياست مالي و پولي انبساطي بوده است.

محمودي نيا ،داود و همكاران)  ،(1395در مقاله اي با عنوان نظريه بازيها و نقش آن در

تعيين سياستهاي بهينه در تقابل استراتژيك بين سياستگذار پولي و مالي به بررسي تقابل

استراتژيك بين سياستگذار پولي و مالي و سياستهاي بهينه ميپردازد .در ادامه مقاله ،تﻼش
شده است در قالب بازي استاكلبرگ يا همان بازي رهبر -پيرو با ساختار اطﻼعاتي حلقه باز و

بازخورد در چارچوب مدل تابليني ،مدل تعادلي براي اقتصاد ايران را طراحي و شبيه سازي

نمودند .نتايج نشان ميدهد كه سرعت همگرايي به سمت تعادل در بازي با اطﻼعات حلقه باز

بيش از بازي با اطﻼعات بازخورد است و همچنين سطح بدهي تعادلي در وضعيت پايا در بازي
با اطﻼعات بازخورد كمتر از بازي با اطﻼعات حلقه باز است .همچنين نتايج ح اصل از اين مدل
نشان ميدهد كه در بازي رهبر پيرو بين دولت و بانك مركزي ،ميتوان سطح بدهي را به

سطح هدف و مطلوب آن نزديك كرد و حتي دولت ميتواند با استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي،

مانع از انتشار پول بيش از اندازه توسط بانك مركزي شود.
 -3روش تحقيق:

بر اساس مدل مفهومي و همچنين پيشينه تحقيق ،به طراحي مدل پايه مي پردازيم كه در

اين مدل متغير به كارگرفته شده در سياست پولي شامل حجم پول ) (M1كه همان كل

اسكناس و مسكوك و سپردههاي ديداري و همچنين ) ( M2كه شامل سپردههاي مدت

داراست ،نرخ ارز) (EXRو نرخ سود سپرده مدتدار) ( INTميشود و همچنين براي متغيرهاي
مالي ،درآمد عمومي دولت) (REVو مخارج عمومي دولت) ( EXPبه كار گرفته مي شود .با توجه

به اينكه تعدادي از تحقيقات ،دو متغير خالص هزينه سرمايه ) (GFCFو نرخ تورم) (INFدر

مدل رشد آوردهاند در اين تحقيق به عنوان متغيرهاي كنترلي بكار گرفته ميشوند .با توجه به
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معرفي اين متغيرها تابع شماره) (10به رابطه شماره) (11به شرح زير تبديل مي شود:
)(11

+ 1

=

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+
1 > 0, 2 < 0
3 < 0, 4 > 0, 5 > 0, 6 > 0, 7 < 0
>0

در اينجا از دو توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت ثابت و اسمي استفاده ميشود كه

هر دو در معادﻻت به صورت متغير وابسته بكار گرفته ميشود.
 - 1-3آزمون هاي مانايي:

تمامي اطﻼعات از دادههاي سري زماني بانك مركزي طي دوره  1357تا  1395و با استفاده

از نرم افزار  Eviews10به بررسي مانايي متغيرها عموما از آزمون ريشه واحد ديكي فولر و

فيليپس پرون پرداخته شده است  .تمامي متغيرهايي كه به صورت اطﻼعات خام وجود دارند را

به صورت لگاريتمي در مدل ها بكار برده و با استفاده از مدل  ARDLجهت تخمين آن ها

استفاده ميشود .براي تخمين بهينه از آزمون وقفههاي بهينه استفاده نموده و در نهايت

هيچكدام متغيرها بيشتر از يك وقفه به همراه ندارند.

با توجه به نتايج بدست آمده از آزمونهاي ديكي فولر و فيليپس پرون مطابق جدول شماره 1دريافتيم

كه همه متغيرها در سطح نامانا هستند و با گرفتن يكبار تفاضل تمامي متغيرها مانا ميشوند.
جدول شماره) : (1آزمون مانايي
عناوين

اولين تفاضل
اسمي LOGDPM

لگاريتم توليد ناخالص داخلي
لگاريتم توليد ناخالص داخلي
لگاريتم درآمدهاي عمومي دولت LOGREV
لگاريتم اسكناس و مسكوك LOGM1
لگاريتم كل سپرده مدت دار LOGM2
لگاريتم هزينه خالص سرمايهLOGGFCF
لگاريتم كل مخارج دولتLOGEXP
لگاريتم قيمت ارزLOGEXR
نرخ تورمINF
نرخ سود سپرده بلندمدتINT

حقيقيLOGDPR

در سطح

PP

ADF

PP

ADF

-6,7191

-2,4018

-0,4131

-1,5122

-4,9517

-4,8717
-5,0035
-3,5370
-6,8992
-3,3669
-3,9330
-6,1384
-7,3396

-1,2151

-1,2154

-5,0636
-4,0035
-4,4278
-7,2202
-4,2615
-3,8420
-9,3276
-7,3961

-5,0829

-1,1904
-0,2602
-1,5118
-0,4481

-0,4622
-2,1695
-3,1278
-0,45

-1,1904
-0,4613
-0,8201
-0,3826
-0,8152
-2,4163
-4,4728

-0,45
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 -2-3آزمون يوهانسن  -يوسيليوس:

براساس آزمون هم انباشتگي تمامي مدلها هم جمع هستند و اين به معني ارتباط بلندمدت

بين متغيرها است و با توجه به وجود چنين ارتباطي به بررسي متغيرها در غالب كوتاه مدت و
بلندمدت خواهيم پرداخت تا مدل بهينه استخراج گردد .براساس مقادير ويژه همگي تا سومين

و چهارمين مقدار معني دار هستند.

مدل شماره 1توليد ناخالص داخلي اسمي با ميزان سپرده هاي مدت دار:
جدول شماره) :(2آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا

ناحيه بحراني در سطح 0/05

0,000

125,61

λ

فرضيه تحقيق

مقدار تعادلي

218,49

0,8652

R=0

0,000

95,75

156,36

0,7844

R=1

0,000

69,81

108,8

0,7731

R=2

جدول شماره) :(3آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا

ناحيه بحراني در سطح 0/05

λmax

مقدار تعادلي

فرضيه تحقيق

0,0005

46,23

62,12

0,8652

R=0

0,006

40,07

47,56

0,7844

R=1

0,0012

33,87

45,98

0,7731

R=2

مدل شماره 2توليد ناخالص داخلي اسمي با ميزان اسكناس و مسكوك:
جدول شماره) :(4آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا
0,000

ناحيه بحراني در سطح 0/05
125,61

198,23

مقدار تعادلي
0,8625

0,0007

69,81

88,95

0,7553

0,000

95,75

λ

136,7

0,7856

فرضيه تحقيق
R=0
R=1
R=2

جدول شماره ) :(5آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا
0,0006

ناحيه بحراني در سطح 0/05
46,23

61,52

مقدار تعادلي
0,8625

0,0025

33,87

43,65

0,7553

0,0057

40,07

λmax

47,74

0,7856

فرضيه تحقيق
R=0
R=1
R=2
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مدل شماره 3توليد ناخالص داخلي حقيقي با ميزان اسكناس و مسكوك:
جدول شماره) :(6آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا

ناحيه بحراني در سطح 0/05

0,0001

61,81

0,000
0,000

125,61
95,75

λ

231,6
155,84
96,75

فرضيه تحقيق

مقدار تعادلي
0,9199
0,8605

R=0
R=1

0,7946

R=2

جدول شماره ) :(7آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا
0,000
0,0001
0,0007

ناحيه بحراني در سطح 0/05
46,23
40,07
33,87

λmax

75,75
59,09
47,49

مقدار تعادلي
0,9199
0,8605

فرضيه تحقيق

0,7946

R=0
R=1
R=2

مدل شماره 4توليد ناخالص داخلي حقيقي با ميزان سپرده هاي مدت دار:
جدول شماره) :(8آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا
0,000

ناحيه بحراني در سطح 0/05
125,61

218,69

مقدار تعادلي
0,8291
0,8146

R=1

0,000

61,81

111,66

0,7790

R=2

0,000

95,75

λ

163,91

فرضيه تحقيق
R=0

جدول شماره) :(9آزمون يوهانسن  -يوسيليوس
احتمال خطا
0,0049
0,0014
0,0009

ناحيه بحراني در سطح 0/05
46,23
40,07
33,87

λmax

54,77
52,25
46,80

مقدار تعادلي
0,8291
0,8146
0,7790

فرضيه تحقيق
R=0
R=1
R=2

 -3-3ارتباط متغيرها در كوتاه مدت:

در تخمين اين مدلها به دنبال پيدا نمودن مدلي كه داراي رابطه منطقي و نزديك با مباني

نظري باشند ،هستيم و بر اين اساس مدلها به صورت زير تخمين زده شده است:

مدل شماره  :1در اين مدل ،يك طرف  ،متغير وابسته توليد ناخالص داخلي اسمي و در طرف
ديگر ،متغيرهاي مستقل كه شامل هزينه سرمايه خالص ،حجم سپردههاي مدتدار ،نرخ سود

سپردههاي مدتدار ،مخارج دولت و درآمدهاي مالياتي ميشود و همچنين متغيرهاي كنترلي
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شامل نرخ تورم و نرخ ارز است ،كه در اين شرايط ارتباطات متغيرها مباني نظري را ت أييد نموده

و عﻼمتها قابل اتكا هستند؛ به عبارت ديگر هر چقدر ميزان سپردههاي مدت دار افزايش يا بد
در نهايت در پروسه توليد سرمايهگذاري شده و سبب رشد پايدار اقتصادي ميشود ،همچنين

نرخ سود سپردههاي بلندمدت هر چقدر افزايش يافته ،سبب شده پولهاي راكد ،جذب شبكه

بانكي شوند و بانكها احتماﻻ اين وجوه را جهت كسب بازدهي در جريان توليد سرمايهگذاري

نموده و سبب رشد پايدار اقتصادي ميشود.

البته به لحاظ آماري تأييد نشده است .نرخ تورم در اين تخمين با توليد ناخالص اسمي رابطه
مثبت دارد كه با توجه به مباني نظري مطرح شده صحيح است .زيرا تورم سبب سرمايهگذاري روي
كاﻻهاي بادوام شده و اين سبب رشد پايدار اقتصادي ميشود .نرخ ارز از جمله متغيرهاي بسيار مهم
بر رشد اقتصادي به شمار ميرود ،زيرا افزايش آن براي كشوري كه بزرگترين وارد كننده مواد اوليه
است سبب افزايش هزينههاي توليد ،كاهش قدرت خريد و درنهايت سبب تضعيف رشد اقتصادي
ميشود البته به لحاظ آماري تأييد نشده است .مخارج دولت با توليد ناخالص اسمي رابطه مثبت
برقرار مينمايد و اين نشان ميدهد كه مخارج دولت به طور كلي به سمت مخارج جاري سوق داده
ميشود كه اين امر نرخ تورم را افزايش داده و در نهايت سبب افزايش توليد ناخالص اسمي ميشود.
اگر درآمد مالياتي دولت افزايش يابد سبب رشد پايدار اقتصادي ميشود و اين به علت ايجاد عدالت
توزيعي و همچنين كاهش وابستگي به بودجه نفتي مي شود كه ميتواند بر رشد پايدار اقتصادي
تاثير مثبت بگذارد .البته سرعت تعديل مدل برابر با  %32است .يعني هر تغييري در متغيرها با
تغيير  %32اقتصاد مواجه مينمايد .البته اين مدل به لحاظ مباني نظري در عﻼمتها مناسب
مي باشد ولي به لحاظ معناداري نسبت به مدل  4از سطح ضعف بيشتري برخوردار است كه بر
اين اساس به عنوان مدل بهينه نميتوان پذيرفت كه باتحقيق اوجج و شيرو 1همخواني دارد.
مدل شماره  :2در اين مدل متغير وابسته توليد ناخالص اسمي و ساير متغيرهاي مستقل به مانند

مدل شماره 1بوده فقط به جاي حجم سپردههاي مدت دار از كل اسكناس مسكوك موجود در

اقتصاد استفاده شده است كه بر اين اساس رابطه معكوس بين اسكناس و مسكوك و رشد پايدار

اقتصادي قابل مشاهده است و به مفهوم اين است كه هر چقدر حجم ن قدينگي افزايش يابد سبب
1. See: Ogege, S. and Shiro, A. A, 2013.
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تورم و كاهش ارزش داراييهاي حقيقي شده و در نهايت به كاهش توليد ناخالص داخلي اسمي

منجر ميشود .البته ساير متغيرها متناظر با انتظارات بدست آمدهاند و قابل اتكا هستند .البته در
اين مدل رابطه درآمدهاي مالياتي دولت و توليد ناخالص اسمي منفي بدست آمده كه به لحاظ
آماري تأييد نشده است .در اين مدل سرعت تعديل مدل برابر با  %91است .يعني هر تغييري در

متغيرها با تغيير  %91اقتصاد مواجه مينمايد .البته اين مدل به لحاظ مباني نظري در عﻼمتها

و سطح معناداري دچار اختﻼﻻتي است كه بر اين اساس به عنوان مدل بهينه نميتوان پذيرفت
كه با تحقيق اوجج و شيرو 1همخواني دارد ولي با تحقيق خسروي و كريمي 2همخواني ندارد.

مدل شماره :3در اين مدل از توليد ناخالص داخلي بدون قيمت نفت كه به عنوان توليد

ناخالص داخلي حقيقي استفاده شده و تمامي متغيرها به مانند مدل شماره  1است .نتايج بدست
آمده به اين صورت است كه بين هزينه سرمايه خالص با رشد توليد حقيقي ارتباط مستقيم
دارد كه كامﻼ منطقي ميباشد ،زيرا هر چقدر هزينه سرمايه كه همان استهﻼك بيشتر باشد
به مفهوم جايگزيني سرمايه بيشتر است و وقتي افزايش يابد به تبع آن توليد افزايش يافته و

در نهايت رشد حقيقي با افزايش مواجه ميشود .ميزان سپردههاي مدتدار هر چقدر افزايش

يابند سبب رشد توليد شده و در نهايت به رشد حقيقي منجر ميشود .نرخ سود سپردههاي
بانكي به عنوان عامل كمك كننده به رشد حقيقي در اقتصاد بشمار ميرود اما به لحاظ آماري

تأييد نشده است .متغير نرخ تورم به صورت رابطه معكوس با توليد ناخالص حقيقي بدست آمده
كه اين نتيجه به لحاظ تئوري صحيح است؛ زيرا با افزايش تورم ارزش دارايي هاي حقيقي

كاهش يافته و قدرت خريد كاهش مييابد و در نهايت سبب ركود و كاهش رشد پايدار اقتصادي

ميشود .نرخ ارز رابطه معكوس با توليد ناخالص برقرار نموده است و به لحاظ مباني نظري

صحيح است؛ زيرا با افزايش نرخ ارز هزينه توليد افزايش يافته و در نهايت منجر به كاهش
رشد اقتصادي حقيقي ميشود البته به لحاظ آماري تاييد نشده است .متغير مخارج دولت در

ايران به طور كلي به صورت مخارج جا ري هستند و همين عامل سبب افزايش شده و در
نهايت افزايش رشد اقتصادي ميشود .البته به لحاظ آماري تاييد نشده است .متغير درآمد

مالياتي با توليد حقيقي بدون نفت رابطه مستقيم دارد به عبارت ديگر هر چقدر درآمد مالياتي
1. see: Ogege, S. and Shiro, A. A, 2013.
2. see: Khosravi, A., & M. S. Karimi,2010.
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دولت افزايش يابد به دليل بهبود توزيع درآمد و همچنين كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
در نهايت به رشد اقتصادي منجر مي شود .در اين مدل سرعت تعديل مدل برابر با  %68است.

يعني هر تغييري در متغيرها با سرعت  %68تغيير مي نمايد .البته اين مدل به لحاظ مباني نظري
در عﻼمتها و سطح معناداري دچار اختﻼﻻتي است كه بر اين اساس به عنوان مدل بهينه
نميتوان پذيرفت اوجج و شيرو 1همخواني دارد.

مدل شماره  :4در اين مدل تمامي متغيرها به مانند مدل شماره 3هستند فقط بجاي

سپردههاي مدتدار كل اسكناس و مسكوك در موجود در اقتصاد جايگزين مي شود .البته در

اين مدل بدنبال ارائه رابطهاي منطقي و معنادار بين متغيرها هستيم و با توجه به معناداري

متغيرها و ضريب  ecmبه نتايجي به شرح زير ميرسيم:

در اين حالت كل اسكناس و مسكوك موجود در اقتصاد با توليد ناخالص حقيقي ارتباط منفي

دارد؛ زيرا با افزايش اسكناس و مسكوكات سبب تورم شده و همين عامل كاهش قدرت خريد
را در پي دارد كه در نهايت سبب كاهش رشد اقتصادي ميشود .نرخ ارز رابطه معكوس با توليد
ناخالص برقرار نموده است و به لحاظ مباني نظري صحيح است؛ زيرا با افزايش نرخ ارز هزينه

توليد افزايش يافته و در نهايت منجر به كاهش رشد اقتصادي حقيقي ميشود .متغير مخارج

دولت در ايران به طور كلي به صورت مخارج جاري هستند و همين عامل سبب افزايش شده
و در نهايت افزايش رشد اقتصادي ميشود .متغير درآمد مالياتي با توليد حقيقي بدون نفت
رابطه مستقيم دارد به عبارت ديگر هر چقدر درآمد مالياتي دولت افزايش يابد به دليل بهبود
توزيع درآمد و هم چنين كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در نهايت به رشد اقتصادي منجر

ميشود .نتايج بدست آمده به اين صورت است كه بين هزينه سرمايه خالص با رشد توليد
حقيقي ارتباط مستقيم دارد كه كامﻼ منطقي ميباشد؛ زيرا هر چقدر هزينه سرمايه )كه همان

استهﻼك بيشتر باشد به مفهوم جايگزيني سرمايه بيشتر است ( افزايش يابد به تبع آن توليد
افزايش يافته و در نهايت رشد حقيقي با افزايش مواجه ميشود .در اين مدل سرعت تعديل

مدل برابر با  %81است  .يعني هر تغييري در متغيرها با سرعت  %81تغيير مينمايد كه نتايج
با تحقيق اوجج و شيرو 2منطبق بوده و به عنوان مدل بهينه پذيرفته مي شود.

1. see: Ogege, S. and Shiro, A. A, 2013.
2. see: Ogege, S. and Shiro, A. A, 2013.

بررسي تاثير سياستهاي همزمان پولي و مالي بر رشد اقتصادي در ايران  /عمادي و 23 ...

جدول شماره ) :(10تخمين تركيبهاي كوتاه مدت
مدل شماره4توليد ناخالص مدل شماره3توليد ناخالص
داخلي حقيقي
داخلي حقيقي
-4,9389
-2,2140

ثابت

0

Loggdpn

0,1829
2,1064
1,5819
4,4520
-0,3742
-2,8132

)Loggdpr( -1

Loggfcf

-0,0164
-2,8942
-0,0088

7015,0-

-0,1661
-3,6764

0,3964
4,5499
0,2229
6,0894
-0,8170
-9,4044
0,9874
145,1572
1,9666

)Loggdpn(-1

0,3128
2,3482
0,6329
5,2821

Logm1

Logm2

)Int(-1

Inf

logexr

)Logexp(-1

)Logrev(-1

Ecm
R-squared
F-statistic
DurbinWatson stat

ثابت

2,5526

-6,4870
-1,9474
0,0866
0,4496

)Loggdpr(-1

Loggfcf

Logm1

-0,1158
-2,4238
-0,2573
-2,8150
0,0337
2,1247
-0,00160
-0,02679
0,6505
0,6902
0,1572
4,1423
-0,6871
-5,1571
0,9564
56,1685

مدل شماره2توليد ناخالص
داخلي اسمي

)Inf(-2

logexr

)Logexp(-1

Logrev

Ecm
R-squared
F-statistic
DurbinWatson stat

)Loggdpn(-1

)Loggdpr(-1

1,9291
3,3790
-0,2827
-2,4505

Logm2

Int

ثابت

مدل شماره1
توليد ناخالص
داخلي اسمي
-9,1160
-2,7875
-0,4264
-2,1987

Loggfcf

0,0167
2,1452
-0,034341
-2,1163
-0,2539
-2,3017
-0,2715
-2,0378
-0,0260
-0,7992
-0,9133
-4,7409
0,9772
89,556
2,0889

)Int(-1

Inf

)logexr(-2

)Logexp(-1

Logrev

Ecm
R-squared
F-statistic
DurbinWatson stat

ثابت
)Loggdpn( -1

)Loggdpr( -1

2,9106
1,7633

Logm1

)Logm2(-1

متغيرها

)Loggfcf(-1

Logm1

0,6743
8,2863
0,0309
0,3296
0,0385
2,8317
-0,0022
-0,0148
0,3548
2,4766
0,0978
2,1525
-0,3256
-4,0023
0,9997
4071,977
2,3474

)Logm2(-1

)Int(-1

)Inf(-1

)logexr(-1

)Logexp(-1

)Logrev(-1

Ecm
R-squared
F-statistic
DurbinWatson stat

 -4-3ارتباط بلندمدت متغيرها:

ارتباط بلند مدت متغيرها به صورت جدول زير بدست آمده كه فقط مدل سوم تا بر اساس

رابطه شماره  5بين متغيرها در بلندمدت مباني نظري را تاييد مينمايند كه بر اين اساس اثر
همزمان سياست پولي و مالي بر رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت اقتص اد تاييد مي شود و نتايج
آن به شرح جدول زير آورده شده است:
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جدول شماره) :(11تخمين روابط بلندمدت
مدل شماره4توليد
ناخالص داخلي حقيقي
-6,0451
- 2,0136
-0,2048
-2,0665

-0,0945
-2,6745
0,0160
1,9403
0,3807
9,9873
-0,3260
-4,3476
0,9062
3,8521
-0,0108
-0,7030

مدل شماره3توليد
ناخالص داخلي حقيقي
معنيدار نيست

-0,1685
-2,5233
-0,0023
-0,0268
-0,3745
-2,7319
0,2288
3,6682
0,0946
0,7104
0,9211
39,8594
0,0491
2,3811

مدل شماره2توليد
ناخالص داخلي اسمي
-7,1022
-1,7536
-0,3095
-2,2473

مدل شماره 1توليد
ناخالص داخلي اسمي
-28,8840
-5,0157

متغيرها
C

LOGM1

LOGM2

-0,1729
-3,813790
0,0210
2,0814
-0,0285
-0,8409
0,2041
2,5295
2,1121
3,1094
-0,0375
-1,8404

0,5637
1,5786
-0,0213
-0,9106
-0,0138
-0,0870
0,5637
1,5786
5,7857
5,9285
-0,0174
-0,3050

LOGEXR

INT

LOGGREV

LOGGEXP

LOGGFCF

INF

با توجه به نتايج بدست آمده در جدول فوق تنها تركيب شماره  4كه ارتباط بين توليد ناخالص
داخلي حقيقي و حجم پول در گردش را تأييد مينمايد كه مؤيد اعتبار مدل در كوتاه مدت و

بلندمدت ميباشد .با توجه به هر دو متغير درآمد واقعي و اسمي بررسي شده ا ست .متغيرهاي
نرخ سود ،نرخ ارز ،حجم اسكناس و مسكوك و حجم سپردههاي مدتدار به عنوان سياست

پولي و متغيرهاي درآمد عمومي دولت و مخارج دولت به عنوان سياست مالي استفاده شده
است كه نتايج زير بدست آمده است:

 -1درآمد عمومي اثر مثبت و معنيدار بر رشد اقتصادي در دوره كوتاهمدت و در بلندمدت اثر

مثبت بر پايه رشد اقتصادي كه بدون نفت دارد .نرخ سود داراي اثر مثبت و معنيدار بر رشد
اقتصادي در كوتاهمدت و در بلندمدت اثر مثبت در مدلهايي كه بر پايه حجم اسكناس و

مسكوك هستند ،دارد .البته نتايج نشان ميدهد كه متغيرهاي سياست پولي و مالي همجمعي

قوي با رشد اقتصادي در كشور دارد.
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 -2سياست مناسب هماهنگ پولي و مالي براي بلندمدت شامل عرضه پول ،نرخ ارز ،نرخ

بهره و درآمد عمومي دولت از ماليات ميشود .با توجه به شرايط كوتاه مدت و بلندمدت هر دو
سياست پولي و مالي بر رشد اقتصادي پايدار تأكيد دار ند و همچنان به اين نتيجه ميرسيم كه

سياست پولي و مالي يكديگر را تكميل مينمايند.
 -3در بين مدلهاي ارزيابي شده سرعت تعديل مدل شماره  4بسيار مناسب است علت اين

موضوع ارتباط اسكناس و مسكوك با رشد حقيقي در اقتصاد است .در اين بين متغير تورم كه

با تغييرات حجم اسكناس و مسكوك به طور مستقيم تحت تأثير قرار ميگيرد به عنوان متغير

كنترلي معنادار شده است .پايين ترين سطح سرعت تعديل به مدل شماره  1اختصاص دارد كه

علت اين اتفاق مربوط به وجود متغير حجم سپردههاي مدتدار و ركود اقتصادي ميشود كه

در اين شرايط به علت جمع شدن سپردهها در بانكها و انجام عمليات مولد ن اچيز از سيستم

بانكي نتيجه سياست همزمان پولي و مالي را كند ميشود.
 -4نتايج و پيشنهادها:

با توجه به سؤال تحقيق و همچنين آزمون آن توسط مدل  ARDLبه تركيب پايدار شماره 4

دست يافته كه اين تركيب رسيدن به رشد پايدار را از طريق اعمال سياستهاي پولي و مالي
تأييد مينمايد .در اين حالت كل اسكناس و مسكوك موجود در اقتصاد با ت وليد ناخالص حقيقي

ارتباط منفي دارد؛ زيرا با افزايش اسكناس و مسكوكات سبب تورم شده و همين عامل كاهش
قدرت خريد را در پي دارد كه در نهايت سبب كاهش رشد اقتصادي ميشود .نرخ ارز رابطه

معكوس با توليد ناخالص برقرار نموده است و به لحاظ مباني نظري صحيح است؛ زيرا با افزايش

نرخ ارز هزينه توليد افزايش يافته و در نهايت منجر به كاهش رشد اقتصادي حقيقي ميشود.
متغير مخارج دولت در ايران به طور كلي به صورت مخارج جاري هستند و همين عامل سبب

افزايش شده و در نهايت اف زايش رشد اقتصادي ميشود .متغير درآمد مالياتي با توليد حقيقي بدون
نفت رابطه مستقيم دارد به عبارت ديگر هر چقدر درآمد مالياتي دولت افزايش يابد به دليل بهبود

توزيع درآمد و همچنين كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در نهايت به رشد اقتصادي منجر

مي شود  .نتايج بدست آمده به اين صورت است كه بين هزينه سرمايه خالص با رشد توليد حقيقي
ارتباط مستقيم دارد كه كامﻼ منطقي ميباشد؛ زيرا هر چقدر هزينه سرمايه كه همان استهﻼك
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بيشتر باشد به مفهوم جايگزيني سرمايه بيشتر است و وقتي افزايش يابد به تبع آن توليد افزايش

يافته و در نهايت رشد حقيقي با افزايش مواجه ميشود .در اين مدل سرعت تعديل مدل برابر با

 81%است  .يعني هر تغييري در متغيرها با سرعت  %81تغيير مينمايد.

با توجه به فرضيه تحقيق مبني بر اينكه اگر ابزار سياست مالي و پولي به طور صحيح انتخاب

شود در مسي ر رشد پايدار اقتصاد را ياري مينمايد .بر اين اساس مدل  4هم در كوتاه مدت و

هم در بلندمدت از قدرت تعديل بسيار خوبي برخوردار است؛ به اين معني كه با  81درصد
سرعت تعديل سياستها از كوتاه مدت به بلندمدت ميرسند كه اين تركيب ميتواند در
سياستگذاري بسيار مناسب باشد.

پيشنهادها:

 -1در انتخاب ابزار سياست پولي ب راي رشد اقتصادي بانك مركزي بايد دقت ﻻزم را انجام

دهد زيرا در قالب يك تعادل ممكن است ابزاري اگر اشتباه بكار گرفته شود آثار مناسبي را

بدنبال نداشته باشد كه اين در مدل شماره 1به وضوح ديده ميشود.

 -2با توجه به تركيب بهينه سياستهاي پولي و مالي مي توان دريافت كه با توجه به سياست

پولي مناسب سبب جذب نيروهاي خﻼق به پروسه توليد مي گردد كه سبب افزايش رشد
اقتصادي مي گردد.

 -3بانكها ميتوانند سپردههاي مدت دار را در پروژههاي اقتصادي سرمايهگذاري نمايند لذا

اگر به اين اتفاق منجر نشود سبب تورم و افزايش نرخ ارز از طريق فعاليتهاي سفته بازي
ايجاد خ واهد شد.
 -4دولت نيز در انتخاب تركيب سياستهاي مالي بايد دقت ﻻزم را داشته باشد زيرا اگر
سياستهاي دولت به نتيجه نرسد در نهايت تورم و افزايش نرخ ارز را به دنبال دارد؛ مثل

تركيب هزينه هاي عمراني يا هزينه خالص سرمايه كه اگر بهينه نباشند بار تورمي زيادي را

بدنبال دارد مانند پديده مسكن مهر در سالهاي  91و .92

 -5در اين مطالعه توصيه شد كه سياستگذاران در ايران بايد سعي كنند تورم و نرخ ارز را
كاهش دهند و يك نقطه تعادلي براي مخارج دولت در آينده تعيين كنند.
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