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 و  استهای عملکردی اقتصاد کالن       ترین شاخص    از مهم   و نرخ رشد آن    میزان تولید ناخالص داخلی   
 ،از ایـن رو   . رود  شمار مـی   ی باال یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به         دستیابی به نرخ رشد اقتصاد    

 یکـی از     و اسـت گذارنـد از اهمیـت خاصـی برخـوردار           بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می       
مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از        . استترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کالن         مهم
 کـه  ای  گونه بهاست، ثبات اقتصاد کالن     بر رشد اقتصادی   ثرؤ عوامل م  ترین از مهم   یکی ن است که  آ

 .سـت  و مـستمر ا    اند که ثبات اقتصادی شرط الزم برای رشد اقتصادی باال           امروزه اقتصاددانان پذیرفته  
. گیـرد  مـورد بررسـی قـرار مـی       اقتصاد کـالن بـر رشـد اقتـصادی ایـران              یثبات بیدر این تحقیق نقش     

 بـر   مبتنـی )VAR( خودرگرسـیون بـرداری   دسـت آمـده از بـرآورد مـدل بـه روش      ه بارزیابی نتایج

ثبـاتی    بین شـاخص بـی  یمدت رابطه بلنددهد  نشان می  )1346 -1387 (های سال زمانی سری های داده
 و رشـد    )های تورم، کـسری بودجـه، نـرخ ارز و نـرخ مبادلـه             متغیرشاخصی ترکیبی از     (اقتصاد کالن 

  برایعنوان مانع جدی ثباتی اقتصاد کالن در ایران به بی  کهای  گونه به   ،جود دارد اقتصادی در ایران و   
ثر در راسـتای  ؤ مـ یاز این رو پایدارسازی اقتصاد کالن گـام    ،  کند  عمل می  استمرار آن رشد واقعی و    

  .باشد  در اقتصاد ایران می و مستمردسترسی به نرخ رشد اقتصادی باال
  

  .JEL: E0, O11, E63 بندی طبقه
  .ایران،  نرخ ارز ،تورماقتصاد کالن،  ثباتی رشد اقتصادی، بی : کلیدیهای هواژ

                                                            
  18/8/1392: تاریخ پذیرش                     18/2/1392: تاریخ دریافت*
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  مقدمه. 1
کارگیری  این امر متضمن به   . رود  شمار می  دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به             

ثر بـر رشـد اقتـصادی       ؤبیشتر عوامل م   و همچنین شناخت     های اقتصادی   ، ثبات سیاست  های مناسب اقتصادی   سیاست
ـالی   ،اند که ثبات اقتصادی یک شرط الزم برای رشد اقتـصادی باالسـت              امروزه اقتصاددانان پذیرفته  . است کـه    در ح
  .سازد های رشد اقتصادی را محدود می ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق بی

 .اسـت  کـار رفتـه   ه بـ Volatility و  Instabilityالتین هواژ دو معادل اقتصادی ادبیات در ثباتی بی واژه
 مفهـوم Instability  از امـا  ،نیـستند  قائـل  واژه دو ایـن  بـین  خاصـی  تفکیـک  محققـان  برخـی  هرچند

هـم   و گیـرد  مـی  در بـر  را هـا  شوک از ناشی های تکانه معموالً هم واژه این. دارند مدنظر را وسیعتری
در مقاالت . شود می را شامل تورم نرخ بودن باال همانند اقتصادی متغیرهای برخی غیرمتعارف تغییرات

، عـدم امنیـت     یرهـای اقتـصادی   متغ و انحرافات    ها  نوسانهای اقتصادی،    ها و بحران   مختلف، وقوع شوک  
  .)1379پور،  رمضان (اند ثباتی مطرح شده  بیعنوان بهاقتصادی و غیره 

 و بـر    اسـت  متغیر اساسی در کانون توجه       چندن   در تعریف محیط باثبات اقتصاد کال      ، دیگر سویاز  
ثبـاتی یـا پیـشرفت بـه سـمت ثبـات              اساسی که وضعیت آنها میزان بـی       هایاین متغیر  .شود کید می أآنها ت 

  . و رابطه مبادله نرخ ارز،ری بودجهنماید عبارتند از نرخ تورم، کس اقتصاد کالن را تعیین و تصریح می
ـیش          که کسری بودجه در سطح       در صورتی  نااطمینـانی تـورم   (بینـی باشـد      معقولی باشد نرخ تورم کـم و قابـل پ

 ها مناسب رشد و توسعه اقتصادی باشـد،         نرخ واقعی ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و ترازپرداخت          ،  )اندک باشد 
تورم عامـل   ،  عواملاین  از میان    ).1993بانک جهانی،   (محیط اقتصاد کالن شرایط باثباتی خواهد داشت        

تـرین مـشکالت اقتـصادی       که طی چند دهه گذشته تورم بـه یکـی از جـدی             طوریه   ب است،بسیار مهمی   
 در هـر     باال تورم وجود .کشورها تبدیل شد و موجبات نگرانی عمیق دولتمردان در جهان را فراهم آورد            

   .تهایی در آن اقتصاد اس دهنده وجود نارسایی اقتصادی نشان
 در نتیجـه   ونااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد موجب  ی اقتصاد کالن  ثبات  بی

 بـر  ویـژه  ایـن امـر بـه   . انداز روشن و شـفافی از آینـده ترسـیم نماینـد     توانند چشم آن فعاالن اقتصادی نمی   
ثبـات اقتـصاد کـالن از طریـق کـاهش قابـل توجـه         ،از ایـن رو  .ثیر منفی خواهد گذاردأگذاری ت   سرمایه
   .نماید  به رشد واقعی اقتصاد میبسیاریریزی بلندمدت کمک  انی و پیشبرد برنامهنااطمین

ــا تقویــت   انــداز ملــی و ســرمایه ثبــات اقتــصاد کــالن پــس  گــذاری خــصوصی را افــزایش داده و ب
 خـصوص  ثبـات اقتـصاد کـالن در         ،عـالوه    بـه  .بخـشد   ها را بهبود می     پذیری صادرات ترازپرداخت    رقابت
 اقتصاد کالن و اعتبار مقامات پـولی و مـالی کـشور نـزد کـارگزاران اقتـصادی                   های  گیری سیاست   جهت
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هـای اصـالح سـاختار اقتـصادی نظیـر             موفقیت تمام برنامـه    ،طور مشخص  به. دنبال دارد  م مهمی را به   ئعال
های انرژی مستلزم وجـود ثبـات          و هدفمند نمودن یارانه    ، آزادسازی های تعدیل   اصالحات مالی، سیاست  

 .)1380عراقی و همکاران،  خلیلی (اشدب الن میاقتصاد ک

ـان               عنوان یکی از عوامل رشـد اقتـصادی بـه          ثبات اقتصاد کالن به      ـات فرانکـل و خ طـور مـشخص پـس از مطالع
اسـاس نتـایج ایـن مطالعـات      بـر . د توجه قرار گرفت مور )1993(و فیشر   ) 1993(ربلو  ایسترلی و    ،)1990(

ثر واقی ارز آنها به نـرخ ارز        ؤ و همگرایی نرخ م    دارندجه کمتری   کشورهایی که نرخ تورم و کسری بود      
   .اند نمودهتری را تجربه   نرخ رشد سریعاستتر  تعادلی ارز سریع

 پیرامون علل رشـد سـریع کـشورهای         1993 در سال    های بانک جهانی    دنبال این مطالعات، بررسی    به
د کـالن در ایـن کـشورها عامـل کلیـدی در             وب شرق آسیا نیز بیانگر این موضوع بود که ثبات اقتصا          جن

ایـن  . وری بـوده اسـت      های باالی انباشت سرمایه، تخصیص بهینه منابع و رشد سریع بهـره             دستیابی به نرخ  
های باالی رشد اقتصادی دست یابند که نرخ تورم در سـطح ارقـام یـک          به نرخ  توانند  میکشورها زمانی   
هـا نیـز بـا کـسری چنـدانی       د و ترازپرداخـت   وشـ   دیریت مـی  خوبی م  ، بودجه دولت به   باشدرقمی و پایین    

ثبـاتی اقتـصادی عامـل اصـلی          المللی پول نیز بیانگر این است کـه بـی           مطالعات صندوق بین   .نباشدمواجه  
 و های پایدارسازی اقتصاد کالن  اعمال برنامهشود بینی می  پیش،از این رو.  کشورها بوده است اغلبرکود در   

   .)1380نوروزی،  حسن( تواند در دستیابی به رشد باالی اقتصادی اثرگذار باشد اصالحات ساختاری می
 به بررسـی  در این تحقیق اقتصادی دستیابی به رشدر ه اهمیت موضوع ثبات اقتصاد کالن د    با توجه ب  

 در بخـش دوم بـه   ، منظـور بـه ایـن   . پردازیم  میثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتصادی در ایران            بی  بین رابطه
ثبـاتی اقتـصادی    بی پرداخته و مکانیزم اثرگذاری      خصوص ررسی ادبیات تجربی و نظری موجود در این       ب

هـای مـورد اسـتفاده را        الگـوی اقتـصادسنجی و داده      در بخـش سـوم    . گـردد   میتشریح  بر رشد اقتصادی    
 از  مپـنج در بخش   . پردازیم  میالگو و آزمون تجربی موضوع      برآورد  به  در بخش چهارم    معرفی نموده و    

  .گردد ارائه می مباحث مذکورنتیجه 
  

  تحقیق تجربی  و  نظریادبیات. 2
ثبـاتی در   ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی با در نظر گـرفتن مفهـوم کلـی بـی            طور کلی بررسی رابطه بی     به

 و جـامعی   توان ابزارهای نظری گسترده  از این رو نمی    ، است مطالعات محدودی مورد بررسی قرار گرفته     
 ،)مـت غییـرات شـاخص قی    ت( ثبـاتی اقتـصادی نظیـر تـورم          بـی  اجزای ، اما ت یاف تبیین این موضوع  رای  را ب 

  مـورد بررسـی  بـسیاری در مطالعات های بیرونی اقتصاد کالن نظیر تغییرات قیمت نفت      تغییرات نرخ ارز و شوک    
 اسـتفاده از مفهـوم      گرفتـه بـا     ابتدا به مطالعـات صـورت       از مقاله   از این رو در این بخش      ،قرار گرفته است  
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وع بـه تفکیـک مطالـب مـرتبط بـا           ثباتی اقتصاد کالن پرداخته و در ادامه به بررسی ادبیات موضـ             کلی بی 
  . پرداخته خواهد شدثباتی اقتصاد کالن   بیاجزای

وجـود آورد کـه بـا تغییـر            ای بـه    گونـه   نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات در شرایط اقتصادی را به           
  .دنیاب قابل توجه تغییر صورت گذاران و فعاالن در یک بازار به  پولی و مالی انتظارات سرمایههای سیاست

 را گذاری بخش خصوصی انداز ملی و سرمایه ثبات اقتصاد کالن با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس 
 پیــشبرد از طریــق کــاهش قابــل توجــه نااطمینــانی وهــا را بهبــود بخــشیده و  افــزایش داده، ترازپرداخــت

عنـوان شـرط     که از آن بـه      تا حدی  نماید   به رشد واقعی اقتصادی می     بسیاریریزی بلندمدت کمک      برنامه
  . الزم برای رشد اقتصادی یاد شده است

 با در این مطالعه. به بررسی نقش ثبات اقتصاد کالن بر رشد اقتصادی پرداختند) 2009(سیرمانیتم و تمپل 
مدل رشـد    شده است    تالشهای تورم، کسری بودجه و نرخ ارز حقیقی         تعریف شاخص ترکیبی از متغیر    

نتـایج  .  بـرآورد گـردد    حد آستانه ثبات اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسـعه          ارزیابی و   اقتصادی  
 ، بیـشتر  گـذاری   کـه از ثبـات بیـشتری برخوردارنـد بـازده سـرمایه             ی اسـت در کـشورهای     تحقیق حاکی از آن   

 بنابراین ثبات اقتصاد کـالن      ، حکمرانی باالتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است        همگرایی سریعتر، کیفیت  
  .باشد تر می ثبات یابی به رشد باال و مستمر برای کشورهای بیتشرط الزم برای دس

به بررسی نقش ثبات اقتصاد کالن، محیط اقتصادی و سطح حکمرانی           ) 2008(جری، لی و میکیویز     
 ثبـاتی    نتایج این تحقیق بیانگر آن است کـه بـی         . اند  در حال گذر پرداخته   بر رشد اقتصادی در کشورهای      

 کـه بـر     آثـاری اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی نامطلوب است و نهادهای حکمرانی با توجه بـه                
کـه نهادهـای    محیط اقتصادی و امنیت اقتصادی دارند برای دستیابی به رشد اقتـصادی اهمیـت دارنـد، بـه نحـوی                 

  . ای بر رشد خواهند گذاشت  با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی اثر مثبت و فزایندهمناسب
تولیـد  ثبات اقتصاد کالن بر نـرخ رشـد     محیط بی آثارتبیین  برای  ) 1380( پور رمضانو   راقیع خلیلی

ثبـات اقتـصاد کـالن اسـتفاده           واقعی سرانه از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بـی           ناخالص داخلی 
م، تغییـرات درصـدی نـرخ    نـرخ تـور   داخلـی،  تولید ناخالص  نسبت کسری بودجه به  که عبارتند ازنمود

ثباتی اقتـصاد کـالن    تحقیق اشاره دارند که بیاین های  یافته .بطه مبادلهو انحراف معیار رشد را   واقعی ارز 
ایجـاد و حفـظ یـک محـیط باثبـات اقتـصاد کـالن مـستلزم           . رشد واقعی اسـت     برای در ایران مانع جدی   

نقـش   هـای اقتـصاد کـالن       در این راستا مدیریت و سیاست      است،تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت       
   .رندای دا کننده تعیین
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گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی بـا تکیـه             متقابل سرمایه  آثاربه بررسی   ) 1382( مدنی و گرجی
نتایج این مطالعه که برای کشور ایـران        . اقتصادی پرداختند  بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد        

ثباتی اقتصاد کالن ایـران        مورد آزمون قرار گرفته مبین این است که شرایط بی          )1342-1379(طی دوره   
 .تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده اسـت        گذاری و به     طی سه دهه آخر موجب کاهش کارایی سرمایه        ویژه  به

ثبـاتی اقتـصادی    های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی  ین است که سیاست   همچنین نتایج بیانگر ا   
  .استمانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی 

 ورهای منتخـب  ر توسـعه انـسانی در کـش       ثباتی اقتصادی ب   ثیر بی أتبه بررسی   ) 1391( صامتی و بهنود  
ثباتی اقتصاد کالن موجب کاهش در توسعه انـسانی و   ن است که بی   آنتایج تحقیق بیانگر    .  پرداختند یاآس
ثباتی اقتصادی را رصـد کـرده و از            بی بایست  میها   گردد و دولت    تبع آن کاهش در رشد اقتصادی می       به

  .ن استفاده نمایندثباتی اقتصاد کال منظور کاهش بی های هدفمند و کنترلی به سیاست
  

   خیز  اقتصادی کشورهای نفترشدو ی نفتدرآمدهای  ثباتی بی. 2-1
ثبـات و غیرتقـارنی را در    نوسان مستمر و بعضاً شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی رفتارهای مـالی بـی              

این رفتارها ناشی از آن است کـه در شـرایط افـزایش قیمـت نفـت انبـساط                   . دهد  اقتصاد کشور شکل می   
کـه در   شود، در حـالی  صورت سیاستی و بعضاً خود به خودی محقق می های باال به مالی و تعدیل با قیمت 

شود   شود، بلکه این امر نامطلوب تلقی می        تنها انقباض مالی متناسب محقق نمی      شرایط افت قیمت نفت نه    
  .شود و به این دلیل فشار بر بازارهای مالی و بخش خصوصی مضاعف می

هـای ایجـاد شـده نظیـر مـازاد عرضـه پـول یـا                 واسطه تکانه  ین کشورها نرخ حقیقی ارز به      ا اغلبدر  
ثر شده و این امـر موجبـات انحـراف آن از مقـدار تعـادلی بلندمـدت را        أمدت مت  کسری بودجه در کوتاه   

بنابراین وابستگی کشور به درآمد حاصل از فروش نفت از یک سو و طبیعت پرنوسان و       ،آورد فراهم می 
ای از اقتـصاد کـالن در          قابل مالحظه   بخش دهد که   بینی قیمت نفت از سوی دیگر نشان می         رقابل پیش غی

هـای    گـذاری    یهبودجه دولت، تراز بازرگـانی خـارجی، جریـان سـرما           .المللی است   های بین   معرض تکانه 
تند کـه در    ترین متغیرهایی هـس     های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهم          ییبخش عمومی و نیز دارا    

د از نـ توان درآمـدهای نفتـی مـی   بنـابراین   ،المللی نفت قرار دارند     بازار بین  های  نوسانپذیری از     معرض اثر 
 خـود را بـر متغیرهـای        آثـار مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پـول و نـرخ ارز                

  . نرخ رشد اقتصادی برجای گذاردویژه کالن اقتصاد به
که رابطه رشد اقتـصادی      در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند      ) 1388 (زاده رآرا و زمان   مه ابریشمی،

مدت حاکی از واکنش نامتقارن رشد اقتصادی غیرنفتی نسبت           های نفتی در کوتاه     غیرنفتی ایران و شوک   
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ها مثبـت درآمـد نفتـی اثـر معنـاداری بـر رشـد اقتـصادی                   که شوک  ای  گونه به   ،های نفتی است    به شوک 
 معنـاداری   صـورت   های منفی درآمد نفتی رشـد اقتـصادی را بـه            که شوک  یرنفتی ایران ندارد، در حالی    غ

  .دهد  میکاهش
  

  و رشد اقتصادی ، تورمپولیهای  ثباتی سیاست بی. 2-2
افـزایش حجـم    های پولی و رشد اقتصادی بیان شـده اسـت کـه               سیاستثباتی    بیدر خصوص رابطه میان     

 امـا در دوره بعـدی بـه    ،انجامـد  وره رونـق مـصنوعی و مـوقتی در اقتـصاد مـی      پول گرچه به ایجاد یک د     
انجامد که ایـن پدیـده بـه رکـود       دیگر میسوی و ایجاد رکود اقتصادی از    سوافزایش نرخ تورم از یک      

 رونـق اقتـصادی اولیـه و افـزایش تولیـد بـا رکـود اقتـصادی پـس از آن و           ،در واقع . تورمی موسوم است  
چـه اصـرار      هر ،عالوه به.  تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند       آثار شده و تنها     کاهش تولید خنثی  

 شـدیدتر و رکـودی کـه        دست آمده   به تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد تورم         برای بر افزایش حجم پول   
  .)1391الحسینی،  صادق (تر خواهد بود تر و طوالنی در پی آن خواهد آمد شدیدتر، عمیق

هـای     سیاسـت  ثبـاتی   بـی ترین شاخص    عنوان مهم  توان به    را می  )ها  یر در شاخص قیمت   تغی (نرخ تورم 
 را بـر اقتـصاد کـشور تحمیـل          بـسیاری هـای      آن هزینـه   های  نوساننرخ تورم باال و     .  قلمداد نمود  اقتصادی

رین تـ   از مهـم  . شـود    نـرخ تـورم نیـز بیـشتر مـی          های  نوسانهای تورم باالتر       اینکه در نرخ   ویژه  نماید، به   می
تبـع آن کـاهش سـطح رفـاه      توان به کـاهش نـرخ رشـد اقتـصادی و بـه         ثبات می   های تورم باال و بی      هزینه

  .  دیگر اشاره نمودسویدرآمد جامعه از   و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کمسوعمومی از یک 
شـود؛   عـاالن اقتـصادی مـی   های نسبی توسـط ف    ثبات موجب اخالل در شناسایی قیمت       تورم باال و بی   

 در نتیجـه فعـاالن اقتـصادی        ،یابـد   یند تورمی، قیمت تمام کاالها به یک نسبت افزایش نمی         اچراکه در فر  
ایـن  . خـوبی تفکیـک نماینـد    ها بـه  های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت    توانند تغییرات قیمت    نمی

ها و اخالل در تخـصیص بهینـه      دهی قیمت   های نسبی موجب کاهش قدرت عالمت       اخالل در شناسایی قیمت   
  .گردد ها نیز تشدید می  نرخ تورم بیشتر باشد این اخالل در سیستم قیمتهای نوسانالبته هرچه . گردد منابع می

ثبات موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و فعاالن               تورم باال و بی   
گـذاری     بـر سـرمایه    ویژه  این امر به  .  روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند       انداز  توانند چشم   اقتصادی نمی 

  .ثیر منفی خواهد گذاردأت
که بـا افـزایش تـورم نااطمینـانی تـورم            دنده نشان می در مطالعه خود    ) 1388 (پورشهابی و   صفدری

له اثـر  ئسگذاری بخش خصوصی در اقتـصاد ایـران شـده و ایـن مـ         افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه      
  . بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته استیمنفی بلندمدت
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نتـایج تحقیـق    . انـد    را بررسـی نمـوده     تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایـران       ،  )1390(پیرایی و دادور    
همچنـین تـأثیر نااطمینـانی تـورم طـی          . حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد            

  .ر رشد اقتصادی منفی استدوره مورد مطالعه ب
 بـه آزمـون اثـرات سیاسـت پـولی بـر تولیـد کـل                 )1391(دوسـت    نژاد، گـودرزی و مـشتری       عباسی

های مثبت و منفی داللت بر آن دارد که شوک هـای    در خصوص شوکدست آمده   به نتایج   .اند  پرداخته
 در تمـام    ،عـالوه  بـه . ردهـای مثبـت دا      به مراتب بیشتر بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به شوک          آثارمنفی  

کـه   طـوری ه   بـ  ،های مثبت پولی پس از یک دوره اثر منفی بر رشد تولید داشته اسـت               تصریحات، شوک 
چند سیاستگذار   دهد هر  نتایج نشان می  . شود های مثبت در دوره بعد خنثی می       بخش بزرگی از اثر شوک    

 اما هنگـام کـاهش      ، را افزایش دهد   تواند با افزایش غیرمنتظره رشد حجم پول تا حدی رشد اقتصادی           می
  .  هزینه به مراتب بیشتری بر حسب کاهش رشد اقتصادی بپردازدبایست میرشد عرضه پول و تورم 

بینـی رشـد    به بررسی رابطه بین ثبات بخش بانکی، رشـد اقتـصادی و پـیش        ) 2012(جوکیپی و مانن    
له بیانگر آن اسـت کـه ثبـات بخـش بـانکی             نتایج این مقا  . اند  یافته پرداخته  اقتصادی در کشورهای توسعه   

های ثبات با افزایش در نرخ رشد اقتصادی        که دوره  ای  گونه، به   استمحرک مهمی برای رشد اقتصادی      
  .  ثبات بخش بانکی، نااطمینانی نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده است،همچنین. اند و بالعکس دنبال شده

  

  تصادیو رشد اقهای مالی  ثباتی سیاست بی. 2-3
تـوان در دو افـق     بر تولید و رشد اقتـصادی را مـی      )مخارج دولت تغییر در   (های مالی     ثباتی سیاست   بیثر  ا

تولید در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر . مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد        زمانی کوتاه 
   . دیگر استسویه تخصیص آن از  و نحوسومین مالی مخارج دولت از یک أثر از نحوه تأو رشد اقتصادی مت

 بلندمـدت مخـارج دولـت       آثارثر در تعیین    ؤ م یدر عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز عامل        
هـای عمـومی کـه دارای بـازدهی مناسـب            اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پـروژه        . بر تولید است  

تـوان انتظـار       تخصیص یابد می   باشد  میهایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن           هستند به اجرای پروژه   
یی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی افزایش مخـارج دولـت، تولیـد و                ادلیل کار  داشت که به  

  .ثیر منفی قرار دهدأرشد اقتصادی را در بلندمدت تحت ت
 مخارج دولت از اهمیت باالیی برای تولید و رشد اقتصادی           های  نوسانمدت    اما در افق زمانی کوتاه    

ترین اجزای تقاضای کل اقتـصاد اسـت، بنـابراین         از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم       . ار است برخورد
 ثباتی تولید و رشد اقتـصادی  ثباتی در تقاضای کل به بی ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی      روشن است که بی   

 افـزایش تقاضـای کـل       یابد، ابتدا از طریـق       مخارج دولت افزایش می    که  زمانی. انجامد  مدت می   در کوتاه 
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هـای بعـدی بـه     یابـد، امـا در دوره   صورت موقتی افزایش مـی  صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به       به
گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افـزایش اولیـه            رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه         برون آثارمرور  

قاضا، تولید و رشـد اقتـصادی را        در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش ت         . گردد  خنثی می 
 گذاری و مصرف بخش خصوصی کاهش تولید تا حدودی          کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه        

  در نتیجه،گذاری بخش خصوصی دارند مخارج مالی دولت تأثیر مهمی در سرمایهبنابراین  ،جبران خواهد شد
  . )1391زاده،  زمان (شوند صادی محسوب میهای رشد و ثبات اقت ابزار قدرتمندی برای سیاست

  وای دولـت   سـرمایه ،مخـارج جـاری  (بررسـی اثـر مخـارج مـالی      بـه    )1390 ( صادقی  و محمودزاده
 این  نتایج. اند  پرداختهرانی   گذاری خصوصی در ایران بر اساس فرضیه اثر برون         بر سرمایه ) کسری بودجه 

ای و  یهرانـی و افـزایش مخـارج سـرما     ت اثـر بـرون   که افزایش مخارج جاری دوله استنشان دادتحقیق  
  همچنین بر اساس،گذاری خصوصی دارد رانی بر سرمایه های اقتصادی اثر درون گذاری در زیرساخت سرمایه

  . گذاری خصوصی در ایران منفی است نتایج پژوهش اثر کسری بودجه بر سرمایه
  

   و رشد اقتصادیارزثباتی نرخ  بی. 2-4
های ارزی از چنان اهمیتی در اقتصاد برخوردار است که اقتصاددانان یکی از         و سیاست  تحوالت نرخ ارز  

. داننـد  هـای ارزی کـشورها در آن دوره مـی     را سیاست 1930دالیل اساسی بروز و تقویت بحران بزرگ        
 مهـم اسـت کـه       یقـدر    بـه هـای خـارجی        نرخ ارز و تغییرات ارزش پـول ملـی در مقابـل پـول              های  نوسان
المللی پول بر لزوم توجه به این متغیر تأکید کـرده   ویژه صندوق بین    المللی به   های پولی و مالی بین     سازمان

  .نمایند  توصیه میها نوسانو همواره دخالت در بازار ارز را برای کاهش 
ثبـاتی در   نرخ واقعی ارز از جمله عواملی است که انحراف از مقادیر تعادلی و همچنـین بـی             بنابراین  

تغییـر نـرخ ارز از      . ثیر قـرار دهـد    أویـژه رشـد اقتـصادی را تحـت تـ            تواند عملکرد اقتصاد کالن به     میآن  
  بیانگر اثر خالص تغییـر نـرخ ارز  آثاریند این اگذارد که بر  متضادی را بر تولید باقی می      آثارمسیرهای متفاوت   

 یکـی از مـسیر میـزان        ،شود  میاثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار             . بر تولید است  
هـای    گـذاری و ایجـاد ظرفیـت        استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه           

کاهش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش قیمت کاالهای صادراتی در بازارهای            . تولیدی جدید در اقتصاد   
ی تقاضای کل اقتـصاد را بـه سـمت تقاضـا            خارجی و کاهش قیمت کاالهای وارداتی در بازارهای داخل        

 کاهش نرخ ارز تقاضای کاالهـای تولیـد داخـل         ،در واقع . دهد  برای کاالها و خدمات خارجی انتقال می      
کاهش تقاضا برای تولیدات داخلـی منجـر        . دهد  را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می           

 بنابراین تولید داخلی از مـسیر کـاهش نـرخ           ،واهد شد به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خ        
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 ،در مقابـل  . شـود   ثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می      أ ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت ت       بالاستفادهواقعی ارز و    
افزایش نرخ ارز موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هـم در بـازار خـارجی و                     

 در نتیجه اثر مثبت بر میـزان تولیـد و   ،گردد  های تولید موجود می     برداری از ظرفیت    هتبع آن افزایش بهر    به
 هـای جدیـد از طریـق    عالوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود ایجاد ظرفیت . رشد اقتصادی خواهد داشت   

   .گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است سرمایه
ثیرپـذیری  أبا وجود اینکه میزان ت    دارد که در اقتصاد ایران        در مطالعه خود بیان می    ) 1391(زاده   زمان

مـدت اثـر مثبـت        رسـد در مجمـوع در کوتـاه         نظر می  صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به         
ی کـاهش   اثـر منفـ   گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتماالً        کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه        

مـدت از مـسیر کـاهش         بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعـی ارز در کوتـاه          . نرخ ارز غالب خواهد شد    
هـای جدیـد    های موجود بر تولید اثر منفی داشته، امـا از مـسیر افـزایش ایجـاد ظرفیـت            استفاده از ظرفیت  

از مسیر کـاهش اسـتفاده از       گذارد، اما در بلندمدت کاهش نرخ واقعی ارز هم            تولید اثر مثبتی را باقی می     
های جدید تولید موجب تضعیف تولید داخلی و          های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت          ظرفیت

  .دگرد رشد اقتصادی می
ثباتی نـرخ ارز و رشـد اقتـصادی در اقتـصاد              در تحقیق خود به بررسی رابطه بین بی       ) 1386(حالفی  

ثباتی و انحـراف نـرخ        دهد که بی    ی در این مطالعه نشان می     برازش مدل رشد اقتصاد   . ایران پرداخته است  
  .ثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته استأواقعی ارز ت
بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتـصاد             به  ) 1383 (مقدم  غربالی وی  یختا

شـده در مـورد اقتـصاد ایـران          ی مطـرح  اساس این تحقیق، برخالف بسیاری از نظرها       بر. اند   پرداخته ایران
که با کـاهش ارزش    به طوری، ضعیفی برقرار استامامیان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی          

 ترتیـب،  ایـن بـه  . دهـد  تولیـدات کـشور افـزایش نـشان نمـی         ) افزایش نرخ ارز حقیقی   (خارجی پول ملی    
   .ولیدات نداردافزایش نرخ ارز اسمی نیز تأثیر چندانی در افزایش ت

در . ثباتی نرخ ارز و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی پرداخته است به بررسی رابطه بی) 2008(کانتر 
تـرین مـسیرهای     عنوان مهم  الملل، جریان سرمایه بین الملل و ثبات اقتصاد کالن به           این مطالعه تجارت بین   

 نتایج برآورد مدل رشد اقتـصادی بـه روش          .اثرگذاری ثبات نرخ ارز بر رشد اقتصادی معرفی شده است         
  .کشورها بوده استثباتی نرخ ارز و رشد اقتصادی در این گروه از  های تابلویی بیانگر رابطه منفی بین بی داده
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  ثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتصادی در ایران  بین بی آزمون تجربی رابطه. 3
  مدل معرفی . 3-1

مشخص شده است در مطالعات مختلـف الگوهـای متفـاوتی بـرای             همانطور که در بخش ادبیات تحقیق       
هـا   خالصه ایـن مـدل  .  تصریح شده است اقتصادی و رشد  آن ی، اجزا ثبانی اقتصاد کالن   بررسی رابطه بی  

  . مشاهده نمودپیوست ) 1(توان در جدول  را می
 و  )1992 ، رومـر   و 1992 ،منکیـو (سنجی رشد اقتصادی    با توجه به مبانی نظری موضوع الگوهای اقتصاد       

ثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتـصادی        های مورد مطالعه در این مقاله برای بررسی کمی رابطه میان بی            مدل
  : گردد الگوی تلفیقی زیر تصریح می

  

) β0+β´1 نرخ رشد اقتصادی= ثباتی اقتصاد کالن  بی شاخص )+β´2(بردار متغیرهای کنترل)+ε 
  

  بررسی متغیرهای مدل. 3-2
  )G( ینرخ رشد اقتصاد .3-2-1

 رشـد   عنـوان شـاخص   های نرخ رشد ساالنه تولیـد ناخـالص داخلـی حقیقـی بـه             در این تحقیق از شاخص    
ـال  . نشان داده شده اسـت  )1( نرخ رشد اقتصاد ایران در نمودار    سری زمانی . اقتصادی استفاده شده است     تـا  1339از س

در ایـن دوره نـرخ رشـد        . هـای رشـد بـاالیی را تجربـه نمـوده اسـت              تصاد ایران نرخ   اق 1356اواسط سال   
 ساله میـانگین نـرخ رشـد        17  در این دوره   ،در مجموع .  درصد در نوسان بوده است     17 تا   5اقتصادی بین   

بـا آغـاز شـرایط انقالبـی     .  درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است 5/10اقتصادی ایران حدود    
میانگین نـرخ رشـد    یابد و شدت کاهش می  و پس از آن آغاز جنگ نرخ رشد اقتصادی به 1356در سال   

در دوران پس از جنگ نیز نـرخ رشـد اقتـصادی            .  درصد در سال بوده است     -3/2اقتصادی در این دوره     
  درصد را تجربه نموده است، اما میانگین نـرخ رشـد اقتـصادی             16 تا   -5/2بسیار پرنوسان ظاهر شده و از       
 )1368 -1376( ساله 8نرخ رشد اقتصادی در دوره .  درصد بوده است5، 1388 در دوره پس از جنگ تا سال

طـور    بـه  )1376-1384( سـاله    8نرخ رشد اقتـصادی در دوره       .  درصد بوده است   5/5طور میانگین برابر     به
 درصـد در سـال      9 تا    ابتدا نرخ رشد اقتصادی    1384در دوره پس از     .  درصد بوده است   9/4میانگین برابر   

 نرخ رشد مجـدد افـزایش       1388در سال   . گیرد  یابد، اما پس از آن روند نزولی به خود می            افزایش می  85
  درصد1/5طور میانگین برابر   به1388نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال         . رسد   درصد می  5/3یافته و به    
  . بوده است
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  .انایر.ا.جبانک مرکزی : مأخذ   

  )درصد ( نرخ رشد اقتصاد ایران سری زمانی.1نمودار 
  

  )MII( ثباتی اقتصاد کالن  بی.3-2-2
 به تبعیت از مقالهدر این . سنجش درجه ثبات اقتصادی کشورها از لحاظ تجربی چندان آسان نیست

 پوررحیم و رحمانی، دهقان و )2012(حقیقی، سامتی و داللی ، )2003(ایزمیهان ، )1993 ( فیشراتمطالع
  :گردد صورت زیر تعریف می  بهMII1)(ثباتی اقتصاد کالن   بیص شاخ)1391(

MIIنرخ ارز در بازار سیاه (تغییرات نرخ ارز نرخ تورم،ای از چهار متغیر  ه ت که نمایندثباتی اس  شاخص بی( ،
ی یکسانی ندارند واحدهاچهار شاخص اشاره شده . باشد میتغییرات کسری بودجه و تغییرات در نرخ مبادله 

کردن یا   بنابراین امکان جمع،های متفاوتی دارند حداکثر و حداقل گیرند و و مقادیر متفاوتی به خود می
 بنابراین در مرحله اول چهار زیر شاخص براساس فرمول کلی ،گیری برای ایجاد شاخص نداریم میانگین

  : اند زیر محاسبه شده
  

XX

XX
I

minmax

mint
t −

−
=                                                              )1                                  (  

 

tI     ارزش شاخص متغیرX   ثباتی اقتصاد کالن است درسال        که شاخص بیt   باشـد   ام مـی .Xt  ارزش
 طـی تمـام   Xقلی و حداکثری شـاخص   ارزش حداXMAX و XMINاست و   t در زمان Xحقیقی شاخص

                                                            
1. Macroeconomic Instability Index 
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 امـا وقتـی در      ،کردنـد  حالـت اول چهـار شـاخص هـر مقـداری اختیـار مـی               در. دوره تحت بررسی است   
  .نمایند چارچوب فرمول قرار گیرند بین صفر و یک تغییر می

 ،آیـد  دست می   به فوقدست آمده از فرمول      هگیری از چهار شاخص ب      با میانگین  MIIدر مرحله دوم    
  .پذیرد  نیز مقداری بین صفر و یک میMII اینبنابر

  
  متغیرهای کنترلی .3-2-3

 )P(  فعالنرخ رشد جمعیت متغیردهندگی مدل به پیروی از مطالعات موجود از دو   افزایش توضیحبرای
  .  استفاده شده است)I(بخش خصوصی و عمومی سرمایه ناخالص ثابت تشکیل نرخ رشد ساالنه و 

 کشور  برای)1346 -1387 (های سال زمانی سری های داده بر مبتنی مطالعه نای است ذکر به الزم

  .است شده استخراج مرکزی بانک اطالعات و آمار از ها داده. گیرد می انجام ایران
  

  برآورد الگو. 4
  : شود صورت زیر نمایش داده می ی تحقیق بهیبا توجه به مطالب فوق مدل نها

  

G =β0 + β1(I) + β2(P) + β3(OI) + β4 (INF) + β5 (E) + β6 (D57) + ε )2(                                     
  

ثباتی اقتـصاد کـالن و نیـز           ارزیابی اثر بی   برایهای سری زمانی و نوع مطالعه        با توجه به ماهیت داده    
 ورد اسـتفاده  م)VAR(  در این مطالعه روش خود رگرسیون برداریشده در ادبیات موضوع رهای معرفیسایر متغی 

  .شوند برای تخمین الگوی موردنظر ابتدا ایستایی متغیرها و انباشتگی آنها آزمون می. قرار گرفته است
  

  آزمون ریشه واحد . 4-1
 آزمـون   بایست   می  از آنکه به تحلیل و تخمین معادالت الگو پرداخته شود          پیشهای سری زمانی     در داده 

یافتـه   تعمـیم  فـولر    -نتایج معیار دیکـی   . شود  زمانی متغیرها انجام    های   ریشه واحد برای تعیین مانایی سری     
   .ها مانا هستند دهد تمام متغیرها در سطح داده نشان می
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  یافته  فولر تعمیم- نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل بر اساس آماره دیکی.1جدول 

   درصد5مقادیر بحرانی در سطح اهمیت   مقدار آماره در سطح  متغیر

 2/93- 3/62- نرخ رشد اقتصادی

 2/93- 4/29-  گذاری نرخ رشد سرمایه

 2/93- 2/96-  نرخ رشد جمعیت شاغل

 2/93- 4/44-  ثباتی اقتصاد کالن شاخص بی

  . تحقیقنتایج: مأخذ
  

  VAR تعیین وقفه بهینه در الگوی.  4-2
د رگرسیون بـرداری تعیـین طـول      های خو   مسئله در مدل    نخستین رهای مدل ی از تشخیص ایستایی متغ    پس

نـشان  نتـایج   . استفاده شده است   (AIC)در اینجا برای تعیین طول وقفه از معیار آکائیک          . وقفه بهینه است  
  . دهد عنوان وقفه بهینه مدل قرار می  را بهیک آکائیک وقفه  معیاردهد که در مدل موردنظر می

  

  برآورد الگو. 4-3
روابـط و جـدول     رهای توضیحی بهترین معیار برای الگوسازی بوده است         از آنجا که وقفه اول برای متغی      

شده بـر رشـد      رهای معرفی ی و سایر متغ    کالن ثباتی اقتصاد   ثیر بی أزیر نتایج تخمین بردار خودرگرسیونی ت     
  .دهد اقتصادی کشور را نشان می

 
G = C(1,1)*G(-1) + C(1,2)*I(-1) + C(1,3)*P(-1) + C(1,4)*MII(-1) + C(1,5) 
I = C(2,1)*G(-1) + C(2,2)*I(-1) + C(2,3)*P(-1) + C(2,4)*MII(-1) + C(2,5) 
P = C(3,1)*G(-1) + C(3,2)*I(-1) + C(3,3)*P(-1) + C(3,4)*MII(-1) + C(3,5) 
MII = C(4,1)*G(-1) + C(4,2)*I(-1) + C(4,3)*P(-1) + C(4,4)*MII(-1) + C(4,5) 
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  ردار خودرگرسیونینتایج  تخمین ب. 2جدول 
MII P I G  

-1/12E-05 -0/010364 1/117836 290930/0  G(-1) 

 tآماره  [1/45707 ] [2/23209 ] [0/44181-] [0/00433-]

-0/000200 0/010443 0/036665 0/104812 I(-1) 

 tآماره  [1/27346 ] [0/17761 ] [1/07997 ] [0/18851-]

0/012546 0/296323 1/319216 -1/046434 P(-1) 

 tآماره  [0/77292-] [0/38849 ] [1/86299 ] [0/71732 ]

0/319291 3/121892 -8/669377 -6/182198 MII(-1) 

 tآماره  [0/48473-] [0/27101-] [2/08350 ] [1/93782 ]

0/302751 0/440135 1/208211 8/480665 C 

  tآماره  [1/10824 ] [0/06295 ] [0/48957 ] [3/06242 ]
  . تحقیقنتایج: مأخذ

 

  ) واکنش وضربه(العمل آنی  توابع عکس. 4-5
انـد و     نتایج ارائـه شـده     صرفاً از آنجایی که نتایج تخمین مدل خود رگرسیونی برداری قابل تفسیر نیستند           

جدول بیانگر  نمودار و ه شده است که اطالعات اینئالعمل آنی ارا   جدول توابع عکس  نمودار و   در ادامه   
گـذاری   رمایهنـرخ رشـد سـ    که اگر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیـار در         آن است   

 در رشـد اقتـصادی   کشور ایجاد شود اثـر آن بـر   ثباتی اقتصاد کالن نرخ رشد جمعیت فعال و شاخص بی    
  .های بعد چگونه خواهد بود دوره
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  ) واکنش وضربه(العمل آنی  توابع عکس. 2نمودار 

  

ای به اندازه یک انحراف معیار در متغیر         ر ناگهانی یا تکانه   یدهد تغی   نشان می   سمت چپ  فوقنمودار  
 .شـود   واحد می47/6شاخص رشد اقتصادی در دوره اول باعث افزایش شاخص رشد اقتصادی به اندازه     

یـن تکانـه در     اثـر ا  .  شده است  95/2این اثر در سال دوم موجب افزایش شاخص رشد اقتصادی به اندازه             
  .شود  ترتیب تفسیر میاینهای بعد نیز به  دوره

 انـدازه یـک انحـراف معیـار در          ای بـه   یر ناگهانی یا تکانـه    یدهد تغ   نشان می  نمودار باال سمت راست   
 28/1گذاری در دوره دوم باعث افزایش شـاخص رشـد اقتـصادی بـه انـدازه                   ر شاخص رشد سرمایه   متغی

اثـر  . شده است 31/0سوم موجب افزایش شاخص رشد اقتصادی به اندازه         این اثر در سال     . شود واحد می 
 اثـر تکانـه وارده بـر    نمودار پایین سمت چپ   . شود  ترتیب تفسیر می   اینهای بعد نیز به      این تکانه در دوره   
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که اگر رشـد جمعیـت شـاغل        شاخص رشد اقتصادی از طرف متغیر رشد جمعیت شاغل است، به طوری           
 در دوره دوم امـا  نداشـته  رشـد اقتـصادی  معیار افزایش یابد در دوره اول اثری بـر      به اندازه یک انحراف     

  صـورت  اینهای بعد به     در اینجا نیز اثر این تکانه در دوره       . دهد  واحد کاهش می   62/0رشد اقتصادی را به میزان      
  . شود تفسیر می

شـاخص  ف معیـار در     دهد تغییر ناگهـانی بـه انـدازه یـک انحـرا             نشان می  نمودار پایین سمت راست   
تکانه وارده بر ایـن متغیـر در دوره دوم          .  در دوره اول اثری بر رشد اقتصادی ندارد        ثباتی اقتصاد کالن    بی

توان اثر تکانه این   ترتیب تا پایان دوره می ایندهد و به      واحد کاهش می   48/0رشد اقتصادی را به اندازه      
  . متغیر را بر شاخص رشد اقتصادی تفسیر نمود

 تکانـه  جزتوان دریافت که تقریباً تکانه وارده بر تمام متغیرها ب   براین با توجه به نمودارهای مربوطه می      بنا
  .شود تدریج تعدیل می  شده و اثر آن تا پایان دوره بهآغازوارده بر متغیر رشد اقتصادی تقریباً از دوره دوم 

صـورت   ها بـر رشـد اقتـصادی تقریبـاً بـه          این نکته نیز قابل توجه است که اثر تکانه وارده تمام متغیر           
  .  یعنی تعدیل آنها تا پایان دوره همراه با نوسان نیست؛شوند پایدار تا پایان دوره تعدیل می

    

  تجزیه واریانس . 4-6
  در این جدول،.دهد وجه به الگوی برآورد شده نشان میهای مدل را با تجدول زیر تجزیه واریانس متغیر

  .دهد های مختلف نشان می بینی متغیرهای مربوطه را طی دوره  خطای پیش استمشخص شده S.Eستون اول که با 
شود و منبع این خطا تغییـر          که این خطا در هر سال بر اساس خطای سال قبل محاسبه می             دلیلبه این   

دهـد خطـای      نتـایج جـدول نـشان مـی       . یابد  های آتی است طی زمان افزایش می        در مقادیر جاری و تکانه    
.  بــوده و طــی زمــان افــزایش یافتــه اســت 28/7 و در دوره دوم 47/6بینــی در دوره اول بــه انــدازه  شپــی

سـتون دوم   . دهـد   های بعدی درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مـشخص را نـشان مـی                  ستون
وده درصد تغییرات شاخص رشد اقتصادی ناشی از خـود متغیـر بـ             100دهد گرچه در دوره اول        نشان می 

 درصـد  3 درصـد مربـوط بـه شـاخص رشـد اقتـصادی،       95 در دوره دوم تغییرات این شـاخص  امااست،  
درصـد  44/0 درصد مربوط بـه تکانـه رشـد جمعیـت شـاغل،              74/0گذاری،   مربوط به تکانه رشد سرمایه    
  . ثباتی اقتصاد کالن بوده است مربوط به تکانه شاخص بی
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  نتایج  تجزیه واریانس. 3جدول 
MII P I G S.E دوره 

0/000000 0/000000 0/000000 100/0000 6/479833 1 

0/442907 0/748206 3/091758 95/71713 7/281054 2 

1/103010 0/786137 3/080575 95/03028 7/514784 3 

1/441480 0/838539 3/122454 94/59753 7/584619 4 

1/604824 0/855074 3/118411 94/42169 7/606669 5 

1/671262 0/862462 3/116633 94/34964 7/613520 6 

1/696691 0/865032 3/115532 94/32275 7/615658 7 

1/705781 0/865946 3/115121 94/31315 7/616316 8 

1/708895 0/866248 3/114975 94/30988 7/616516 9 
1/709921 0/866346 3/114928 94/30881 7/616577 10 

  .یق تحقنتایج: مأخذ
  

  های سیاستی و توصیه بندی جمع. 5
توانـد بـر     اقتـصادی مـی     با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از متغیرها و رفتارهای اقتصادی و حتی غیر               

ثبـاتی     بـود کـه آیـا بـی        پرسشدنبال پاسخی برای این      ثر باشد این مقاله به    ؤیند رشد اقتصادی کشور م    افر
تـالش  ثر باشـد؟ در ایـن مقالـه         ؤهای آن در ایران م      اقتصادی و پویایی  تواند در رشد      اقتصاد کالن نیز می   

  فوق پاسخ داده شود    پرسش به   )VAR( با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل خودرگرسیونی برداری           شود  می
 نتـایج بـرآورد مـدل حـاکی از آن           .تحلیل قرار گیرد   و ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه         به گونه 

ثباتی اقتصاد کالن بـر رشـد اقتـصادی کـشور تقریبـاً از دوره دوم       یر تکانه وارده بر شاخص بیثأبود که ت 
  .شود تدریج تعدیل می صورت پایدار و بدون نوسان به  شده و اثر آن تا پایان دوره بهآغاز

و ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد کالن مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت 
در چگونگی  های اقتصاد کالن بوده و در این راستا مدیریت و سیاست  اصل مهم انضباط مالیبرقراری

ی سیاستگذاری در در راستا. ای دارند کننده نقش تعیین خلی و خارجیاهای د واکنش نسبت به شوک
  :توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود این حوزه می

ثباتی نرخ رشـد      تی نرخ تورم یکی از عوامل عمده بی       ثبا  ثباتی نرخ رشد حجم پول عالوه بر بی         بی -
 یکی از عوامل اصـلی ایجـاد دورهـای تجـاری و              نیز ثباتی پولی   به عبارت بهتر، بی   . باشد  میاقتصادی نیز   

منظـور کـاهش حرکـت       بنـابراین کنتـرل رشـد نقـدینگی بـه          ،بوده است در ایران   ثباتی رشد اقتصادی      بی
 .بازانه و همچنین کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصاد کالن بدیهی است های سفته نقدینگی به سمت فعالیت
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هـای پـولی و اعتبـاری در جریـان تولیـد و       کننـده سیاسـت   دلیل نقـش تعیـین   نظام پولی و بانکی به    -
ای که    گونه  شود؛ به   ترین ابزارهای دخالت دولت در امور اقتصادی محسوب می          درآمد ملی یکی از مهم    

نکی در کنـار ابزارهـای بودجـه و برنامـه قـدرت اقتـصادی مهمـی در اختیـار دولـت قـرار           ابزار پولی و با 
تواند کل زندگی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و با افزایش ثبـات اقتـصاد کـالن                     دهد و می    می

توانــد بــا اتخــاذ  عبــارت دیگــر، نظــام بـانکی مــی   بــه. الزامـات رشــد و توســعه اقتــصادی را ایجــاد نمایـد  
کار بردن ابزارهـای کنترلـی دقیـق و کـارا             های مناسب و هماهنگ با اهداف کالن اقتصادی و به           سیاست

های مولد اقتصادی هدایت کند و با افزایش ثبـات اقتـصادی زمینـه را بـرای                   نقدینگی را به سمت فعالیت    
  . گذاری، اشتغال، تولید و غیره فراهم آورد گیری روند سرمایه شکل

کند    ارز کشور سیاست تعیین نرخ ارز بانک مرکزی را دارای دامنه آثار متعددی می              ساختار بازار  -
 بـسیاری هـای     تواند هزینـه    های اقتصادی می    گیری در این حوزه بدون هماهنگی با سایر بخش          که تصمیم 

 اتخـاذ اسـتراتژی روشـن در تعیـین ارزش پـول ملـی کـه             ، دلیـل  ایـن به  . همراه داشته باشد   برای اقتصاد به  
نوسـان  .  مبنای تعیین نرخ برابری ریـال باشـد        بایست   می ستیابی به هدف توسعه اقتصادی را تسهیل نماید       د

عنـوان    تحلیـل متغیرهـای بنیـادی بـه        لحـاظ و چـه از     ) رفتـاری  (ال تحلیل تکنیک  لحاظدر بازار ارز چه از      
عی اقتصاد نـرخ    های نظری و شرایط واق      بر اساس مدل  بایست     از این رو می    ،شوک اقتصادی مطرح است   
 . های واقعی تنظیم کرد های رشد اقتصادی را بر مبنای نرخ واقعی ارز را تعیین و سیاست

غیرمـستقیم از طریـق      و    مـستقیم  صـورت  توانـد ارقـام پـولی را بـه           مـی  نوسان در درآمدهای نفتـی     -
و یـد و اشـتغال       و ساختار تول    به تورم منجر شود     و  وارده تحت تأثیر قرار دهد     کهای مالی به شو     واکنش

ریزی مناسـب بـرای کنتـرل نحـوه           بنابراین برنامه  ، کشور را با تهدید مواجه کند      در نهایت رشد اقتصادی   
توانـد از واردشـدن    استفاده از درآمدهای نفتی متناسب با درآمدهای ارزی ناشـی از صـادرات نفـت مـی           

ت نفـت بـر   قیمـ  هـای  نوسـان از این رو در جهت کـاهش تـأثیر          . شوک به اقتصاد کشور جلوگیری نماید     
های قیمتی نفت     ک انتقال شو  تقویت شود تا اثر    توسعه ملی     صندوق  جایگاه اقتصاد کشور ضروری است   

 . کندم کها و نرخ ارز را  نهایت قیمتدر به سیاست پولی و 
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...ثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتصادی رابطه بین بی  191

  ستپیو
  

  ی اقتصاد کالن و رشد اقتصادیتثبا ررسی رابطه بیب الگوهای متفاوت .1جدول 
  

  روش تخمین سایر متغیرهای توضیحی  ثباتی متغیرهای بی متغیر وابسته پژوهشگر

نژاد، حسین و  عباسی
  )1391(همکاران

تولید ناخالص داخلی 
  حقیقی بدون نفت

مدهای نفتی، نرخ تورم، آرشد در
های  رخ ارز، شوکمخارج دولت، ن

  مثبت و منفی پولی
  حجم پول

انباشتگی  تحلیل هم
 و مدل تصحیح خطا

پیرایی، خسرو و 
  )1390(دادور، بهاره

نرخ رشد ساالنه تولید 
ناخالص داخلی حقیقی 

  بدون نفت

نرخ رشد تورم، شاخص نااطمینانی 
  تورم، نرخ رشد ساالنه حجم پول

 GARCH  ینرخ رشد ساالنه سرمایه ناخالص ثابت حقیق
OLS 

صفدری و 
  )1388(پورشهابی

لگاریتم طبیعی تولید 
  ناخالص داخلی حقیقی

  لگاریتم تورم، نا اطمینیانی تورم
گذاری بخش خصوصی  لگاریتم مخارج سرمایه

  حقیقی
EGARCH 

VECM 

  )1386(حالفی
نرخ رشد ساالنه تولید 
  ناخالص داخلی حقیقی

  ثباتی نرخ ارز، نرخ رشد رابطه مبادله بی
گذاری ثابت ناخالص داخلی،  خ رشد سرمایهنر

  نرخ رشد جمعیت
GARCH 
ARDL 

قطمیری، 
اسالملوئیان و 

  )1385(شیرازی

لگاریتم تولید ناخالص 
  داخلی

مخارج دولت، سهم منابع مختلف در 
  مین مالی مخارج دولتأت

اریتم موجودی سرمایه بخش خصوصی، گل
های  لگاریتم اشتغال، متغیر مجازی برای سال

  الب و جنگانق
ARDL 

 گسکری و همکاران
)1385(  

تولید ناخالص داخلی 
  حقیقی

ثباتی  مخارج حقیقی دولت، بی
  صادرات، رابطه مبادله تجاری

گذاری بخش خصوصی حقیقی، جمعیت  سرمایه
 ARDL  فعال، صادرات نفتی

گرجی و مدنی 
)1382(  

نرخ رشد تولید 
  ناخالص داخلی

 نرخ رشد درآمدهای نفتی، حاشیه نرخ
ارز، نسبت حجم پول به تولید ناخالص 

  حساب ذخیره تعهدات ارزی 
  گذاری واقعی نام در متوسطه، نرخ رشد سرمایه نرخ ثبت

سیستم معادالت 
  همزمان

پور و  رمضان
  )1380(عراقی خلیلی

نرخ رشد واقعی تولید 
  ناخالص داخلی سرانه

نرخ تورم، کسری بودجه به صورت 
 ، تغییرات درصدیGDPدرصدی از 

در نرخ واقعی ارز، انحراف معیار 
تغییرات درصدی رابطه مبادله، نرخ رشد 

  صادرات نفت

نرخ رشد جمعیت، نسبت سرمایه خصوصی به 
GDP نسبت سرمایه عمومی به ،GDP نرخ ،

، )ص توسعه انسانیخشا(ثبت نام در مقطع متوسطه
  اندازه دولت، امنیت اقتصادی

OLS  
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192 67 های اقتصادی   شماره ها و سیاست   فصلنامه پژوهش  

 .نتایج تحقیق: خذمأ

تمپل و 
  )2009(همکاران

قعی تولید نرخ رشد وا
  ناخالص داخلی سرانه

صورت  ثباتی اقتصادی که به شاخص بی
ترکیبی از متغیرهای نرخ تورم، کسری 
  بودجه،، نرخ ارز تعریف شده است

، نرخ رشد جمعیت، GDPنسبت سرمایه به 
های تحصیل بزرگ ساالن، ریسک،  میانگین سال

  کیفیت حکمرانی

OLS 
2SLS  
  حد آستانه

جری، لی و 
  )2008(میکیویز 

تغییرات لگاریتم 
تولید ناخالص داخلی 

  سرانه
  نرخ تورم

نرخ رشد جمعیت شاغل، سهم صادرات 
نام در مقطع  سوخت به کل صادرات، نرخ ثبت

متوسطه، نسبت مجموع صادرات و واردات به 
تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزادی 
اقتصادی، نسبت سرمایه ثابت ناخالص به تولید 

  ناخالص داخلی

  پنل پویا و
GMM 

ایزمیهان، مصطفی 
  و همکاران

)2002(  

لگاریتم تولید 
  ناخالص ملی حقیقی

ثباتی اقتصادی  لگاریتم شاخص بی
ترکیبی از متغیرهای نرخ تورم، کسری (

بودجه،، نرخ ارز و بدهی خارجی 
  )تعریف شده است

لگاریتم سرمایه ثابت حقیقی بخش خصوصی و 
  عمومی

تحلیل 
  انباشتگی هم

 

 .1ادامه جدول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://qjerp.ir/article-1-535-fa.html
http://www.tcpdf.org

