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  چکیده
  1انتقـال همـوار   هـاي  ن یورگرس یرخطیغ يالگو  وسیله مخارج دولت و تورم به بین رابطه ییندر تب یمطالعه حاضر سع

و  ینگیدولت، رشد نقـد  یتورم، رشد مخارج مصرف یرهايدارد. با متغ 1391:4تا  1369:2 یفصل هاي با استفاده از داده

 آسـتانه اسـت بـه    یـا انتقـال   یـر متغ نقدینگی، رشد اولوقفه  نکه در آ یمیمدل دو رژ یک ی،ناخالص داخل یدرشد تول

رشـد   یـم دوم، رژ یـم و رژ یینپـا  ینگیرشـد نقـد   یـم اول به عنـوان رژ  یممدل، رژ ینانتخاب شد. در ا بهینه مدل عنوان

در  هنشـان داد کـ   یج. نتاشود یم ییشناسا ینگی،رشد نقد براي) سال در درصد 20( درصد 5باال با حد آستانه  ینگینقد

 یشـتر ب یشافـزا  یین،پا ینگیرشد نقد یم. در رژشود یمحسوب م یعامل تورم یباال، مخارج مصرف ینگیرشد نقد یمرژ

 یدارد. انتظـارات تـورم   يبر رشد اقتصاد بیشتري اثرات احتماال و داشته مدت در کوتاه يکمتر یاثرات تورم ینگی،نقد

بـاال دارد. در   ینگیرشـد نقـد   رژیـم  بـه  نسبت مدت تورم کوتاه یجاددر ا تري ياثرات قو یین،پا ینگیرشد نقد یمدر رژ

 یندارد. بنـابرا  یـد بر تول يمدت و اثرات کمتر بر تورم کوتاه یشتريحجم پول اثرات ب یشباال، افزا ینگیرشد نقد یمرژ

تـورم بـه نحـو     رلتقاضا و همزمان کنت یکتحر يبرا یو مال یپول یاستاز ابزار س یینپا ینگیرشد نقد یمدر رژ توان یم

 یاثربخشـ  یشترینب یو پول یمال هاي یاستباال، انضباط همزمان س ینگیرشد نقد یمدر رژ ینسود جست. همچن يموثر

 .را بر کاهش تورم دارد

  

  .JEL: E31, H5, C01 بندي طبقه

  .STRمدل  غیرخطی، مدل هموار، انتقال هاي یونرگرس ی،تورم هاي یمرژ ها: کلیدواژه
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1- Smooth Transition Regression 
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  مقدمه -1

اسـت کـه   دیگر از موضوعات مهمی تعامل تورم و مخارج دولت بر یکو  تاثیرگذاري نحوه

هاي دولـت بـا توجـه بـه     است. هزینهدر طول زمان توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده 

 بـه صـرف   ازیـ دولـت ن ي، نـز یک دگاهیـ . با توجه بـه د کندتغییر می وضعیت اقتصادي کشور

همچنـین   ي دارد.گـذار هیو سرما يورهبهر کیتحرحصول ثبات در اقتصاد،  ها جهتهزینه

دولت براي ایفاي دو نقش اساسی دیگر، یعنی توزیع و تخصـیص در کنـار تثبیـت، متحمـل     

 ،بـا توجـه بـه فـرض اشـتغال کامـل      اقتصاددانان نئوکالسیک معتقدند . با شودهایی میهزینه

  ).  2013، 1(اولینق بو شود منجر تواند به تورم باالیدولت، م يهانهیدر هز شیافزا

به طور کلی اجراي سیاست مالی در بسیاري از کشورها با مشکالت بسیاري مواجـه  

هـاي نهـادي، مشـکالت مربـوط بـه      آوري مالیـات، ضـعف  است. مشکالت مربوط به جمـع 

هاي خارجی، انتشار پول براي تامین مخارج عمومی که این خـود باعـث   دسترسی به سرمایه

د. بنابراین استفاده از سیاست مخارج دولتی عالوه بر اثرگذاري انشود، از این دستهتورم می

  ).2،2010زا باشد (قورقانتپولوس و تسامیستواند تورم روي تولید، می

 پس از چند دهه که تمرکز و توجه اکثر اقتصاددانان بر سیاست پولی بود، بـا بحـران  

بیت اقتصادي، مورد توجـه  هاي مالی به عنوان یک ابزار تثدوباره سیاست 2008جهانی  مالی

هـاي اقتصـادي کشـورهاي بـا     انان قرار گرفت. نحوه تاثیر سیاست مـالی بـر فعالیـت   داقتصاد

مـدت و بلندمـدت بـه طـور     هاي در حال ظهور و کشورهاي در حال توسـعه در کوتـاه  بازار

   دقیق مشخص نیست.

-ر چرخهاز آنجا که اقتصاد کشورهاي درحال توسعه نسبت به کشورهاي پیشرفته د

شـود کـه در معـرض    همین عامـل باعـث مـی    ،شودهاي تجاري، دچار نوسانات بیشتري می

مالی بیشتر آسیب ببینند. این در حالی است کـه سیاسـت مـالی مناسـب و      هاي بحرانشوك

                                                                                                              
1- Olayungbo 
2- Georgantopoulos and Tsamis 
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 هاي مالی ایفا کندهاي وارده از سمت بحرانتواند نقش مهمی در کاستن این شوكبجا می

  .)2012 ،1(رافیق و زوفاك

اخیـر و ارقـام اعـالم شـده حـاکی از       تورم از معضالت اقتصادي ایران طی سه دهـه 

است. بررسی ماهیت تـورم همـواره بـه دلیـل      وجود تورم باال در حیات اقتصادي ایران بوده

گـذارد،  آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعـه و سـایر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي مـی      

به عنـوان جزئـی از اجـزاي     -اي مخارج دولت رسی تاثیر آستانهرسد. برضروري به نظر می

هـاي  گیـري سیاسـتگذاري  تواند به عنوان عالمتـی کـارا در جهـت   بر تورم می -تقاضاي کل

  کالن باشد.

خطی به بررسی تاثیرگذاري مخارج دولـت بـر   مطالعه حاضر با اتخاذ رویکردي غیر

اسـتخراج و بـه بررسـی     STRا اسـتفاده از مـدل   هاي مربوطه بپردازد. رژیمتورم در ایران می

 مبـانی  دوم بخـش  درشـود.  هـا پرداختـه مـی   تاثیر مخارج دولت بر تورم در این رژیم نحوه

 معرفـی بـه   بخـش چهـارم،   شود. درارائه می شده انجام مطالعات پیشینه سوم بخش و نظري

 تجربـی  هـاي یافتـه  پـنجم،  بخـش شـود.  پرداخته می هاو بررسی رژیم مدلتصریح  متغیرها،

  شود. می ارائه گیري، نتیجهپایان در و شودرا شامل می تحقیق

  

 مبانی نظري -2

یابد.  مرور زمان افزایش میطور مداوم و به ها بهتورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت

شـود    این پیچیدگی از آنجا ناشـی مـی   .وجود آمدن تورم تا حد زیادي پیچیده استعلت به

  که در هر کشوري تورم به عوامل مختلفی بستگی دارد. 

 دهـیم؛ تاثیر مخارج دولت بر تورم دو دیدگاه را مـورد توجـه قـرار مـی     نحوه درباره

ها و پولیون، منشا تورم به عوامل طرف تقاضا به ویژه رشـد پـول اسـمی    طبق ایده کالسیک

نگرش با تاکید بر دو فرض ثابت بودن سـرعت گـردش پـول و تمایـل     شود. این  مربوط می

                                                                                                              
1- Rafiq and Zeufack 
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کینز بـراي تبیـین   کنـد. ارزیـابی مـی   1اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل، تـورم را پدیـده پـولی   

کـه ریشـه در وضـعیت موجـود در بـازار       کـرد ماهیت تورم، نظریه شکاف تـورمی را ارائـه   

 .وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیستکاالها دارد. در مدل شکاف تورمی کینز یگانه علت 

(فاصـله   به طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی

  تقاضاست.فشار ناشی از  که بین عرضه و تقاضاي کل) است

  

  * تورم فشار تقاضا  

بـه  در این نوع تورم، منشا و علت اصلی پیدایش تورم، افزایش نامتعـادل تقاضـا نسـبت    

امکانات عرضه است. برخی از صاحبنظران ایـن نـوع تـورم را تـورم ناشـی از تقاضـاي       

اند. کسري بودجه و افزایش مخـارج دولـت دو عامـل مهـم در ایـن       تعبیر کرده 2اضافی

 خصوص هستند.

هاي دولتی جزئی از تقاضاي کـل در اقتصـاد اسـت و افـزایش     کسري بودجه: هزینه

شـد. افـزایش تقاضـاي کـل منجـر بـه       قاضـاي کـل خواهـد   مخارج دولت منجر به افـزایش ت 

شود. اگر دولت با افزایش مخارج خود با کسـري بودجـه مواجـه    ها میافزایش سطح قیمت

شود و براي تامین این کسري به استقراض از بانک مرکزي متوسل شود، افزایش حجم پول 

  در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. 

توانـد بـه افـزایش    ي پـولی و مـالی طـرف تقاضـا مـی     هادر شرایط رکودي، سیاست

محصول و اشتغال بینجامد و اثر تورمی آن محدود باشد. همچنین سیاست انبساطی مـالی در  

نزدیکی اشتغال کامل ممکن است به دلیل اثرات جبرانی و محدودکننـده، موجـب کـاهش    

هـا  قیمـت  گذاري و تقاضاي بخش خصوصی شده و اثـر محـدودي برسـطح    تقاضاي سرمایه

داشته باشد. بنابراین هرگاه سیاست مالی از طریق پـولی کـردن کسـر بودجـه توسـط بانـک       

  شود.مرکزي تامین مالی شود به تناسب افزایش حجم پول، تورم پدیدار می

                                                                                                              
1- Money Phenomenon 
2- Excess Demand Inflation 
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صورت عمرانی صورت مصرفی و چه بهافزایش مخارج دولت: مخارج دولت چه به

شـود.  بـه افـزایش قـدرت خریـد در جامعـه مـی      گذاري انجام گرفتـه باشـد، منجـر    و سرمایه

افزایش قدرت خرید و درآمد، افزایش تقاضا براي کاالهـا و خـدمات را بـه دنبـال خواهـد      

چنانچه متناسب با این افزایش تقاضا، تولید و عرضه کل در جامعـه افـزایش نیابـد و     .داشت

هـا بـه دلیـل    ت قیمـت تولید پاسخگوي تقاضاي افزایش یافته در اقتصاد نباشـد، در ایـن حالـ   

  کمبود عرضه نسبت به تقاضا افزایش خواهند یافت.

هاي انتظاري تورم، عوامل انتظاري اغلب اوقات موجب تشـدید و  همچنین با توجه به نظریه

هـاي کـاهش تـورم بـراي سیاسـتگذاران را       شـوند و هزینـه  بروز چسبندگی یا اینرسـی در تـورم مـی   

هـاي انتظـاري، گـاه نتـایج تصـمیمات و اقـدامات دولـت را        لالعمدهند. غفلت از عکس افزایش می

، منحنـی  1سازد، از این رو لحـاظ آن در الگـو، ضـروري اسـت. فریـدمن و فلـپس      خالف انتظار می

  .فیلیپس اولیه را از طریق انتظارات تورمی توسعه دادند

  

  یافتهم* منحنی فیلیپس تعمی

انتظارات بـه رابطـه فیلیـپس اولیـه توسـط      یکی از مراحل توسعه رابطه فیلیپس، اضافه کردن 

فریدمن و فیلیپس بود. فریدمن و فیلیـپس بـه طـور همزمـان، امـا مسـتقل از یکـدیگر، رابطـه         

فیلیپس اولیه را به چالش کشیدند و معتقد بودند رابطـه فیلیـپس اولیـه حقـایق موجـود را بـه       

ه فیلیـپس اولیـه، سـازگاري    دهد. بنابراین با اضافه کردن انتظارات به رابطخوبی توضیح نمی

فلپس انتظارات کارگزاران را به تحلیل خـود افـزود و تـورم     آن را با واقعیت افزایش دادند.

انتظاري و غیرانتظاري را متمایز کـرد. ایـن الگـوي جدیـد او از منحنـی فیلیـپس، بـه منحنـی         

  معروف شد. 2انتظارات تعمیم یافته فیلیپس

) تاکید کـرد کـه اخـتالف بـین     1960له لیپسی (فلپس برخالف مطالعات قبلی از جم

هـاي  شود. تحلیـل فیلیـپس بـا دیـدگاه    تورم انتظاري و واقعی است که به بیکاري مربوط می

دانسـت،  هاي طرف تقاضاي تورمی قابـل حصـول مـی    اي که اشتغال باالتر را با سیاست اولیه

                                                                                                              
1- Friedman and Phelps 
2- Adjusted Expectations Phillips Curve  
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دارد، نرخ تـورم نیسـت، بلکـه    به دنبال آن، فریدمن بیان کرد که آنچه اهمیت  متفاوت بود.

بسـتان پایـدار و   بینی شده (نرخ تورم انتظاري) است. بین تورم و بیکاري هیچ بـده تورم پیش

باثباتی وجود ندارد. یک نرخ طبیعی بیکاري وجود دارد که با انتظارات واقعـی و نیروهـاي   

بـه تـورم در    تواند از طریق شـدت بخشـیدن   اصلی در اقتصاد سازگار است. بیکاري تنها می

تر از آن قرار گرفته یا از طریق ایجاد سیاست ضد تورم در سطحی باالتر از آن سطحی پایین

  قرار گیرد.

  

  * نظریات: تعامل تورم، مخارج دولت و کسري بودجه

افــزایش تــورم ممکــن اســت درآمــدهاي مالیــاتی حقیقــی را بــه خــاطر تــاخیر در پرداخــت  

کشورهاي در حال توسعه است، کاهش دهد و احتمـال  ها که یک پدیده مرسوم در  مالیات

تر را باال ببرد. هر چقدر تاخیر در پرداخت مالیات بیشتر باشد و سیسـتم   وقوع کسري بزرگ

نباشد، تاثیر تورم بر درآمدهاي حقیقی مالیاتی و به تبع آن گسترش کسـري   مالیاتی منعطف

  معروف است. 1صادي به اثر تانزيبودجه موثرتر خواهد بود. این فرآیند در ادبیات اقت

نشــان داد کــه چگونــه فشــارها از جملــه مصــالح سیاســی،  1993در ســال  2پــاتینکین

توانــد بــه اســتفاده از تــورم بــه منظــور از بــین بــردن اخــتالف مخــارج اســمی دولــت از   مــی

که تقاضاي مخارج بیش از درآمدهاي دولـت باشـد، دولـت    درآمدهایش منجر شود. زمانی

تواند از بانک مرکزي استقراض کند. ایـن عمـل موجـب    تامین مخارج مورد تقاضا میبراي 

شد. اثر منفـی تـورم بـر     افزایش نرخ تورم و به تبع آن کاهش مخارج حقیقی دولت خواهد

 معروف است. 3مخارج حقیقی دولت به اثر پاتینکین

ها، کسـري بودجـه   ینهدر واقع اثر تانزي از ناحیه درآمدها و اثر پاتینکین از ناحیه هز

 دهند؛ تورم از طرف درآمد و با فعال شدن اثر تـانزي موجـب انباشـته   را تحت تاثیر قرار می

ها بـر مخـارج دولتـی    شود و تورم از سوي هزینه شدن کسري بودجه دولت و تشدید آن می

                                                                                                              
1- Tanzi Effect 
2- Patinkin 
3- Patinkin Effect 
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دهـد. از  گذارد و بسته به شرایط اقتصادي و دامنه تورم، بودجه را تحت تاثیر قرار می اثر می

  توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله عوامل موثر براي توضیح این پدیده می

حقوق و دستمزد به عنوان جز مهمی از مخارج دولت در زمان تورم در مراحـل نخسـت    -1

ها تعـدیل نشـده و در مراحـل بعـدي بـه طـور نـامنظم تعـدیل         اغلب همگام با افزایش قیمت

هـاي تـورم   و دستمزد حقیقی بخش دولتـی در طـول دوره  شود. در نتیجه متوسط حقوق  می

 یابد.کاهش می

هـاي داخلـی دولـت کمتـر از نـرخ      هاي اسمی بهره بر بدهیدر شرایط تورمی، پرداخت -2

 شود.تورم است، در نتیجه بهره حقیقی پرداختی دولت منفی می

 یابد.هاي بلندمدت کاهش میهاي دولت به وامارزش حقیقی پرداخت -3

  گیرد که معمـوال کمتـر از تـورم تحقـق    بینی شده صورت میبرنامه مخارج با تورم پیش -4

  یافته است.

هـا بـه   هاي حقیقی را، چـرا کـه دولـت   دهد نه مالیاتمی تورم مخارج حقیقی را کاهش -5

ها آوري مالیاتهاي موجود در جمعکنند و شکافبندي میها را شاخصطور کامل مالیات

 هند.درا کاهش می

یابـد،زیرا قیمـت   هاي دولتی افـزایش مـی   هاي تورمی، یارانه پرداختی به شرکتدر دوره -6

ــد  هــا افــزایش نمــیتــورمی بــه میــزان هزینــه هــا در دورهفــروش کاالهــاي ایــن شــرکت یاب

 ).1382وش و همکاران،  (فرزین

کسـري  توان رابطه بین مخارج جـاري،   بر اساس یک دیدگاه تحلیل سیستم پویا، می

عرضه پول و تورم را اینگونه تحلیل کرد که چنانچه، مخارج جاري دولت افـزایش    بودجه،

یافته، وضعیت بودجه دولت را بدتر و به سـمت کسـري سـوق    یابد، این نوع مخارج افزایش

هاي بخش دولتی به بانـک مرکـزي (بـه عنـوان یکـی از       خواهد داد. همچنین افزایش بدهی

دنبال خود افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت که در مرحله بعد منابع پایه پولی) به 

  به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.  



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    82

 
 

 

 

 

ها و نقدینگی، افـزایش عرضـه    با در نظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت

حـالی اسـت کـه افـزایش      ها خواهـد شـد. ایـن در    پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت

شـد و دولـت را   نجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعـد خواهـد   ها م قیمت

ناچار خواهد ساخت براي جبران ارزش مخـارج خـود، میـزان مخـارج اسـمی دوره بعـد را       

افزایش دهد، اما افزایش مخارج دوره بعد دوباره موجب افـزایش کسـري بودجـه و تکـرار     

مخارج دولت (کسري بودجه) و سـطح عمـومی    فرآیند باال خواهد شد. بنابراین بین افزایش

   ).2001، 1ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است (پیونتکوسکی قیمت

  

  پیشینه تحقیق -3

هـاي اقتصـادي،   کـالن و سیاسـتگذاري   با توجه به اهمیت زیاد نرخ تـورم در بحـث اقتصـاد   

متغیـر در داخـل   اقتصادسـنجی در مـورد ایـن     هـاي مختلـف  هاي زیادي بر پایه مدل پژوهش

  است. وخارج صورت گرفته

ویژگی برخی متغیرهاي اقتصادي، از جمله نرخ تورم، نااطمینانی اسـت و در برخـی   

هـاي منفـی    شـود. بـراي مثـال، تکانـه    هاي اقتصادي می ثباتی موارد این نااطمینانی منجر به بی

هـاي مثبـت   تکانـه  هـا نسـبت بـه   تري بر نااطمینانی(مثل کاهش درآمدهاي نفتی) اثرات قوي

شـود کـه اینگونـه از متغیرهـا، رفتـاري       هـا باعـث مـی    اطمینـانی دارند. بنابراین وجود ایـن نـا  

زمـانی باعـث   غیرخطی و نامتقارن از خود نشان دهند. در نظر نگرفتن ماهیت غیرخطی سري

  شود.  بینی می بروز خطاي پیش

، نـرخ تـورم در ایـران    دهـد  در مورد اقتصاد ایران شواهدي وجود دارد که نشان مـی 

، خداویسـی و  1388نـژاد و شـهرام،   ، زراء1380رفتاري نامتقارن و غیرخطـی دارد (مشـیري   

) که این امر در اکثر مطالعـات داخلـی در نظـر    1393و اصغرپور و مهدیلو،  1392همکاران،

ی شـده از کـارایی بـاالیی در بررسـ     هاي خطی بکـار گرفتـه   است. بنابراین مدل گرفته نشده

سـازي نـرخ تـورم بـا      تاثیر متغیرهاي اقتصادي بر نرخ تورم برخوردار نیستند. در نتیجـه مـدل  

                                                                                                              
1. Piontkivsky 
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تـر امـري   بینـی دقیـق   هـاي زمـانی بـه منظـور دسـت یـافتن بـه پـیش         هاي غیرخطی سريمدل

  .رسد ضروري به نظر می

  

  مطالعات خارجی -1-3

بـه بررسـی رابطـه     1973-1990هـاي  ) در پژوهشی با اسـتفاده از داده 2002(1هان و مولیگان

اند. این دو نشان دادند که بین اندازه دولـت و تـورم در زمـانی     اندازه دولت و تورم پرداخته

شود. همچنـین بـین مخـارج    شود، همبستگی مثبت مشاهده می هاي دفاعی زیاد می که هزینه

 غیردفاعی و تورم همبستگی منفی وجود دارد.

 زمـانی  هاي فصـلی اسـپانیا طـی دوره   داده از ستفاده) با ا2006(2هرناندز و دکاسترو

هـاي مـالی بـر اقتصـاد     به بررسی تـاثیر شـوك   SVAR 3، با بکارگیري مدل1992:1-2004:4

 مخـارج  بـین  مثبـت  رابطه یک اسپانیا در پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که

 تنهـا  انبسـاطی  هـاي و شـوك  دارد وجـود  بلندمدت و میان ،کوتاه در تولید سطح و دولتی

  شود.می کمتر تولید و باالتر تورم به منجر

 هـاي سـاالنه کشـور آمریکـا، طـی دوره     داده از ) بـا اسـتفاده  2008(4ازیریم و موقالو

انباشتگی یوهانسـون بـه بررسـی    و آزمون هم OLS 5، با بکارگیري مدل 1970-2002زمانی 

انـد. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان      بین مخارج دولت و تورم اقتصاد کشور آمریکا پرداخته رابطه

اي دوطرفه بین مخارج دولت و تورم وجـود دارد بـه نحـوي کـه تـورم، تـاثیر       داد که رابطه

مثبتی بر مخارج دولت در آمریکا دارد و افـزایش مخـارج دولـت، باعـث فشـار تـورمی در       

 شود.آمریکا می

                                                                                                              
1- Han and Mooligan 
2- De Castro and Hernandes 
3- Structural Vector Auto Regressive 
4- Ezirim and Muoghalu 
5- Ordinary Least Square 
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ــازینو ــا داده2011( 1ماک ــی دوره    ) ب ــه ط ــاي مدیتران ــیه دری ــورهاي حاش ــاي کش   ه

ECM، با بکارگیري مدل 2009-1970 
انباشتگی یوهانسـون و آزمـون علیـت    و آزمون هم 2

گرنجر به بررسی رابطه بین تورم با مخارج دولت پرداخته است. نتایج این تحقیق حـاکی از  

بلندمدت بین تورم و مخارج دولت فقط در کشـور پرتغـال وجـود دارد.     آن است که رابطه

هاي قبرس، مالت اي از سمت مخارج دولت به تورم در کشوریکطرفه مدت رابطهدر کوتاه

بین دو متغیـر در کشـور ایتالیـا صـادق اسـت و       دو طرفه و اسپانیا وجود دارد. همچنین رابطه

  مخارج دولت در کشور فرانسه برقرار است.اي از سمت تورم به یکطرفه رابطه

هاي فصلی کشـور مـالزي طـی    داده از )، با استفاده2012( 3سورجانقیش و همکاران

به بررسی تـاثیر سیاسـت    ECMو مدل  VAR 4و با بکارگیري مدل  ،1990:1-2009:4دوره 

مخـارج   مالی بر تورم و رشد اقتصادي پرداختند. نتایج ایشان حـاکی از آن اسـت کـه تـاثیر    

  دولت و مالیات در بلندمدت بر رشد اقتصادي مثبت است. 

ــا اســتفاده2013( 5موســی و همکــاران ــه طــی دوره داده از ) ب   هــاي کشــور نیجری

، تاثیر سیاست پولی و مالی بـر تـورم و   ECMو مدل  VARبا بکارگیري مدل  2010-1970 

اسـت کـه هـر دو سیاسـت     رشد اقتصادي را بررسی کردند. نتایج این تحقیـق حـاکی از آن   

  پولی و مالی، تاثیر مثبت بر تورم و رشد اقتصادي دارند.

ــو  ــق بـ ــتفاده 2013( 6اولینـ ــا اسـ ــی دوره  داده از ) بـ ــه طـ ــور نیجریـ ــاي کشـ   هـ

به بررسی رابطه غیرمتقارن مخارج دولت و تورم در  VAR، با بکارگیري مدل 2010-1970 

از سـمت   دهـد کـه یـک رابطـه یکطرفـه     کشور نیجریه پرداخت. نتایج این تحقیق نشان مـی 

مخارج دولتی منفی (مخارج دولتی با سطح پایین یا مخارج دولتی انقباضی) به سـمت تـورم   

                                                                                                              
1- Magazzino 
2- Error Corresction Model 
3- Surjaningsih et al. 
4- Vector Auto Regressive 
5- Musa et al. 
6- Olayungbo 



 85 ...یطمخارج دولت بر تورم در عبور از مح یرتاث

 
 

 

 

 

کـه بـا کـاهش مخـارج دولـت، امکـان کـاهش رشـد          (تورم سطح بـاال) وجـود دارد  مثبت 

  دهد. اقتصادي وجود دارد و کاهش رشد اقتصاد، جامعه را به سمت تورم سوق می

  

  مطالعات داخلی -2-3

و بـا بکـارگیري روش    1373:2-1385:1 هايداده از استفاده ) با1389ابونوري و همکاران (

VARاقتصـادي  متغیرهاي کـالن  بر عمرانیرا  و جاري مخارج و مالیاتی درآمدهاي ، اثرات 

عمرانـی   و جـاري  مخـارج  مالیـات،  مقدار که بود حاکی از آن ایران، بررسی کردند. نتایج

دارد. همچنـین تـاثیر    داخلـی  ناخـالص  تولیـد  بـر  منفـی  اثـر  حقیقـی،  بهره نرخ و مثبتتاثیر 

 مخارج جاري و عمرانی دولت بر تورم مثبت است.

و بـا بکـارگیري    1369-1386هاي فصلی داده از ) با استفاده1389نیا و مالیی (طیب

نشـان داد کـه    به بررسی رابطه پـول و تـورم در اقتصـاد ایـران پرداختنـد. نتـایج       VARروش 

  هستند. ایران در تورمی فرآند توضیح و توجیه در عوامل ترین مهم پولی، متغیرهاي

ــرب ــازارع ــاالك ( و م ــتفاده از داده 1389چ ــا اس ــاي دوره) ب ــانی  ه ــاله 10زم   س

سیسـتمی   پویـاي  روش و با بکارگیري اقتصادي کالن الگوي یک قالب ، در1385-1375 

پرداختند. نتـایج حـاکی از    اقتصادي رشد بر دولت عمرانی و مخارج مصرفی اثر بررسی به

 رشـد اقتصـادي   افزایش سبب متوسط طور به عمرانی و مصرفی مخارج آن بود که اگرچه

 انتشـار  طریق از همچنین تامین مالی است. بوده بیشتر عمرانی مخارج براي اثر این شود،می

  دهد.می کاهش را اقتصادي رشد اسکناس به علت آثار تورمی زیاد،

اي اثرگذاري غیرخطی تورم بر رشد اقتصادي ) در مطالعه1390فالحی و همکاران (

مـورد بررسـی قـرار     STRو بـا رویکـرد    1369:2-1387:2هـاي  در ایران را با استفاده از داده

دادند. نتایج نشان داد کـه اثرگـذاري متغیرهـاي تـورم، تشـکیل سـرمایه و مخـارج مصـرفی         

 تصادي بسته به رژیمی دارد که اقتصاد در آن قرار گرفته است.دولت بر رشد اق



  1395، بهار 60شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال    86

 
 

 

 

 

هاي ماهانه تورم در ایران طـی دوره  ) با استفاده از داده1392خداویسی و همکاران (

به بررسـی خودرگرسـیون ناهمسـان شـرطی،      ARMA 1و با بکارگیري  1388 -1369زمانی 

بینی تورم بر مصنوعی به پیشاي و مدل شبکه عصبی خودرگرسیون ناهمسان شرطی آستانه

هاي رقیب پرداختند، نتایج این مطالعه نشان داد که پایه معادالت دیفرانسیل تصادفی بر مدل

  تورم در اقتصاد ایران ساختار غیرخطی دارد و داراي رفتار آشوبناك است.

  هـــاي ســـاالنه ایـــران طـــی دوره) بـــا اســـتفاده از داده1393اصـــغرپور و مهـــدیلو (

انباشتگی یوهانسـون بـه   با بکارگیري مدل مارکوف سوئیچینگ و آزمون هم 1389 -1355 

ایـران پرداختنـد کـه تـورم در      در ارز نـرخ  عبـور  درجـه  بـر  تورمی هاي محیط بررسی تاثیر

ارز  نـرخ  عبـور  کنـد بـه نحـوي کـه درجـه     اقتصاد ایران از یک محیط سه رژیمی تبعیت می

 بـر  ارز نـرخ  عبـور  درجـه  بر نامتقارن رمی تاثیرتو هاي محیط و است ناقص دراقتصاد ایران

 ارز نـرخ  عبـور  درجـه  بـاال،  تورمی هاي محیط که در طوري به است داشته قیمت واردات

  است. پایین تورمی محیط از بیشتر

نسل بعدي مطالعات صورت گرفته در این حوزه با رویکردي غیرخطـی بـه بررسـی    

مطالعات تاکید دارند که نتایج به دست آمده از  پردازند. این تاثیر مخارج دولت بر تورم می

هاي اقتصادي  تواند واقعیت اتخاذ رویکرد خطی در بررسی رابطه تورم و مخارج دولت نمی

هاي مخل بـا رشـد اقتصـادي وجـود دارد.      را بیان کند و در این حالت امکان اعمال سیاست

  رسد. نظر می اي متغیرها الزم و ضروري به بنابراین بررسی تاثیر آستانه

  

  روش شناسی تحقیق -4

خطـی اسـت کـه در ادبیـات     هـاي غیـر  ) یکی از رویکردSTRمدل رگرسیونی انتقال مالیم (

نـوع خاصـی از مـدل رگرسـیونی تغییـر       STRگیرد. مـدل  سري زمانی مورد استفاده قرار می

گـرفتن دو  شد. آنها با در نظر ) بکار گرفته 1971( 2وضعیت است که توسط باکون و واتس

                                                                                                              
1- Auto Regressive Moving Average 
2- Bacon and Watts 
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خط رگرسیونی به طراحی این مدل پرداختند که در آن گذار از یک خط به خط دیگـر بـه   

  افتد.صورت مالیم اتفاق می

در حالت کلی به صـورت معادلـه    1استاندارد با تابع انتقال الجستیک STRیک مدل 

  ، تورم، متغیر وابسته است):INFشود () معرفی می1(

)1 (                   , ,t t t t tINF G s c u    ¢ ¢    

 دهـد.  ) در این تحقیق را نشـان مـی  1) نیز پارامترهاي مورد استفاده معادله (1جدول (

  شود.با توجه به رژیمی بودن مدل، دو بردار ضرایب خطی و غیرخطی تخمین زده می

  

 )1معرفی پارامترهاي مورد استفاده در معادله ( -)1جدول (

  توضیح پارامتر  اختصار پارامتر

 , , ,   ¢  1 p بردار ضرایب قسمت خطی  

 , , ,   ¢  1 p  غیرخطی بردار ضرایب قسمت  

t  
دار متغیرهاي وابسته یرهاي توضیحی به همراه مقادیر وقفهاز متغ يبردار

  و توضیحی

ts  متغیر انتقال  

  سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر  

c  هاکننده رژیم سطح آستانه تفکیک  

G  انتقال از رژیمی به رژیم دیگر) تابع انتقال الجستیک (نحوه  

u  خطا جمله  

  

هـاي غیرخطـی   بردار پارامتر ¢هاي خطی وبردار پارامتر ¢اشاره شد همانطور که

زا و متغیـر  هـایی از متغیـر درون  زاي مـدل شـامل وقفـه   هـاي بـرون  نیـز بـردار متغیـر    tzاست.

  زا است.  برون

   

                                                                                                              
1- Logestic Function 
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تابعی معمول که براي تابع انتقال الجستیک در نظر گرفتـه  در ادبیات موجود، شکل 

  شود. ) تعریف می2شده به صورت معادله (

)2 (                 , , ,
J

t t j

j

G s c exp s c  





   
      
   


1

1

1 0  

یک تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک است و شامل پارامتر شیب،  Gتابع انتقال 

  ،و پارامتر موقعیتc     است. پارامتر شیب، سرعت انتقال را بین دو الگـوي حـدي مشـخص

هـا اسـت (گرنجـر و    کننـده حـد آسـتانه بـین ایـن رژیـم       کنـد و پـارامتر موقعیـت، تعیـین    می

 ).1993، 1تراسورتا

ــه منظــور بررســی ویژگــی  ــابع انتقــال الجســتیک بــر اســاس   STRهــاي مــدل ب ــا ت   ب

دار خـودش  تنهـا تـابعی از مقـادیر وقفـه     y کنـیم متغیـر وابسـته   )، فرض می1999( 2دیکون

   ) را داریم:4) و (3رژیمی معادالت (باشد. در این صورت با فرض یک تابع انتقال دو 

)3(         , ,t t p t p t p t p t ty y y y y G s c u            0 1 1 0 1 1  

)4(                       
  

, ,t

t

G s c
exp s c


 


 

1

1
  

 cشـود کـه پـارامتر مکـان     دو رژیمـی نامیـده مـی    LSTR نتایج این مـدل یـک مـدل   

ــین دو رژیــم حــدي   نقطــه اي از انتقــال ب , ,tG s c 0 و , ,tG s c 1  را نشــان

دهد که می , , /tG s c 0 هـا بـوده و مقـادیر    نشانگر سرعت انتقال بین رژیـم  است.  5

  تر رژیم است. بیانگر تغییر سریع بیشتر 

را  هایی از تابع انتقـال الجسـتیک دو رژیمـی بـا مقـادیر مختلـف       ) نمونه1(نمودار 

سـرعت انتقـال از    دهد. همانطور که از نمودار نیز مشخص است با افزایش مقـدار  نشان می

  یابد.یک رژیم به رژیم دیگر افزایش می
  

  

                                                                                                              
1- Granger and Terasvirta 
2- Van Dijk 



 89 ...یطمخارج دولت بر تورم در عبور از مح یرتاث

 
 

 

 

 

  تابع انتقال الجستیک دو رژیمی با مقادیر متفاوت  -)1(نمودار 

  
  

که هنگامی  وts c آنگاهG 1 بوده و زمانی کهts c  اسـتG 0 

شـود و  تبـدیل مـی   TR(1اي (مطـرح شـده بـه یـک مـدل آسـتانه       خواهد بود، بنابراین رابطـه 

هنگامی که  0 شود.به یک مدل رگرسیون خطی تبدیل می 

عالوه بر اینکه قابلیت مشخص کردن تعداد دفعات و زمان تغییر رژیم  STRمدل 

دهـد. در ایـن مـدل،    را دارد، سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نیز نشان مـی 

شـود  زا توسط مدل مشخص مـی ها یا شکست ساختاري به صورت درون تغییر در رژیم

به همـین دلیـل نیـازي بـه وارد کـردن متغیـر موهـومی و یـا بررسـی جداگانـه شکسـت            

 ساختاري نیز نیست.

به منظور تخمین الگوي رگرسیون انتقـال مالیـم الزم اسـت مراحـل زیـر بـه ترتیـب        

  انجام شود:

بهینـه بـراي    تعیـین وقفـه   STRخطـی بـه صـورت    اولین گام در تخمین یـک الگـوي غیـر    -

ــدل (درون  ــاي م ــرونمتغیره ــوي      زا و ب ــارچوب الگ ــد در چ ــن فرآین ــام ای ــت. انج   زا) اس

 1کـویین  -و حنـان  4، شـوارتز 3هـاي آکاییـک  و بـا توجـه بـه معیـار     2رگرسیون بـرداري خود

 ).2011، 2پذیرد (سو و چیانگصورت می

                                                                                                              
1- Threshold Regression 
2- VAR 
3- Akiake 
4- Schwars 
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بودن آن مـورد آزمـون    خطیها، در راستاي تصریح مدل باید غیرمتغیر پس از تعیین وقفه -

تـوان نتیجـه گرفـت    صفر مبنی بر خطی بودن مدل می قرار گیرد. در صورت عدم رد فرضیه

تواند توسط یک مدل خطی توضیح داده شود هاي توضیحی بر متغیر وابسته میکه اثر متغیر

 LSTRغیرخطـی از نـوع    خطی نخواهد بود. آزمون بررسی وجود رابطهو نیازي به مدل غیر

گیـرد. اگـر متغیـر    ها نیز مورد استفاده قـرار مـی  ر تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیمد

ــال در نظـــر گرفتـــه شـــود، معادلـــه رگرســـیون بـــه صـــورت       tzعنصـــري از  tsانتقـ

j

t t j j t
j

y z z s 


¢ ¢ 
3

0
1

 که در آنشود  تقریب زده می( , )t tz z ¢ 1   اگـرts    قسـمتی

  نباشد، خواهیم داشت: tzاز

               
j

t t j t t
j

y z z s 


¢ ¢ 
3

0
1

  

H:صفر خطی بودن مدل به صـورت  فرضیه     0 1 2 3 اسـت کـه بـراي     0

  .3)1992(تراسورتا و اندرسون،  شود استفاده می Fآزمون  این منظور از آماره

غیرخطی باید متغیر انتقال مشخص شود. انتخاب این متغیر نه تنها  بعد از تایید وجود رابطه -

در این آزمون از اهمیت باالیی برخوردار است، بلکه در تعیین نوع مدل و تخمین نهایی آن 

مــدلی کــه تصــریح  LSTR2و  LSTR1هـاي  سـپس از بــین مــدل  .نیـز اهمیــت بســزایی دارد 

گیري در ایـن خصـوص بـر اسـاس آزمـون      شود. تصمیمرضایتبخش تري دارد، انتخاب می

  هاي زیر است:فرضیه

       

.  :

.  :

.  :

H

H

H



 

  



 

  

04 3

03 2 3

02 1 32

1 0

2 0 0

3 0 0

  

  

                                                                                                              
1- Hannan-Quinn 
2- Hsu and Chiang 
3- Teräsvirta and Anderson 



 91 ...یطمخارج دولت بر تورم در عبور از مح یرتاث

 
 

 

 

 

نشـان   F2و  F4 ،F3هاي صفر به ترتیـب بـا   هاي مربوط به این فرضیهآزمون آماره

بـا سـه رژیـم) تاییـد      LSTR(مـدل   LSTR2، مدل H03شود. در صورت رد فرضیهداده می

cصفر شود که با آزمودن فرضیه می c1 تـوان یکـی از ایـن دو را انتخـاب کـرد. در      مـی   2

ــو ــیهصـ ــاي  رت رد فرضـ ــدل  H04و  H02هـ ــدل  LSTR1مـ ــم)   LSTR(مـ ــا دو رژیـ   بـ

 شود. انتخاب می

، پیـدا کـردن مقـادیر اولیـه     STRهاي غیرخطی هاي مدلدر الگوریتم تخمین پارامتر

و یـک   cخطی بـراي   اي، یک شبکهصحیح از اهمیت باالیی برخوردار است. تحقیق شبکه

مجمـوع   cو  کنـد. سـپس بـراي هـر مقـدار از      ایجـاد مـی   لگاریتمی بـراي   -خطی شبکه

سـرانجام مقـادیري کـه بـا حـداقل مجمـوع مربعـات         .شـود مربعات باقیمانده تخمین زده می

شـوند (جعفـري صـمیمی و    مطابقت داشته باشند به عنـوان مقـادیر اولیـه در نظـر گرفتـه مـی      

  ).1389همکاران، 

هـاي مـدل و   ، ضـرایب متغیـر  cو  متناسب با نوع مدل، متغیر انتقال و مقـادیر اولیـه   

آینـد. در   مقادیر نهایی متغیر انتقال و سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به دسـت مـی  

مرحلـه   را حـذف کـرد.   معنـی هسـتند  هایی که از لحاظ آماري بیتوان متغیراین قسمت می

هاي خطاي هاي گرافیکی همراه با آزمونیابی مدل است که شامل تحلیلنهایی تخمین، ارز

  کند.) به متغیرهاي مورد استفاده در این مطالعه اشاره می2جدول ( تصریح است.

 1369:2-1391:4زمـانی   هـاي فصـلی دوره  شود در این مطالعه از داده خاطرنشان می

  است.استفاده شده 

  

  معرفی متغیرها - )2جدول(

  منبع  توضیح متغیر  اختصار متغیر

INF  زمانی بانک مرکزيبانک اطالعات سري   نرخ تورم براساس شاخص کل بهاي کاال و خدمات صرفی  

EXP  زمانی بانک مرکزيبانک اطالعات سري   هاي مصرفی(عمرانی و جاري) دولترشد هزینه  

GDP  زمانی بانک مرکزي بانک اطالعات سري  رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت  

LIQ  زمانی بانک مرکزيبانک اطالعات سري   رشد نقدینگی اسمی  
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 هاآورد مدل، تجزیه و تحلیل دادهبر -5

باید متغیرهاي موردنظر از دیـدگاه مانـایی    پیش از بررسی ارتباط بین متغیرها و برآورد الگو

مانا یـا نامانـا بـودن تمـام      بنابراین بعد از روندزدایی فصلی متغیرها، مورد آزمون قرار گیرند.

ــه وســیله روش  ــدل ب ــرون  متغیرهــاي م ــه واحــد پ ــی 1ریش ــون م ــون آزم    شــود. مطــابق آزم

  هستند.از درجه صفر  2پرون، متغیرهاي الگو مانا و انباشته-فلیپس

  

 واحد فیلیپس و پرونریشهآزمون  - )3جدول(

  نتیجه  مقدار بحرانی در سطح یک درصد  آماره آزمون  متغیر

INF :مانا  -49/3  -96/3  تورم  

EXP :مانا  -49/3  -58/18  رشد تولید ناخالص داخلی  

GDP : مانا  -49/3  -39/30  مخارج دولتیرشد  

LIQ :مانا  -49/3  -36/15  رشد نقدینگی  

  منبع: محاسبات تحقیق      

  

تعیین وقفه بهینه براي متغیرهاي مدل است.  STRاولین گام در تخمین یک مدل 

داري آمـاري  براي این منظور با در نظر گرفتن حداکثر هشت وقفه و با استفاده از معنی

بر این اساس، وقفه بهینه  .استها در الگوي تحقیق، وقفه بهینه متغیرها محاسبه شدهوقفه

هـاي مصـرفی دولـت    ، رشـد هزینـه  (GDP)براي متغیرهاي رشد تولید ناخـالص داخلـی  

(EXP)  رشـد نقــدینگی ،(LIQ)    و همچنـین بــراي نــرخ تـورم(INF)  تعیــین » 2«مقــدار  

  است. شده

بعد از تعیین وقفه بهینه براي متغیرهاي تحقیق، گام بعدي در برآورد یـک مـدل   

STRغیرخطی  غیرخطی بین متغیرها است. در صورت وجود رابطه ، آزمون وجود رابطه

ــم     ــداد رژی ــب و تع ــال مناس ــر انتق ــد متغی ــی   بای ــدل غیرخط ــاي م ــاره   ه ــاس آم ــر اس   ب

                                                                                                              
1- Philips and Perron 
2- Integrated 
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) 4نتایج برآورد این مرحله در قالب جدول ( تعیین شود. 4Fو F،2F،3F هاي آزمون

  ست.ا آورده شده

اول رشـد   ) بجـز وقفـه  4گـزارش شـده در جـدول (    Fآمـاره  احتمال با توجه ارزش 

صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل براي سـایر متغیرهـا    ، فرضیه1تولید ناخالص داخلی

  شود. غیرخطی پذیرفته می رد و فرض وجود رابطه

گام بعدي انتخاب متغیر انتقـال مناسـب از بـین متغیرهـاي انتقـال ممکـن بـراي مـدل         

اي را لحـاظ کـرد، امـا    تـوان هـر متغیـر بـالقوه    غیرخطی است. براي انتخاب متغیر انتقال مـی 

تري رد شود. بر ایـن  آن به طور قوي Fیت با متغیر انتقالی است که فرضیه صفر آزمون اولو

)1ترین متغیر انتقالاساس مناسب )tLIQ اول رشد نقدینگی و مدل رگرسیون انتقـال   ، وقفه

  است. LSTR1مالیم با تابع انتقال الجستیک

رافسـون تخمـین زده    -در مرحله، بعد پارامترهاي مدل با استفاده از الگوریتم نیـوتن 

شود تنها متغیرهایی در  است. خاطر نشان می) ارائه شده 5شود که نتایج در قالب جدول ( می

شوند که ضرایب این متغیرها به لحاظ آماري در سـطح  بخش خطی و یا غیرخطی لحاظ می

   باشد. داراعتماد مناسب معنی

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                                                                              

1 - NAN ،کردي غیرخطی براي متغیر لحاظ توان رابطهیعنی نمی.  
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  نوع مدل و متغیر انتقال - )4جدول(

  متغیر انتقال
 احتمالارزش 

 Fآماره 

 احتمال ارزش

  4Fآماره 

 ارزش احتمال

  3Fآماره 

 احتمال ارزش

  2Fآماره 

مدل 

  پیشنهادي

tINF 1
 00063/0  182/0  012/0  0024/0  

1LSTR  

tINF 2
 00069/0  058/0  064/0  0022/0  

1LSTR  

tLIQ 00011/0  102/0  0002/0  046/0  
2LSTR  

tEXP 00035/0  055/0  0031/0  0022/0  
1LSTR  

tGDP 008/0  059/0  0091/0  011/0  1LSTR 

tLIQ 1
 000065/0  59/0  0014/0  000089/0  1LSTR 

tEXP1 034/0  24/0  296/0  0135/0  1LSTR 

tGDP1 NAN  NAN  0052/0  005/0  Linear 

tLIQ 2 0025/0  02/0  0088/0  387/0  2LSTR 

tEXP2 0004/0  0007/0  067/0  208/0  1LSTR 

tGDP2
 0012/0  064/0  0052/0  0061/0  2LSTR 

:H     02 1 32
0 0 

  غیرخطی بودن دو رژیمی 

 با یک حد آستانه
1LSTR  

  )H03(در صورت رد فرضیه 

:H   03 2 3
0 0 

  رژیمی غیرخطی بودن سه

 با دو حد آستانه
2LSTR  

H03(در صورت رد فرضیه 
(  

:H  04 3 0 
  غیرخطی بودن دو رژیمی 

 با یک حد آستانه
1LSTR  

  )H04(در صورت رد فرضیه 

   Linear خطی بودن بدون حدآستانه عدم لحاظ رابطه غیرخطی

 در صورت عدم رد خطی بودن)(

  منبع: محاسبات تحقیق 

  

و بـراي مقـدار     (33/7مقادیر نهایی تخمین زده شده براي پارامتر سرعت انتقـال ( 

  ) است.درصد در سال 20معادل ( 1درصد 00/5) برابر با cاي(آستانه

                                                                                                              
  درصد لحاظ شده است. 5که به صورت تقریبی  004/5 مقدار دقیق برآوردي - 1
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)5    (      ;  / , / log ,
J

t t
j

G LIQ exp LIQ 



 


   
      
   


1

1 1
1

7 33 5 1 7 33 5 0  

ــدول   ــدل در ج ــین م ــل از تخم ــایج حاص ــده 5( نت ــر آورده ش ــت) زی ــردار  ¢�( اس ب

  هاي غیرخطی است).بردار پارامتر ¢�پارامترهاي خطی و 

  

 نتایج حاصل از تخمین - )5جدول(

  )�ضریب (  )ضریب (  متغیر

CONST 07/0***  08/0*** 

tINF 1
 23/0*  -  

tINF 2
 12/0**  10/0- **  

tLIQ 16/0**  04/0- *  

tEXP 09/0- ***  14/0***  

tGDP 07/0*  -  

tLIQ 1
 -  30/0*  

tEXP1 11/0- ***  19/0***  

tGDP1 -  11/0**  

tLIQ 2 21/0** 17/- **  

tEXP2 03/0*  06/0- *  

tGDP2
 03/0- **  03/0***  

  درصد  99داري در سطح درصد   *** معنی 95داري در سطح درصد ** معنی 90داري در سطح * معنی 

  منبع: محاسبات تحقیق 

  

رژیمـی بـه تفکیـک    اول رشـد نقـدینگی، مـدل دو     با توجه به انتخاب متغیر انتقال، وقفـه 

شوند. حد آستانه بـراي تغییـر رژیـم، رشـد     نقدینگی پایین شناسایی میرشد نقدینگی باال و رشد 

ــه نکــات اشــاره شــده در بخــش     20درصــد ( 5نقــدینگی  ــا توجــه ب درصــد در ســال) اســت. ب
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Gشناسی تحقیق در رژیم اول:  روش   :و در رژیم دومG 1     است،. بنـابراین معـادالت بـه

  شوند. ) آمده، تعریف می6ورت آنچه در جدول (ص

 
  معادله رژیم - )6جدول(

  %5رژیم پایین: رشد نقدینگی کمتر از 

     

     

     

/ / / /

/ / /

/ / /

t t t t

tt t

t t t

INF INF INF LIQ

EXP GDP EXP

LIQ EXP GDP

 



  

   

  

  

1 2

1

2 2 2

0 07 0 23 0 12 0 16

0 09 0 07 0 11

0 21 0 03 0 03

 

  %5رژیم باال: رشد نقدینگی بیشتر از 

     

       

     

/ / / /

/ / / /

/ / /

t t t t

tt t t

t t t

INF INF INF LIQ

EXP GDP LIQ EXP

GDP LIQ EXP

 

 

  

    

   

  

1 2

1 1

1 2 2

0 01 0 23 0 02 0 12

0 05 0 07 0 30 0 08

0 11 0 04 0 03

 

SC  HQ  AIC  R adjusted2  

20/7-  54/7-  77/7-  88%  

  منبع: محاسبات تحقیق

 

مـدت را  با توجه به اینکه متغیرها بر حسب نرخ رشد هستند، ضـرایب اثـرات کوتـاه   

دهند. اختالف ضـرایب متغیرهـا در دو رژیـم حـاکی از متفـاوت بـودن اثرگـذاري        نشان می

متغیرهاي رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و رشـد مخـارج مصـرفی دولـت روي     

  تورم در هر رژیم است. 

دارش در رژیـم اول  مجموع ضرایب رشـد مخـارج مصـرفی دولـت و مقـادیر وقفـه      

عبارت دیگر، هر گاه در رژیم رشد نقـدینگی پـایین   به است.  -17/0(رشد نقدینگی پایین) 

درصدي تـورم   7/1درصدي مخارج مصرفی دولت منجر به کاهش  10قرار گیریم، افزایش 

   ، یعنی مخارج دولت اثرات نامطلوبی بر تورم ندارد.خواهد شد

دارش در رژیم رشد نقدینگی باال، مجموع ضرایب مخارج مصرفی دولت و مقادیر وقفـه 

درصـد   10است، از این رو در این رژیم مخارج دولت عاملی تورمی است بـه طـوري کـه     10/0
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شـد.  هـا خواهـد   افزایش رشد مخارج دولتی منجر به افزایش یک درصدي سطح عمومی قیمـت 

  (هر چند محدود) دارد.   پس در رژیم رشد نقدینگی باال، مخارج دولت نقش تورمی

گی مخارج دولت به استقراض از بانک مرکزي در رژیم رشد نقدینگی پایین، وابست

و پولی کردن کسري بودجه کمتر اسـت، از ایـن رو ایـن افـزایش مخـارج دولتـی از طریـق        

تواند اثرات ضد تورمی شود که در هر مورد می (ارزي) تامین میدرآمدهاي مالیاتی یا نفتی 

مخـارج دولـت از طریـق     باشد. بـه عبـارت دیگـر، در ایـن رژیـم (پـایین)،      را به همراه داشته

توانـد فشـارهاي   ها یا افزایش غیرتورمی درآمدهاي نفتی، تـامین مـالی شـده کـه مـی     مالیات

بـه احتمـال زیـاد کسـري بودجـه و       تورمی را کاهش دهد، اما در رژیم رشد نقـدینگی بـاال  

پـول تـامین شـده کـه در ایـن شـرایط، نـرخ تـورم          مخارج مصـرفی دولـت از محـل عرضـه    

که بعد از انتقال مالیـم بـه   بیشتري از رشد مخارج مصرفی دولت دارد به طوري  تاثیرپذیري

  شود.رژیم دوم، اثرات تورمی مخارج مصرفی دولت به تدریج بیشتر می

شود، امـا ایـن اثـر در    می مثبتی بین تورم و رشد اقتصادي در هر دو رژیم دیده رابطه

ــم اول ( ــریب  رژی ــا مجمــوع ض ــعی 04/0ب ــب ض ــه مرات ــم دوم ف) ب ــر از رژی ــوع  ت ــا مجم (ب

مدت منجر به افزایش ) است. در هر دو رژیم، افزایش رشد اقتصادي در کوتاه18/0ضرایب

کند. ها و فشارهاي طرف تقاضا را نمایندگی میاست که احتماال این رشد، تکانهتورم شده 

هـا   هبسیاري از دور هاي نفتی نیز به عنوان منشا نوسانات اقتصادي در ایران درهمچنین تکانه

  است. به تقاضا و فشارهاي تورمی بیشتر دامن زده 

تـري بـر تـورم    اول و دوم تـورم تـاثیر قـوي    در رژیم اول، انتظارات تورمی بر اساس وقفه

رسـد انتظـارات تـورمی بـا     (رشد نقدینگی باال) دارد. به نظـر مـی   دوره جاري نسبت به رژیم دوم

هـاي رشـد نقـدینگی پـایین     مدت در دورهتري در ایجاد تورم کوتاهنقش با اهمیت 35/0ضریب 

زایـی سـایر متغیرهـا و همراهـی رشـد      است، اما در رژیم رشد نقدینگی باال با توجه به تورم داشته

دهـد و فقـط وقفـه اول    وزن خود را از دست مـی  هاي قبلباالي نقدینگی، انتظارات تورمی دوره

  شود.در مدل ظاهر می 25/0با ضریب  کند وتاثیر خودش را حفظ می
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و در رژیـم رشـد    37/0دارش در رژیم اول مجموع ضرایب رشد نقدینگی و مقادیر وقفه

تـرین   شود در هر دو رژیم، رشـد نقـدینگی بـه عنـوان مهـم     است. مشاهده می 46/0نقدینگی باال 

تـر اسـت. در واقـع    قـوي شود.  همچنین این اثر در رژیم دوم مدت شناخته میعامل تورمی کوتاه

مـدت داشـته و   در رژیم رشد نقدینگی پایین، افزایش نقدینگی اثرات تـورمی کمتـري در کوتـاه   

گذارد. در رژیم رشـد نقـدینگی بـاال، بخـش     احتماالً اثرات بیشتري بر رشد اقتصادي بر جاي می

  شود.  بیشتري از افزایش حجم پول به افزایش تورم به جاي تولید منتهی می

گیـرد، رشـد مخـارج دولـت، رشـد نقـدینگی و       اه اقتصاد در رژیم دوم قرار میهرگ

تـوان بـه   رشد تولید ناخالص داخلی همگی اثرات مثبتی بـر تـورم دارنـد. ایـن نتیجـه را مـی      

هاي کسري بودجه باال نسبت داد، یعنی بـا افـزایش   هاي رونق درآمدهاي نفتی یا دوره دوره

 -هـا اسـت  ا توجـه بـه اینکـه دولـت مالـک ایـن درآمـد       ب -درآمدهاي نفتی، مخارج دولتی 

یابد. درآمدهاي نفتی منجر به افزایش ذخایر بانک مرکزي و در نتیجه رشد پایـه  افزایش می

هاي مـالی  شود. از طریق تحریک تقاضاي کل به ویژه همراهی سیاستپولی و نقدینگی می

کنـد. در رژیـم رشـد    تجربـه مـی  انبساطی دولت، تولید ناخالص داخلی نیز رشد بـاالتري را  

مدت به رشد نقدینگی و بخش کمتري نیـز بـه   نقدینگی باال بخش زیادي از این تورم کوتاه

شود. در هر صورت رشد مخارج دولت حتـی  رشد مخارج دولت و تقاضاي کل مربوط می

در رژیمی که تاثیر مثبتی بر تورم دارد، محدود بوده و منشا اصـلی تـورم بـه افـزایش حجـم      

  شود.  هاي دولت یا درآمدهاي نفتی مربوط میپول در نتیجه افزایش بدهی

در رژیم رشد نقدینگی پایین که مخارج دولـت از طریـق توسـل بـه بانـک مرکـزي       

تـري بـراي تحریـک رشـد     هاي مالی بـه نحـو مـوثر   توان از سیاستشود، میتامین مالی نمی

  اقتصادي و همزمان کنترل تورم سود جست. 

دهـد. در  و مقدار آستانه آن را طی دوره نمونه نشان مـی )، روند رشد نقدینگی 2نمودار (

اسـت. رژیـم رشـد نقـدینگی     ها، اقتصاد کشور در رژیم رشد نقدینگی باال قرار داشته بیشتر دوره

پایین محدود به فصولی است که اقتصاد کشور، انضباط پولی و مـالی بیشـتري را بـه دنبـال پایـان      

  کند.  هاي جهانی نفت تجربه میاقتصادي، استقراض خارجی یا تغییرات قیمت جنگ و اصالحات
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  1369:2-1391:4 اي آن طی دورهر آستانهو مقدا اسمینقدینگی رشد روند  -)2نمودار(

  

  

-)، مالحظـه مـی  3با توجه به تابع انتقال الجستیک مربوط به تغییر رژیم در نمـودار ( 

  افتد.مالیمی از رژیمی به رژیم دیگر اتفاق میشودکه انتقال با سرعت تقریبا 

  

  نمودار تابع الجستیک مربوط به تغییر رژیم -)3نمودار(

  
 

  

) نمـایش داده شـده   7خطی انتقال همـوار در جـدول (  هاي خطاي تصریح الگوي غیرآزمون

هاي تشخیصی، مدل غیرخطـی بـرآورد شـده از    به طور خالصه بر اساس تمام آزمون است.

  آید.حساب میبخش به ها عبور کرده و رضایتاین آزمونتمامی 
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  خطی انتقال هموارهاي خطاي تصریح براي الگوي غیرنتایج آزمون -)7( جدول

  آزمون عدم وجود خطاي خودهمبستگی* -1

  صفر: عدم وجود خطاي خودهمبستگی فرضیه  Fارزش احتمال آماره آزمون   هاوقفه

  شود.رد نمی  56/0  1

  شود.رد نمی  79/0  2

  شود.رد نمی  78/0  3

  شود.رد نمی  82/0  4

  شود.رد نمی  82/0  5

  شود.رد نمی  78/0  6

  شود.رد نمی  80/0  7

  شود.رد نمی  79/0  8

  هاي مختلفآزمون ثابت بودن پارامترها در رژیم -2

  ي صفر: یکسان بودن ضرایبفرضیه  Fارزش احتمال آماره آزمون   تابع انتقال

H1  03/0  شود.رد می  

H   شود.رد می  008/0  2

H   درصد)90شود.(در سطح اطمینان رد می  09/0  3

  آزمون عدم وجود روابط غیر خطی -3

  فرضیه صفر: عدم وجود رابطه غیر خطی اضافی  Fارزش احتمال آماره آزمون 

  شود.رد نمی  36/0

  آزمون عدم وجود واریانس ناهمسانی شرطی -4

و Fهاي ارزش احتمال آماره 2  
فرضیه صفر: عدم وجود واریانس ناهمسانی مشروط 

  ARCHیا اثرات 

  شود.رد نمی  58/0و  88/0

  هاآزمون نرمال بودن باقیمانده -5

ارزش احتمال آماره    فرضیه صفر: نرمال بودن باقیمانده ها  2

  شود.رد نمی  78/0

  است.مطالعه با لحاظ هشت وقفه انجام شده  خطاي خودهمبستگی با توجه به فصلی بودن دوره* آزمون عدم وجود 

  شوند.درصد آزمون می 95ها در سطح اطمینان ** فرضیه

  منبع: محاسبات تحقیق
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  گیريخالصه و نتیجه -6

هـاي  هزینهشده، تاکنون نتایج متفاوت یا متعارضی از تاثیر با توجه به مطالعات داخلی انجام 

جاري و عمرانی دولت بر تورم گزارش شده کـه یکـی از دالیـل آن اسـتفاده از تقریـب یـا       

  رویکرد خطی در بررسی این رابطه است. 

در این مطالعه اثرات غیرخطی مخارج دولت، رشد نقدینگی، رشد تولید و انتظارات 

 1391:4تـا   1369:2 دورههاي سري زمانی فصـلی  تورمی بر تورم در ایران با استفاده از داده

اسـت. نتـایج   ) مورد بررسـی قـرار گرفتـه    STR(هاي انتقال هموار مبتنی بر روش رگرسیون

تواند اثرات غیر خطی مخارج دولت و دیگـر متغیرهـا را   دهد که تقریب خطی نمینشان می

هاي مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر، الگوي سـري  بخشی در رژیمبه صورت رضایت

خطی بـا لحـاظ کـردن تغییـرات رژیـم و ضـرایب متغیـر در طـول زمـان، توانـایی           انی غیرزم

هـاي  بیشتري براي تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسـبت بـه الگـوي خطـی دارد و پویـایی     

  کشد.  تري به تصویر میتاثیر مخارج دولتی بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کامل

هـاي بهینـه   مربوط به تصریح صحیح الگو، تعـداد رژیـم   هاي آماريبر اساس آزمون

ي اول رشد نقدینگی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شـد بـه طـوري کـه     برابر دو رژیم و وقفه

تغییر ضرایب تابعی از رشد نقدینگی هستند. سرعت انتقال از رژیمی به رژیـم دیگـر مالیـم    

  شود.رصد در سال) برآورد مید 20(یا درصد  5رشد نقدینگی  بوده و حد آستانه

تاثیر مخارج دولتی و سایر متغیرهاي توضیحی بر تورم وابسته به سختی شرایط پولی

هـاي پـولی) اسـت. در رژیـم اول (رژیـم رشـد نقـدینگی        (انقباضی یا انبساطی بودن سیاست

رژیـم   اي منفی بـا تـورم دارد. در ایـن   زا نبوده و حتی رابطهپایین)، رشد مخارج دولتی تورم

ها یا افزایش غیرتورمی درآمدهاي نفتی، تـامین مـالی شـده و    مخارج دولت از طریق مالیات

است. در رژیم رشد نقدینگی باال، مخارج دولت نقش  در خدمت رشد اقتصادي بیشتر بوده

مدت منجر بـه   مدت دارد. در هر دو رژیم، افزایش رشد اقتصادي در کوتاه در کوتاه تورمی

ها یا فشارهاي طرف تقاضا است، است که احتماال حاکی از وجود تکانه افزایش تورم شده

  . اما این اثر یا فشار طرف تقاضا در رژیم اول اثرات تورمی کمتري نسبت به رژیم دوم دارد
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تـري بـر   اول و دوم تـورم تـاثیر قـوي    ارات تورمی بر اساس وقفـه در رژیم اول، انتظ

  (رشد نقدینگی باال) دارد. تورم دوره جاري نسبت به رژیم دوم 

زایـی سـایر متغیرهـا و همراهـی رشـد بـاالي       در رژیم رشد نقدینگی باال با توجه به تـورم 

اول تـاثیر   و فقـط وقفـه   دهـد وزن خود را از دست مـی  هاي قبلنقدینگی، انتظارات تورمی دوره

تـري در   رسد که انتظارات تورمی نقـش بـا اهمیـت   از این رو به نظر میکند. خودش را حفظ می

  است. هاي رشد نقدینگی پایین داشته مدت در دورهدامن زدن به تورم کوتاه

ــري در       ــورمی کمت ــرات ت ــدینگی اث ــزایش نق ــایین، اف ــدینگی پ ــد نق ــم رش در رژی

گـذارد. در رژیـم   احتماالً اثرات بیشتري بر رشد اقتصادي بـر جـاي مـی   مدت داشته و  کوتاه

رشد نقدینگی باال، بخش بیشتري از افزایش حجم پول به افزایش تورم به جاي تولید منتهی 

تـرین عامـل تـورمی     شود در هر دو رژیم، رشد نقدینگی به عنوان مهـم  شود. مشاهده میمی

  مدت نقش مهمی ایفا کرده است. کوتاه

در رژیم رشد نقدینگی پایین که مخارج دولـت از طریـق توسـل بـه بانـک مرکـزي       

تـري بـراي تحریـک رشـد     هاي مالی بـه نحـو مـوثر   توان از سیاست شود، میتامین مالی نمی

  اقتصادي و همزمان کنترل تورم سود جست. 

در رژیم رشد نقدینگی پایین، وابستگی مخارج دولت به استقراض از بانک مرکزي 

 کردن کسري بودجه کمتر است و این افزایش از طریق درآمـدهاي مالیـاتی یـا نفتـی    ولیو پ

  تواند اثرات ضد تورمی را به همراه داشته باشد. شود که در هر مورد می (ارزي) تامین می

زایی بیشـتري بـه همـراه دارد و    در رژیم رشد نقدینگی باال، افزایش حجم پول تورم

  شود.  مدت منتهی میتولید حقیقی در کوتاهبخش کمتري از آن به رشد 

هـاي  در مجموع نتایج داللت بر آن دارد که در رژیم رشد نقدینگی پایین، سیاسـت 

هـاي حقیقـی   پولی و مالی، اثرات تورمی کمتـري داشـته و احتمـاالً اثـرات آنهـا بـر فعالیـت       

رژیـم نقـدینگی   اقتصادي بیشتر است. بنابراین انضباط همزمان پولی و مالی به خصـوص در  

  باال، موثرترین سیاست براي کنترل تورم است.
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