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آیا در ایران افزایش درآمد اسمی ناشی از افزایش عرضه پول 

 (؟ها کینزیناست )دیدگاه پولگرایان( یا مخارج دولتی )دیدگاه 

 

 پژوهشي نوع مقاله:
 

 1باقر حسامی عزیزی

 

 21/08/1400 تاریخ پذیرش:                              31/04/1400 تاریخ دریافت:

  چکیده
است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد  دراین مقاله سعی شده

های  سالبه صورت سری زمانی بین ها  دادهدر این تحقیق  های آماری مورد استفاده دادهدهد.  بررسی قرار
یرهای مورد باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. متغ می 1360-1394

( و مخارج دولت MSحجم پول در گردش ) ، (GDPبحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری )
(E) نرم افزار .  Eviwse9تری دو فرضیه در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا بر

طالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری مدل ارائه شده در این م  ،ها در اقتصاد ایران پولگرایان و کینزین
استفاده شده است. نتایج حاکی  Fکینان و آزمون  مک –( دیوید سون Jدر این راستا ازآزمون ) شده است.

افزایش عرضه  ایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی ازازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردر
 ارج دولتی است.پول و نه ناشی ازافزایش مخ

 

 مخارج دولت و ایران.، عرضه پول ،دیدگاه پولگرایان ،ها دیدگاه کینزینکلیدي:   کلمات

 JEL: H53، E51، E42 بندي طبقه

  

                                                                                                                   
 bhesami2008@gmail.com                                                 انشگاه پیام نوراستادیار گروه اقتصاد د 1
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 مقدمه

 کند؛ نمی رد را پول مقداری معادله کینز، مینارد جان چیست؟ پول مقداری نظریه از 1کینز انتقاد

 قابل باشد، ثابت آنکه جای به پول گردش سرعت اما است، ربراب M.V = P. V البته: گوید می وی

 دهد، می روی سادگی به که چیزی یابد، افزایش گردش در پول مقدار اگر کینز نظر به. است تطبیق

 یا ها قیمت در تغییری معادله دیگر سمت در آنکه بدون بود، خواهد پول گردش سرعت آمدن پایین

 آنچه گوید می کینز: »2فریدمن قول به ندارد؛ اهمیت گردش در ولپ مقدار بنابراین. دهد رخ تولید

 درآمد از مستقل که است کل مخارج از بخش آن بلکه نیست، گردش در پول مقدار دارد اهمیت

 موسسات گذاری سرمایه مجموع با عمل در و دارد شهرت مستقل مخارج به بخش این است؛ جاری

 برای تقاضا شدید کاهش حاصل بحران، که گوید می کینز. شود می گرفته یکی دولت مخارج و

 به برای مولد استفاده های فرصت شدید کاهش کننده منعکس خود نوبه به که گذاری است سرمایه

 شدید کاهش بزرگ، بحران محرکه نیروی و موتور بنابراین. شود می محسوب سرمایه بردن کار

 شده درآمد شدید کاهش باعث فزاینده ضریب فرآیند طریق از خود نوبه به که بود گذاری سرمایه

 بود .

 معنی بدین داشت؛ بسزایی پیامدهای اقتصادی سیاست برای کینز سوی از شده ارائه دکترین

 پیروان توصیه مورد اقتصادی های سیاست در روشنی به مساله این. شد اهمیت کم پولی سیاست که

 اقتصاد تنظیم برای مالی های سیاست کینز وانپیر نظر از. بود مشهود دوم جهانی جنگ از پس کینز

 مانند خاص موارد در مگر – پول حجم تغییرات حال عین در اما دارد، ترجیح پولی های سیاست بر

 را اقتصاد واقعی بخش گذاری، سرمایه نتیجه در و بهره نرخ تغییر طریق از تواند می – نقدینگی دام

 جنگ از پس های دهه در ها کینزین تفکر بالمنازع یتحاکم تحت بنابراین. دهد قرار تأثیر تحت

 مالی های سیاست اساس بر عمدتا را خود سیاستی مشی خط ها کینزین اینکه وجود با دوم، جهانی

 واقع در. بود آنان سیاستی مشی خط الینفک جزء آسان پولی های سیاست اما نمودند، می تنظیم

 پولی  سیاست اول: نمودند می توصیه عمده هدف دو ینتام براساس را آسان پولی سیاست ها کینزین

 و ها؛ قیمت سطح افزایش طریق از و دولت بودجه های کسری و ها هزینه مالی تامین جهت در آسان

 های بدهی بهره پرداخت فشار کاهش جهت بهره های نرخ داشتن نگه پایین و کاهش طریق از دوم

 اشتغال تامین جهت در اقتصاد تقاضای افزایش جهت بیشتر گذاری سرمایه تحریک نیز و دولت

 نه را آسان پولی سیاست دهه، چند مدت برای ها دولت اقتصادی، تفکر چنین تسلط نتیجه در. کامل

 صرفا فریدمن نمودند. دنبال مالی های سیاست مکمل عنوان به بلکه مستقل، سیاست یک عنوان به

                                                                                                                   
1 Keynes 
2 fridman 
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 بلکه نکرد، اکتفا پول کینزی نظریه رد و پول یمقدار نظریه از دفاع در تجربی شواهد بیان به

. پرداخت جدید بیانی در پول مقداری معادله نظریه احیای به پولی، تاریخ بررسی بر عالوه و همزمان

 قرار نظر تجدید مورد آن، به خود پول تقاضای نظریه الحاق طریق از را پول مقداری نظریه فریدمن

 تعداد و حقیقی های مانده تقاضای بین ثبات با تبعی ابطهر یک معرف فریدمن پول تقاضای. داد

 سه به بستگی پول تقاضای فریدمن نظر اساس بر. باشد می آن کننده تعیین متغیرهای از محدودی

 نمود، نگهداری توان می که است پولی حداکثر کننده تعیین که ثروت محدودیت( الف: دارد عامل

 را ثروت توان می که مالی و حقیقی های دارایی سایر بازدهی با مقایسه در پول عایدی یا بازدهی( ب

 ثروت کل تخصیص نحوه. دارایی صاحب ترجیحات و سلیقه( ج و نمود نگهداری نیز شکل آن به

 بین ای گونه به ثروت تعادل، وضعیت در. دارد مختلف های دارایی نسبی بازدهی نرخ به بستگی

 برابر ها دارایی نهایی بازدهی نرخ هرگاه. شود برابر آنها زدهیبا نرخ که یابد می اختصاص ها دارایی

 این داد؛ خواهند مجدد تخصیص مختلف، های دارایی بین را خود ثروت اقتصادی فعاالن نباشد،

 به که است انتقال مکانیسم مورد در گرایان پول نظریه مرکزی هسته دارایی، سبد تعدیل فرآیند

 پول تقاضای تابع اگر ترتیب این به. گذارد می اثر حقیقی بخش بر پول حجم در تغییرات آن موجب

 محدود متغیرهای این از بعضی اگر و بود خواهد باثبات نیز پول گردش سرعت آنگاه باشد، باثبات

 پول مقداری نظریه فریدمن اساس این بر نمود؛ بینی پیش را متناظر تغییرات توان می نمایند، تغییر

 تقاضای در) مطلوب حقیقی های مانده که است این تجربی نتیجه تعمیم: کرد تفسیر باز چنین را

 که است وقایعی مجموعه از ناشی معموال یا کند می حرکت تدریج به و کندی به معموال ،(پول

 در عمده تغییرات که حالی در آیند، می وجود به پول عرضه در اولیه تغییر دنبال به وار سلسله 

 چنین غالبا و آید وجود به تقاضا در تغییری هر از مستقل تواند می حقیقی یها مانده اسمی عرضه

 عرضه تغییرات نتیجه تقریبا اسمی، درآمد یا ها قیمت در عمده تغییرات که است این نتیجه. است

 (.1968  فریدمن، ) است پول اسمی

 اقتصادی کردعمل در پول تأثیر و نقش بازتفسیر به پول، مقداری نظریه احیای با فریدمن

 نامطمئن، کانال از تنها پول خلق که برد می سوال زیر را کینزی ایده این فریدمن. پردازد می

 کینز، نظر اساس بر. یابد می تحقق گذاری سرمایه آن تبع به و بهره نرخ خم و پرپیچ و غیرمستقیم

 نیز گذاری سرمایه بر بهره نرخ تغییرات اثر آن بر عالوه و است نامطمئن بهره نرخ بر پول تغییرات اثر

 برای اطمینانی قابل حربه پولی های سیاست که است معتقد کینز بنابراین بود، خواهد نامطمئن

 اما دارد، اولویت پولی سیاست بر مالی سیاست نتیجه در و نیست بیکاری و اقتصادی رکود با مبارزه

 یا پول نگهداری به را افراد انتخاب که گردید می ناشی عامل این از کینز اشتباه فریدمن نظر به

 سایر تقاضای بر پول حجم مستقیم اتتأثیر از دلیل همین به و ساخت می محدود قرضه اوراق خرید
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 غیر به مستقیم کانال یک از پول حجم تغییرات که دارد اعتقاد فریدمن مقابل در. ماند غافل کاالها

 رابطه واقع در گذارد؛ خواهد اثر اسمی درآمد و اقتصادی عملکرد بر بهره نرخ غیرمستقیم مسیر از

. است اسمی درآمد و اقتصادی عملکرد بر پول مستقیم اثرگذاری جریان کننده منعکس پول مقداری

 جریان این تشریح به پول، مقداری رابطه به خود پول تقاضای نظریه الحاق طریق از فریدمن

 نظر از. است پولی پدیده یک جا همه در و همیشه تورم که است این اصلی واقعیت. پردازد می

 به تولید به نسبت پول مقدار در اساسی تغییرات با همزمان ها، قیمت در اساسی تغییرات تاریخی،

 روی سادگی به که چیزی یابد، افزایش گردش در پول مقدار اگر کینز نظر به .است پیوسته وقوع

 در تغییری معادله دیگر سمت در آنکه دونب بود، خواهد پول گردش سرعت آمدن پایین دهد، می

 جای به پول گردش سرعت تغییرات که شد ثابت تجربی نظر از اما . دهد رخ تولید یا ها قیمت

 تنها نه گوید می کینز آنچه برعکس بنابراین. . کند می تشدید را آن پول، حجم تغییرات کردن خنثی

 با دو آن تغییرات بلکه نیست، لپو حجم تغییرات عکس جهت در پول گردش سرعت حرکات

است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا حجم پول سبب تغییر در درآمد  همسو یکدیگر

 د یا مخارج دولت؟شو میاسمی 

در مقاله حاضر بعد از بیان مقدمه  به صورت زیر سازماندهی میشود.در بخش دوم مبانی نظری 

ه تحقیق و در بخش چهارم به بیان روش تحقیق و تصریح تحقیق و در بخش سوم به بررسی پیشین

گیری و ارائه  یق و نهایتا بخش پایانی به نتیجههای تحق د. در بخش پنجم یافتهشو میداخته مدل پر

 شود. پیشنهادات منتهی می

 

 مباني نظري تحقیق

 از که چنانچه ییگرا پول مکتب. ست اقتصادی اندیشه از مکتبی گرایی، پول 1مانیتاریسم یا پولگرایی

 طول در کالن اقتصاد تحوالت چگونگی درک اصلی عامل مثابه به پول نقش به پیداست، آن نام

ه اصلی تغییرات کوتاه مدت تولید ناخالص ملی کنند تعییننگرد. در این دیدگاه عرضه پول  می زمان

 ،2فیشر استانلی بگ )دیوید ستا هاه عمده قیمتکنند تعیینندمدت پول اسمی است. حال آنکه در بل

 اصول بر که رود می کار به اقتصاددانانی درباره گرایان پول واژه. 1431اقتصاد، ،3دورنبوش رودیگر

 تأکید انجامد، می ها قیمت در افزایش به اساساً پول عرضه در افزایش اینکه بر مبنی ها کالسیک

 دهه در گرایان پول نهضت[ 499 کالن، اقتصاد ،5هاوس نورد ویلیام و 4ساموئلسون پل .]کنند می

                                                                                                                   
1 Monetarism 
2 David.Beg Stanley Fischer 
3 Roediger Doornbosch 
4 pool samelson 
5.William nord Haves 
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 جیمز چند هر. شد آغاز شیکاگو کالج از 2واینر جیکوب و 1سایمون هنری توسط میالدی 1930

 اینان. شوند می قلمداد مکتب این گذاران پایه از نیز کلمبیا دانشگاه از 4واربرتون کالرک و 3انجل

 پیروی پول حجم ثابت و عمولم رشد همچون ثابتی، قاعده از پولی سیاست که کردند می تبلیغ

 از آمریکایی اقتصاددان 6فیشر ایرونیگ.[ 38 کالن، اقتصاد مکتب هفت ،5فلپس ادموند .]کند می

 دهد می ارائه پول مقداری نظریه از تحلیلی پول، خرید قدرت کتاب در 1911 سال در ییل دانشگاه

 بین ارتباط وی تحلیل این در است کالسیکی پول مقداری نظریه زمینه در توضیح ترین واضح که

نمود    بررسی را اقتصاد در نهایی خدمات و کاال روی شده صرف اسمی مخارج مقدار و پول حجم

MV=PY  مبادالت حجم ضربدر قیمت=  پول گردش سرعت ضربدر پول 
 سطح نظریه این در اینکه به توجه با و است ثابت مدت کوتاه در پول گردش سرعت وی نظر از

 عمومی سطح در متناسب تغییر به پول حجم تغییر لذا برد، می سر به کامل اشتغال در یزن تولید

 در علت .[314-312 بانکداری، و پول اقتصاد صمصامی، حسین داودی، پرویز] گردد برمی ها قیمت

 مرحله در اروپا صنعتی، انقالب دوران در که است این کامل اشتغال شرایط در اقتصاد گرفتن نظر

 در اقتصاد و گرفت می انجام کامل ظرفیت با تولید و بود پایین بیکاری نرخ. برد می سر به ییشکوفا

 .دیدند نمی مورد این در بحث به نیازی اقتصاددانان نتیجه در و بود کامل اشتغال شرایط

 .شد نهاده کنار به کینزی انقالب گرماگرم در پول گردش سرعت مفهوم کینزی انقالب از پس

 به پول گردش سرعت  است معتقد و کند نمی رد را فیشر ایرونیگ مقداری معادله کینز الح این با

 چیزی یابد، افزایش گردش در پول مقدار اگر کینز نظر به. است تطبیق قابل باشد، ثابت آنکه جای

 دیگر سمت در آنکه بدون. بود خواهد پول گردش سرعت آمدن پایین دهد، می روی سادگی به که

  ( 500پولی، مکتب اقتصاد فریدمن، گردد.) میلتون ایجاد تولید یا ها قیمت در تغییری معادله

 یافت ظهور دیگر بار مهم بسیار رهیافت یک مثابه به گذشته های دهه در پول گردش سرعت

 کالن مکاتب جمله از مکتب، این واقع در.[ 500 کالن، اقتصاد هاوس، نورد ویلیام و ساموئلسون پل]

 نئوکالسیکی های ایده سمت به کینزی اقتصاد از کالن اقتصاد عزیمت نقطه که باشد می اقتصادی

 مقداری، نظریه مانند دیدگاه این طبق. شد مطرح 1950 دهه دوم نیمه در گرایی پول ایده. باشد می

 بر مقدم را پولی تغییرات که است؛ پول حجم تغییر همان ملی درآمد هکنند تعیین اصلی عامل

 بسیار دیدگاه این[ 1062کالن، اقتصاد شاکری، عباس.] دانند می آن علت و اسمی درآمد تغییرات

                                                                                                                   
1 henry saimon 
2 Jacob Viner 
3 James Engle 
4 clark beaverton 
5 Edmond Fillips 
6 Ironic Fisher 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             5 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-1100-fa.html


 باقر حسامي عزیزي .../ آیا در ایران افزایش درآمد اسمي                                                                                 304

 ،1ملتزر آلن همچون او شمار پر پیروان و همکاران و شیکاگو ازمکتب فریدمن میلتون توسط متنفذ

 4جردن جری ریگان، جمهور رئیس دولت در داری خزانه معاون 3اسپرینکل بریل ،2برونر کارل

 و تاچر وزیر نخست 7والتزر آلن و 6اندرسون لئونال ،5السان لیف ریگان، جمهور رئیس صاداقت مشاور

 ویلیام و ساموئلسون پل] یافت بسط گذشته در خارجی، و آمریکایی اقتصاددانان از دیگر بسیاری

 پول موقعیت 1967 سال در مشهوری مقاله در 8برینارد ویلیام .[504 کالن، اقتصاد هاوس، نورد

 نظری و تجربی های پیشرفت .[38 کالن، اقتصاد مکتب هفت فلپس، ادموند] بخشید بهبود را انگرای

 بندی فرمول باعث گردید، نمایان 1970 دهه اویل تا 1950 دهه اواسط در که گرایی پول مکتب

 نگرش دادن دخالت و فیلیپس منحنی تحلیل به انتظارات نمودن اضافه پول، مقداری نظریه مجدد

 واقعی دنیای از زیادی بخش با توانست که شد؛ ارز نرخ تعیین و ها پرداخت تراز موازنه هب پولی

 راهنمای ،11کوویچ وینار پی ،10وین اچ ،9اسنودن بی] نماید کسب تجربی حمایت و یابد تطبیق

 پول مقداری نظریه مورد در که تجربی مطالعات با پیروانش و فریدمن .[163 کالن، اقتصاد نوین

 بنابراین و است ثابت مدت بلند در تقریباً پول گردش سرعت که رسیدند نتیجه این به دادند انجام

 تحلیل برخالف مکتب این پیروان. شود می محسوب اقتصادی های فعالیت در مهمی عامل پول حجم

 دیدگاه این با داند، می بازار نظام های نارسایی را 1930 دهه بزرگ بحران بروز علت که کینز

. است بوده بحران این تداوم بروز علت آمریکا مرکزی بانک پولی سیاست بحران این در که اند قمواف

 نبوده آزاد داری سرمایه نظام های نارسایی زاییده تنها نه بیکاری و بحران بروز تفکر این اساس بر

 ابزار و بازار قوانین آزادانه عملکرد که شود می ناشی بندهایی و قید و موانع از عکس بر بلکه است

  اقتصادی(. عقاید تاریخ تفضلی، )فریدون کند می مختل را این نظام درونی

 

 ثابت ارز نرخ با ها پرداخت تراز به پولي رویکرد

 روش این. است پولی پدیده یک ها پرداخت تراز که است این پولی های مدل تمام مشترک وجه

 اصلی هکنند تعیین عنوان به پول عرضه و تقاضا بین رابطه آن در که است متمرکز پول بازار بر اصوالً

                                                                                                                   
1 Allan Meltzer 
2 KAREL Burner 
3 Bril Springel 
4 Jeri Jordan 
5 Life Elson 
6 Leona Anderson 
7 Allen Waltzer 
8 William Bernard 
9 B.Snowden 
10 Helena IVins 
11 P. VinarKovich 
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 راهنمای کوویچ، وینار پی وین، اچ اسنودن، بی] گیرد می قرار توجه مورد ها پرداخت تراز وضعیت

 .[157 کالن، اقتصاد نوین

 

 ارز نرخ تعیین به پولي رویکرد

 ارز نرخ سیستم در ها رداختپ موازنه به پولی رویکرد مستقیم کاربرد ارز، نرخ تعیین به پولی رویکرد

 تعدیل ای گونه به ارز بازار تسویه برای ارز نرخ شناور، کامالً ارز نرخ سیستم یک تحت. است شناور

 موازنه کسری یا مازاد وجود عدم صورت در. گردد صفر همواره ها پرداخت موازنه که شود می

 انبساط منشأ تنها داخلی اعتبارات گسترش و ندارد وجود المللی بین ذخایر در تغییری ها پرداخت

 ملی های پول عرضه و تقاضا از عبارتند ارز نرخ هکنند تعیین عوامل رویکرد این در. است پولی

 .161 کالن، اقتصاد نوین راهنمای کوویچ، وینار پی وین، اچ اسنودن، بی]مختلف
 

 هاي مکتب پولي ایده

 پول عرضه عبارتی به و است؛ پولی درآمد تتغییرا تبیین در مسلط عامل پول حجم در تغییرات -

 رشد درآمد ملی اسمی است.  منظم عامل ترین مهم

 دولت های دخالت از مستقل بازارهای طرفدار عموماً گرایان پول که معنی این به عمل آزادی -

 و کوچک های دولت به گرایش و کردند می تلقی غیرکارآمد عاملی مثابه به اغلب را ها دولت و بودند

 دارند. را قانونی مقررات ترجیح و دولت فعال های سیاست از اجتناب به تمایل و دارند؛ آزاد بازارهای

 اقتصاد هاوس، نورد ویلیام و ساموئلسون پل] بیکاری کاهش تا تورم فرونشاندن بر بیشتر تأکید

   .[505 کالن،

 بی و نوسانات تنها که است معتقد و پندارند می پایدار ذاتاً را اقتصاد همچنین مکتب این -

 همچنین .[1063 کالن، اقتصاد شاکری، عباس] زند می هم به را پایداری این پول، های انضباطی

 چرا است کرده توصیه آن تناوب به را پولی ثابت اما پایین رشد نرخ یک از استفاده فریدمن میلتون

 دارد. می هنگا پایینی سطح در مدت بلند در را تورم پولی، پایین رشد که

 در مدت بلند فیلیپس منحنی یعنی ندارد، وجود بیکاری و تورم بین ای مبادله هیچ مدت بلند در -

 است معتقد وی .[490اقتصادی، عقاید تاریخ تفضلی، فریدون] است عمودی طبیعی بیکاری سطح

 توانیم می فقط ما. ماست قدرت از خارج اقتصاد، در موجود بیکاری نرخ انتخاب زمان طول در که

 در کار نیروی تقاضای و عرضه های نیروی وسیله به که طبیعی بیکاری نرخ در که بگیریم تصمیم

 .[498 اقتصادی، عقاید تاریخ تفضلی، فریدون] باشیم داشته تورمی نرخ چه شود، می تعیین بازار

 .[1065 کالن، اقتصاد شاکری، عباس] هستند پولی پدیده اساساً ها پرداخت تراز و تورم
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 تا نمایند اتخاذ پولی متغییرهای برای را ای قاعده بایستی مسئولین اقتصادی، سیاست انتخاب در

 سنتی های نقش برای مالی های سیاست آن کنار در و نمایند؛ تضمین مدت بلند در را ها قیمت ثبات

 وین، اچ ن،اسنود بی] گردد طرح منابع تخصیص و ثروت و درآمد توزیع بر گذاری تأثیر جهت دولت

 .[164 کالن، اقتصاد نوین راهنمای کوویچ، وینار پی

 برای ها استدالل از بعضی فکری مکتب این. پذیرند انعطاف نسبتاً دستمزد و ها قیمت -

 چند دستمزد و قیمت کامل تعدیل که است باور این بر و پذیرد؛ می را دستمزد ناپذیری انعطاف

 منحنی که است چسبنده های قیمت و دستمزدها دارای انیزم اقتصاد و کشد؛ می درازا به سالی

 نورد ویلیام و ساموئلسون پل.] باشد داشته نزولی شیب بودن عمودی جای به آن مدت کوتاه فلیپس

 .[505 کالن، اقتصاد هاوس،

 مدت کوتاه در را کامل اشتغال و ستانده کل، تقاضای تواند می نیز مالی و پولی های سیاست -

 مورد ترتیب این به مالی و پولی های سیاست نباید که کنند می ارائه دلیل دو اما دده افزایش

 کامل اشتغال به خودکار طور به سال چند از بعد حال هر به اقتصاد اینکه اول: گیرند قرار استفاده

 قطف مدت، بلند در بالقوه ستانده از باالتر سطحی در ستانده حفظ برای تالش بنابراین گردد؛ می بر

 اقتصادی های شوک دولت تا بکشد طول زمانی مدت است ممکن که آنجا از دوم. انجامد می تورم به

 باشد کرده گذر مرحله این از خود خودی به اقتصاد زمان مدت این در است ممکن دهد تشخیص را

     (.1063 کالن، اقتصاد شاکری، عباس ) نماید می بدتر را وضعیت دولت، سیاستی مداخله لذا و

 

 اقتصاد کینزي

 اثرات و( کل تقاضای به موسوم) اقتصاد در مخارج مجموع بر مبتنی ای نظریه کینزی اقتصاد

 استفاده متمادی سالیان طی متعددی موارد تشریح برای واژه این از اگرچه. است تورم و تولید بر آن

 از انبوهی تأثیر تحت کل تقاضای که است باور این بر کینزی مکتب به معتقد فرد یک است. شده

 به خود از نامنظم رفتاری اوقات برخی و دارد قرار( خصوصی هم و عمومی هم) اقتصادی تصمیمات

 مالی و پولی یها سیاست به مربوط تصمیمات شامل عمدتا عمومی تصمیمات. گذارد می نمایش

 نسبی قدرت درباره دیعالقه زیا با اقتصاددان پیش دهه چند. ندشو می( ها مالیات و ها هزینه یعنی)

 استدالل کینزی هایش اقتصاددان از برخی میان این کردند .در می بحث مالی و پولی یها سیاست

 که کردند می ادعا ها مانیتاریست از بعضی و هستند اثرگذاری فاقد پولی یها سیاست که کردند می

 تمامی تقریبا و اند رفته میان از اساسا ها دیدگاه این دوی هر امروزه. است فایده بی مالی یها سیاست

 بر مالی و پولی یها سیاست نوع دو هر که هستند باور این بر( پولیون) ها مانیتاریست و ها کینزی
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 .دارند اعتقاد ها بدهی بودن خنثی به ها اقتصاددان از بعضی وجود این با. هستند اثرگذار کل تقاضای

 ندارد کل تقاضای بر اثری مالیات با دولت تقراضاس جایگزینی که است آن بر مبتنی دیدگاه این

 کوتاه در منتظره، غیر چه و باشد شده بینی پیش چه کل، تقاضای در تغییر کینزی نظریه بر بنا

 مثال عنوان به ایده این. ها قیمت بر نه و گذارد  می اشتغال و واقعی تولید بر را تأثیر بیشترین مدت

 کاهش بیکاری که زمانی دشو می داده نشان آن در که دشو می کشیده تصویر به فیلیپس منحنی در

 مدت کوتاه با رابطه در آنچه معتقدند ها کینزید. کن می پیدا افزایش آهسته صورت به تورم یابد می

 کوتاه در ما و گرفت نتیجه دهد روی مدت طوالنی در باید آنچه از لزوما توان مین را است صحیح

 که ندکن می نقل را کینز مشهور گفته این خود منظور بیان برای غالبا آنها. یمکن می زندگی مدت

 و تولید بر واقعی اثراتی ندتوان می صورتی در تنها پولی یها سیاستایم.  مرده ما همه بلندمدت در»

 دستمزد) اسمی دستمزدهای مثال و باشند پذیر انعطاف ها قیمت از برخی که باشند داشته اشتغال

 صورت این غیر در. نکنند پیدا تغییر سرعت به( واقعی خرید قدرت حسب بر نه و دالر حسب بر

 های مدل در داد. لذا خواهد تغییر میزان همان به نیز را ها قیمت اقتصاد، به جدید پول تزریق

 دلیل که دشو می تالش یا ندشو می فرض پذیر انعطاف دستمزدها و ها قیمت یا عموما کینزی

 مشکل تئوریک مساله یک ناپذیر، انعطاف یها قیمت توجیه. گردد تشریح ها آن ناپذیری انعطاف

 نسبت یک به اسمی یها قیمت تمامی که صورتی در خرد، اقتصاد رایج نظریه به بنا زیرا است،

 کند. پیدا تغییر نباید واقعی تقاضای و عرضه کنند، پیدا کاهش یا افزایش

 از یک هر نوسان ناپذیرند، انعطاف حدودی تا ها متقی که آنجا از دارند اعتقاد ها کینزی اما

 عنوان شد. به خواهد تولید نوسان باعث( دولتی مخارج یا گذاری سرمایه مصرف،) ها هزینه اجزای

 افزایش تولید بمانند، ثابت ها هزینه دیگر اجزای همه و شود زیاد دولت مخارج که صورتی در مثال

 یافت. خواهد

 

 تحقیق پیشینه

 

 ت خارجيمطالعا

 روش به پول خنثایی بررسی به امریکا اقتصاد برای ای مطالعه در ،( 1985)  1استاسیاک و گی مک

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  SUR) (2 نامرتبط ظاهر های به رگرسیون روش از سیستمی

 هستند. حقیقی اثرات دارای و غیرخنثی پولی سیاستهای

                                                                                                                   
1 McGee and Stasiak 
2 Seemingly Unrelated Regression 
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 به سال 29   فصلی یها داده از استفاده با هند اقتصاد که برای ه ایمطالع در نیز ،( 1997)  1موسا

 در پول که داد نشان3هگی تکنیک و فصلی 2انباشتگی هم آزمون از استفاده با ، بود شده گرفته کار

 خنثایی فرضیه آزمون به کی مشتر مطالعه در ،(1998) 4یاکوپ و است.یاماک ابرخنثی هند، اقتصاد

 فصلی یها داده از استفاده با آنها مطالعه در. پرداختند ترکیه اقتصاد برای دیدج های کالسیک پول

 حجم واقعی، تولید شامل متغیره پنج رگرسیون خود مدل یک از ، 1: 1995:11980 زمانی دوره

 نتایج. است شده استفاده تحلیل و تجزیه برای قیمتها عمومی سطح و ارز نرخ دولت، مخارج پول،

 قرار تأثیر تحت را تولیدواقعی سطح پول، نشده پیش بینی جزء که است آن زا حاکی مطالعه

 نتایج همچنین،. دارد تولیدواقعی بر معناداری تأثیر پول شده پیش بینی جزء ولیکن، نمیدهد،

( دولت مخارج) مالی سیاست نشده بینی پیش و شده پیش بینی جزء دو هر که است آن از حاکی

 اقتصاد است. واقعی های فعالیت رب معناداری اثرات دارای
 

 مطالعات داخلي

های پولی  بررسی تاثیر سیاست"در مطالعه خود تحت عنوان (: 1383احمد مجتهد و محمد شریفی)

ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله  یک مدل "و مالی در رشد بخش کشاورزی،

رد بررسی  را شناسایی کردند. سپس با استفاده درازمدت متغیرهای مو فرم خالصه شده مدل، بردار

این سه  برآورد نمودند. 80-1350یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره  از روش هم انباشتگی

 لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بردار از

های  اجرای سیاست وتاه مدت تخمین زده شده، تاثیرآنها با استفاده از روابط درازمدت و ک .بودند

که اجرای  دهد بررسی کردند. نتایج عددی نشان میپولی و مالی در رشد بخش کشاورزی را 

کشاورزی ندارد  های مالی انبساطی )انقباضی( هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش سیاست

همچنین اجرای . این بخش خواهدبودولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت )منفی( در رشد 

کشاورزی ندارد ولی در  های پولی انبساطی )انقباضی( در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش سیاست

 . درازمدت باعث کاهش )افزایش( رشد آن می شود

مخارج  تأثیربررسی "آنها در مقاله خود تحت عنوان  (:1392محمدعلی قطمیری و همکاران )

ی ها سالبین  "لص داخلی و رشد اقتصادی در ایرانین مالی آن بر تولید ناخادولتی و منابع تام

با بکارگیری دو الگوی رشد بطور جداگانه با استفاده از روش خودبازگشتی با  1346-1382

                                                                                                                   
1 Mossa 
2 Co integration test 
3 HEGY 
4 Yamak, and Kucukale  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            10 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-1100-fa.html


 309         1400 زمستان، سي و هفتمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

1های توزیعی  وقفه
ARDL  د که بین تولید ده میند. نتایج برآورد الگوی اول نشان گیر میدر نظر

دولت یک رابطه تعادلی بلندمدت  و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی  ناخالص داخلی و مخارج

د که میان سهم درامد ده میمدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان  یک رابطه مثبت در کوتاه

نفتی و سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه یا تولید ناخالص داخلی یک رابطه تعادلی بلندمدت 

بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی و نیز یک رابطه مثبت در کوتاه مدت 

و رشد اقتصادی وجود وجود دارد. اما رابطه معنادار بین رشد سهم بدهی دولت )کسری بودجه( 

ندارد. ایشان یاداور شدند که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد 

 اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.

 و پولی های سیاست" (: در مقاله خود تحت عنوان:1391اکبر کمیجانی و فائزه مشهدی احمد)

به بررسی موضوع پرداختند. آنها  "ایران در بانکی سود نرخ بر یدتاک با اقتصادی؛ رشد بر آن تاثیر

 وجود به بردن پی اخیر، های دهه طول در اقتصاددانان های یافته مهمترین از یادآور شدند که یکی

 این بر اقتصاددانان بیشتر 1970 دهه از قبل تا. است اقتصادی رشد و مالی توسعه بین علی ارتباط

 عمده طور به عمومی بخش های سیاست اقتصادی، رشد باالتر سطوح به دستیابی برای که بودند باور

 نظریات دنبال به و میالدی 1970 دهه در که این تا. باشد فیزیکی سرمایه انباشت به معطوف باید

 رشد نرخ مالی توسعه و آزادسازی که این بر مبنی( 1973) 2شاو و کینون مک توسط شده مطرح

 اهمیت به توجه گرفت. با قرار انتقاد مورد شدت به مسلط دیدگاه کند، می تشدید را اقتصادی

 سرکوب پولی های سیاست انواع درگیر زیادی حد تا ما کشور که حقیقت این به توجه با و موضوع

 و مالی عمق انباشتگی هم معادله تخمین با و غیرمستقیم ای شیوه به مقاله این در لذا بوده، گرایانه

 قرار بررسی مورد اقتصادی رشد بر ها سیاست این تاثیر داخلی، ناخالص تولید نباشتگیا هم معادله

 منفی تاثیر طریق از حداقل مالی سرکوب پدیده که است آن از حاکی مقاله اصلی یافته. است گرفته

 کند. می مختل را اقتصادی رشد فرآیند مالی عمق بر

سیاست پولی انبساطی بر  تأثیرخود به بررسی ( در مقاله 1398) محمد واعظ برزانی و همکاران

عرضه تسهیالت قرض الحسنه بانکی در ایران پرداختند. آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند 

 مثبتی بر مانده تسهیالت قرض الحسنه دارد. تأثیرکه سیاست پولی انبساطی 

سالمی و رشد اقتصادی: ( در مقاله خود با عنوان مالیه ا1399) فاتح حبیبی و سحر عمیدی

دهد که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود داشته  های این مطالعه نشان می یافتهتجربه ایران 

همچنین . مدت و بلندمدت متغیرهای مستقل بر بخش واقعی اقتصاد هماهنگ است و اثر کوتاه

                                                                                                                   
1 Auto Regressive Distributie Lags 
2 mckinon and Show 
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ز بودن تجاری های بانکداری اسالمی اثر منفی و درجه با هدهد که حجم سپرد نتایج نشان می

 .مثبت و معناداری بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد تأثیر

 در اقتصادی رشد بر پولی متغیرهای تاثیر" ( در مقاله خود تحت عنوان1389) محمد لشگری

 به بررسی موضوع پرداخت. ایشان خاطر نشان کردند که بین "گرایان پول رویکرد با ایران

 از برخی. دارد وجود نظر اختالف واقعی متغیرهای بر پولی تغیرهایم تاثیر مورد در اقتصاددانان

 متغیرهای بر و دهد می قرار تاثیر تحت را اسمی تولید فقط پول حجم تغییر معتقدند اقتصاددانان

 دیگر برخی. ندارد تاثیری واقعی اقتصادی رشد و واقعی تولید واقعی، اشتغال نظیر اقتصاد واقعی

 و مدت کوتاه در توانند می پولی متغیرهای اقتصادی عوامل در پولی توهم وجود علت به معتقدند

 در. دهند افزایش را اقتصادی رشد و داده قرار تاثیر تحت را واقعی متغیرهای نیز بلندمدت در حتی

 گیرد می قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد خصوص این در اقتصادی مختلف های نظریه وی مقاله

 قرار آزمون مورد ایران اقتصاد خصوص در ها نظریه این موجود اطالعات و آمار زا استفاده با و

 .گیرد می

 دوره طی پول نبودن خنثی یا و بودن خنثی بررسی به گرایان پول رویکرد با پژوهش این

 بین مجموع در که دهد می نشان پژوهش نتایج. پردازد می ایران اقتصاد در 1387 تا 1338

 های سیاست و ندارد وجود معناداری رابطه پول حجم و( اشتغال و تولید) قتصادا واقعی متغیرهای

 دارای اخیر های سال جز به واقعی داخلی ناخالص تولید ایران، اقتصاد در. است خنثی ایران در پولی

 زیادی بسیار نوسانات دارای بیکاری نرخ. است طبیعی مسیر یک دارای و نیست شدید نوسانات

 .نیست طبیعی نرخ دارای و است
 

 روش تحقیق و تصریح مدل

عرضه پول و مخارج دولتی بر درآمد  اسمی از نقطه نظر  تأثیردر این مطالعه به بررسی رابطه بین 

ی آماری مورد استفاده  در این ها دادهد. شو میدر کشور ایران پرداخته  ها کینزینپولگرایان و 

باشد که از سامانه بانک مرکزی  می 1394-1360ی ها سالتحقیق به صورت سری زمانی بین 

جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص ملی 

 Eviwse.9نرم افزار   .3(Eو مخارج دولت )2( MSحجم پول در گردش ) ، 1(GNPبقیمت جاری )

 در این مطالعه استفاده شده است.

 

                                                                                                                   
1 Gross National Production 
2 Money Supply 
3 Expenditures 
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 تصریح مدل

 اضر سعی شده است تا به بررسی دو فرضیه زیر بپردازیم:در تحقیق ح

 .1ا. افزایش نرخ رشد درآمد اسمی ناشی از افزایش نرخ رشدعرضه پول است )دیدگاه پولگرایان(

 .2(ها کینزین. افزایش نرخ رشد درآمد اسمی ناشی از افزایش نرخ رشد مخارج دولتی است)دیدگاه 2

 .است شده برآورد زیر صورت به قیقتح این در متغیرها رشد نرخ محاسبه

(( ( 1)) / ( 1))*100GY Y Y Y    
مدل ارائه   ،در اقتصاد ایران ها کینزینبرای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و 

های ایجاد شده در  پایه گذاری شده است.  وقفه 3شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس

تعیین  4ب مدل سنت لویس تعریف شده است که در آن وقفه بهینه این تحقیق بر اساس چهارچو

تمام خواص متعلقه   ایجاد یک مدل مطلوب با دارا بودن شده است. سنت لویس برای پردازش و

وقفه زمانی را دوباره  توان میوقفه پایه گذاری کرده است. لذا ن 4مدل پیشنهادی خودش را با 

د. از آنجایی که شو میز چهارچوب مدل سنت لویس خارج مدل ات که در آن صور ،تعیین نمود

بر طبق مدل سنت لویس طراحی شده است لذا درآن مدل  دل بکار گرفته شده در این مطالعهم

 مخارج دولتی و عرضه پول بصورت فعلی بکار رفته است.

 د به وسیلهتوان میاسمی  GNPبه منظور اینکه آیا تغییرات در نرخ رشد ،مدل سنت لوئیس

تغییرات  در نرخ رشد عرضه پول توضیح داده شود )پولگرایان( یا به وسیله نرخ رشد مخارج دولتی 

 د. شو می( بصورت زیر نشان داده ها کینزی)
 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 1t t t t t t tGY G G G G G u                   

 
4

1

0

i t i t

i

G u  



                                     (1)  

0 1 1 2 2 3 3 4 4 2t t t t t t tGY G G G G G u                     

       
4

2

0

i t i t

i

G u  



    (2                             )  

 ( داریم:2( و )1در معادالت )

GYt  = نرخ رشدGNP  اسمی در زمانt 

G t  نسخه( نرخ رشد عرضه پول =M1    در زمان )t 

                                                                                                                   
1 Monetarism Approach 
2 Keynesian Approach 
3 Cent Luis 
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G t ج دولتی در حالت اشتغال کامل یا باال در زمان = نرخ رشد مخارt 

های با وقفه توزیعی  هایی از مدل ( مثال2( و )1ریافت که معادالت )د توان میبا نگاهی گذرا 

در طول یک دوره زمانی  GNPباشند که اثر یک واحد تغییر در عرضه پول یا مخارج دولتی بر  می

پذیرد. به خاطر این پیش  که با تاخیر زمانی صورت میاشد بلب توزیع شده است و به صورت آنی نمی

( با یکدیگر 3انتخاب بین این دو مدل کار مشکلی است. در نتیجه مدل را به صورت معادله ) ،فرض 

 یم.کن میترکیب 

 (3 )
4 4

3

0 0

t i t i i t i i

i i

GY G G u   

 

        

که بانک د باش میاین مدل متداخل یکی از اشکال معروف مدل بانک فدرال رزرو سنت لوئیس 

 (.627جلد دوم ص ،د )مبانی اقتصاد سنجی گجراتیباش میطرفدار مکتب پولی 

,0( ضرایب 3بر اساس معادله ) 1, 2, 3, 4      0و , 1, 2 , 3 , 4      برآورد شده و اثر

 به ترتیب  به صورت   GYبر نرخ رشد درآمد اسمی  GEو  GMانباشته یک واحد تغییر در
4

0

i

i




   و
4

0

i

i




  یم. در کن میرا بدست می آوریم  و معنادار بودن این دو انباشته را بررسی

صورت معنادار بودن 
4

0

i

i




  و معنادار نبودن
4

0

i

i




، که این مقایسه به  بیانگر این واقعیت است

این تغییرات در عرضه پول است که تغییرات در  ،حمایت از نظر پولیون می انجامد.بعبارت دیگر 

GNP .اسمی را تعیین می نماید 

 

 1مک کینان –( دیوید سون Jآزمون )

( 2( را با فرضیه یا مدل )1یم می خواهیم فرضیه یا مدل )کن میفرض  ، Jبرای نشان دادن آزمون 

 د. شو میسه نمائیم. فرایند این آزمون به صورت زیر انجام مقای

 Iتخمین زده شده  یعنی  Yرا تخمین می زنیم و از آن مقادیر  (2مدل )       
D

Ŷ(2)برآوردی مدل 

( را 4( اضافه نموده و مدل )1را به دست می آوریم. و آن را به مثابه یک رگرسور اضافی به مدل )  

 تخمین می زنیم.

(4    )  

4

5 i

0

u

D

i t i
t i

i

GY Y  






    
 

                                                                                                                   
1 Davidson & Mackinon Test 
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مدل  ،این فرضیه را آزمون می نمائیم. در صورت پذیرفته شدن  5β=0 فرضیه   tبا استفاده از آزمون 

د. چرا که شو می( به عنوان مدل درست پذیرش 1)
D

iY


متغیرهای داخل  تأثیرکه نشان دهنده  

( 1قدرت توضیح دهی اضافی برای آنچه که سهم مدل )د هیچگونه باش می( 1نشده در مدل )

( در برگیرنده 2( را احاطه کرده است. یعنی مدل )2( مدل )1د ندارد. بعبارت دیگر مدل )باش می

د. با روشی مشابه چنانچه باش می( شود ن1هیچگونه اطالعات اضافی که باعث بهبود عملکرد مدل)

 درستی باشد. د مدلتوان می( ن1فرضیه صفر رد شود مدل )

 Iتخمین زده شده یعنی  Y( را تخمین زده و از آن مقادیر 1حال مدل )
C

Ŷ( را 1)برآوردی مدل

 ( را تخمین می زنیم.5( اضافه نموده و مدل )2به مثابه یک رگرسور اضافی به مدل )

                         (5    )
4

5

0

C

i i t i i
i

i

Y G uY  






     

یم. در صورت پذیرش این فرضیه مدل کن میرا آزمون  5= 0فرضیه  ، tبا استفاده از آزمون 

د مدل خوبی توان می( ن2مدل ) ،د. ودر صورت رد فرضیه شو می( بعنوان مدل درست انتخاب 2)

قادر نخواهیم بود   ،چنانچه  هردو مدل قبول  یا هر دو مدل رد شوند ، Jبر طبق رویه آزمونی  باشد.

در توضیح  ،پاسخ روشنی بدست آوریم.  در حالیکه هردو مدل رد شده باشند هیچ یک از مدل ها 

هیچ کمکی به ما نخواهند نمود. به طور مشابه چنانچه هر دو مدل قبول شده باشند بر  Yرفتار 

قائل آنقدر قوی نیستند تا بتوانند بین دو فرضیه )مدل( تبعیض   ها دادهظاهرا  " 1طبق نظریه کمنتا

 "شوند.

 

 هاي تجربي تحقیق  یافته

و معنادار  رابطه ترکییبی را بدست می آوریم در ابتدا برای بررسی بر اساس مدل لنت سوئیس دو

اسمی به عنوان متغیر وابسته و  GNPکنیم. نرخ رشد  بودن انباشته هر دو ضرایب را محاسبه می

وقفه زمانی بر طبق مدل لنت سوئیس به  4نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد مخارج دولت هر کدام با 

 یم.کن می( را برازش 3تخمین مدل )2SLS عنوان متغیرهای مستقل مدل لحاظ شده اند. با روش 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Jan Kmenta Theory 
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 (3. تخمین مدل ترکیبي )1جدول شماره 
 متغیرها ضرایب انحراف معیار t  آماره احتمال

 عدد ثابت 7.50 8.98 0.83 0.41

0.18 1.39 0.20 0.28 GM 

0.12 1.62 0.18 0.29 GM(-1) 
0.81 -0.24 0.21 -0.052 GM(-2) 
0.88 0.146 0.20 0.030 GM(-3) 
0.74 0.33 0.17 0.056 GM(-4) 

0.0013 3.68 0.086 0.317 GE 
0.97 -0.037 0.096 -0.0036 GE(-1) 
0.58 0.55 0.096 0.053 GE(-2) 
0.47 -0.731 0.104 -0.076 GE(-3) 
0.27 -1.12 0.089 -0.099 GE(-4) 

R2=0.70 ، Ṝ2=0.57، F-statistic = 5.52 (0.000) ، D.W=1.65 ،Log likelihood = -107.18 

 های تحقیق منبع: یافته

 ،(3براساس نتایج مدل شماره )
4

0

i

i




  و
4

0

i

i




  و   19/0و604/0عبارتند از :به ترتیب

که هیچکدام از نظر آماری معنادار نیستند و فرضیه  40/0و 63/0به ترتیب عبارتند از:   tهای آماره

د. به عبارت دیگر در ایران افزایش ناشی از نرخ شو میصفر ناشی از عدم معنادار بودن پارامترها رد ن

اسمی نه بستگی به نرخ رشد عرضه پول دارد و نه بستگی به نرخ رشد مخارج دولت.   GNPرشد

 ی اقتصاد ایران نه منطبق بر دیدگاه پولگرایان است و نه منطبق بردیدگاه کینزی.یعن

یم. و با نتایج کن میدر این مرحله از آزمون دیگری نیز جهت تصدیق یا رد فرضیه ها استفاده 

 یم.کن میآزمون قبلی مقایسه 

 

 کینان مک – سون دیوید( J) آزمون

 Iتخمین زده شده  یعنی  Yیر را تخمین می زنیم و از آن مقاد (2مدل )
D

Ŷ را   (2)برآوردی مدل

( را 4( اضافه نموده و مدل )1آوریم. و آن را به مثابه یک رگرسور اضافی به مدل ) به دست می

 تخمین می زنیم.

 

 (2. تخمین مدل شماره )2جدول شماره 
 متغیرها ضرایب انحراف معیار tآماره احتمال

 بتعدد ثا 15.10 2.68 5.63 0.0000

0.0001 4.54 0.080 0.365 GE 

0.34 0.96 0.076 0.073 GE(-1) 
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0.055 2.008 0.068 0.136 GE(-2) 

0.431 -0.798 0.075 -0.060 GE(-3) 

0.247 -1.183 0.0820 -0.097 GE(-4) 

R2=0.63 ،  Ṝ2=0.56 ، Log likelihood =-110.77، F-statistic= 9.310 (0.0000)، D.w=1.77 

 های تحقیق فتهمنبع: یا

 

 د.شو می( به صورت زیر نمایش داده 2رابطه )
GGNP= 15.10+0.365GE+0.073GE (-1) +0.136GE (-2)-0.060GE (-3)-0.097GE 

(-4) 

یم و کن می( وارد 1را بعنوان یک رگرسور در رابطه )  2Y ،( 2حال مقدار برآوردی رابطه )

 تخمین می زنیم. (4بصورت رابطه شماره )

 

 (4. تخمین رابطه شماره )3جدول شماره 

 متغیرها ضرایب انحراف معیار tآماره احتمال

 عدد ثابت 12.36 5.61 2.20 0.036

0.27 1.126 0.147 0.165 GM 

0.146 1.498 0.150 0.224 GM(-1) 

0.330 -0.992 0.147 -0.146 GM(-2) 

0.700 -0.389 0.152 -0.059 GM(-3) 

0.838 0.206 0.147 0.030 GM(-4) 

0.0000 5.11 0.165 0.842 
2Y 

R2=0.69 ، Ṝ2=0.62 ، Log likelihood=-107.87 ، F-Statistic= 9.75 (0.0000)،D.W=1.73 

 های تحقیق منبع: یافته

 

درصد 5عنای و در سطح م 0.842برابر  ،5βد که ضریب شو میبا توجه به این تخمین مشاهده 

د وبیانگر این است که رابطه شو میو فرضیه صفر رد  J ،  0≠5βد. یعنی طبق آزمون باش میمعنادار 

( رابطه درستی نیست. بعبارت دیگر افزایش نرخ رشد عرضه پول )دیدگاه پولگرایان( در 1شماره )

 ایران صدق ندارد.
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 Iتخمین زده شده یعنی  Y( را تخمین زده و از آن مقادیر 1حال مدل ) ،بطور مشابه
C

Ŷ برآوردی(

 ( را تخمین می زنیم.5( اضافه نموده و مدل )2( را به مثابه یک رگرسور اضافی به مدل )1مدل
 

 (1تخمین مدل ) .4جدول شماره 
 متغیرها ضرایب انحراف معیار tآماره احتمال

 عدد ثابت 10.86 7.78 1.39 0.174

0.029 2.29 0.19 0.44 GM 

0.027 2.33 0.198 0.46 GM(-1) 
0.56 -0.585 0.204 -0.12 GM(-2) 
0.96 -0.047 0.211 -0.0098 GM(-3) 
0.68 -0.417 0.201 -0.084 GM(-4) 

R2=0.38 ،  Ṝ2=0.27 ، Log likelihood=-119.33 ،  F-Statistic=3.36 (0.017) ، D.w= 1.74 

 های محقق منبع: یافته

 

 د:شو میده ( به صورت زیر نمایش دا1رابطه )
GGNP=10.86+0.44GM+0.46GM (-1)-0.12GM (-2)-0.0098GM (-3)-
0.084GM (-4) 

یم و کن می( وارد 2را بعنوان یک رگرسور در رابطه )  1Y ،( 1حال مقدار برآوردی رابطه )

 ( تخمین می زنیم.5بصورت رابطه شماره )

 

 (5). تخمین رابطه شماره 5جدول شماره 
 متغیرها ضرایب انحراف معیار tآماره احتمال

 عدد ثابت 11.198 2.96 3.78 0.0008

0.0004 4.038 0.077 0.312 GE 

0.997 -0.0037 0.077 -0.0003 GE(-1) 
0.316 1.021 0.068 0.069 GE(-2) 
0.475 -0.724 0.069 -0.050 GE(-3) 
0.274 -1.12 0.075 -0.085 GE(-4) 

0.024 2.39 0.236 0.566 
1Y 

R
2
=0.70، Ṝ

2
= 0.63 ، log likelihood=-107.48 ، F-Statistic= 10.077(0.0000) ، D.W= 

1.715 

 های محقق منبع: یافته
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یم. همان طوری که مالحظه کن میرا بررسی  ،(1حال آزمون معنادار بودن ضریب رگرسور رابطه )

( رابطه 2د .یعنی رابطه شماره )شو میدرصد رد  5سطح معنای  در 5β=0 ،د فرضیه صفرشو می

( احاطه شده است. بعبارت دیگر میتوان 2) رابطه شماره ، Jدرستی نیست. زیرا بر طبق فرضیه 

اسمی ناشی از افزایش نرخ رشد مخارج دولت  GNPگفت که در اقتصاد ایران افزایش در نرخ رشد 

 نیست. 

تنها تاکید روی معنادار بودن و معنادار نبودن مقدار عددی برآوردی  در اینجا ،j لذا طبق فرضیه

هر متغیر بر رشد درآمد اسمی بازار )تقاضای کل بازار( است که در مدل دیگر به عنوان متغیر 

د. وگرنه چنانجه معناداری کن مید و خوبی و بدی آن معادله دیگر را مشخص شو میمستقل لحاظ 

( مشاهده کنیم )مشابه حالت ترکیبی اول( می بینیم در 5( و )2( و )1مجموع ضرایب را در مدل )

همان طوری که گفته تاییدی بر حالت ترکیبی اول است.  jکل معنادار نیستند در حقیقت  آزمون 

قادر نخواهیم بود   ،یا هر دو مدل رد شوند چنانچه  هردو مدل قبول ، Jبر طبق رویه آزمونی  ،شد 

در توضیح  ،ها  شده اند لذا هیچ یک از مدل ریم. از آنجایی که هردو مدل ردپاسخ روشنی بدست آو

ند. البته کن میاسمی هیچ کمکی به ما نخواهند نمود و نقش موثری ایفا ن GNPرفتار نرخ رشد 

یعنی در ایران  ممکن است عوامل دیگری در توضیح رفتار نرخ رشد تولید ملی اسمی موثر باشند.

بطور کلی هدف از  ه بستگی به مخارج دولت.نه بستگی به حجم پول دارد ون افزایش درآمد اسمی

بر تولید  ها کینزینایران دیدگاه پولگرایان و دیدگاه  تحقیق حاضر بررسی این نکته بود که آیا در

د یا خیر. بعبارت دیگر با این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که نه کن میناخالص ملی صدق 

. البته مقاالت قبلی انجام شده نیز از ها کینزینیان در ایران اصالت دارد و نه دیدگاه دیدگاه پولگرا

 تائید بر این مهم دارند. (1389محمد لشگری)و  (1383احمد مجتهد و محمد شریفی )جمله: 

 

 گیري و پیشنهادات نتیجه

 

 براساس یافته تحقیق 

 (:1فرضیه)

عرضه پول است )دیدگاه ملی ناشی از افزایش نرخ رشدافزایش نرخ رشد درآمد اسمی تولید ناخالص 

. این فرضیه رد شده است. به عبارت دیگر افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی اسمی در پولگرایان(

اقتصاد ایران ناشی از افزایش نرخ رشد عرضه پول نیست.یعنی دیدگاه پولگرایان در ایران صدق 

 ندارد.
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 (2فرضیه )

آمد اسمی تولید ناخالص ملی ناشی از افزایش نرخ رشدمخارج دولت است افزایش نرخ رشد در 

 )دیدگاه کینزی( .

این فرضیه هم رد شده است. به عبارت دیگر افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی اسمی در 

اقتصاد ایران ناشی از افزایش نرخ رشد مخارج دولت هم نیست.یعنی دیدگاه کینزی نیز در ایران 

 صدق ندارد.

نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که دیدگاه کینزی و دیدگاه پولگرایان در اقتصاد ایران صدق 

( که 1389) های تحقیق حاضر منطبق است بر یافته های تحقیق محمد لشگری ند. یافتهکن مین

د و همجنین احمد مجتهد و محمد ده میخنثی بودن سیاست پولی در اقتصاد ایران را نشان 

اورزی اقتصاد ایران ی پولی و مالی بر رشد بخش کشها سیاستبودن  تأثیرکه بی  (1383شریفی )

 د.ده میرا نشان  در کوتاه مدت

 

 پیشنهادات

پذیری درآمد ملی اسمی  تأثیرگفت اقتصاد ایران در  توان می ،ر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقب

ل(  بی اثر است. پس انتظار می رود که )مخارج دولت( و طرف بازار پول )عرضه پو از طرف بازار کاال

ها بر  سرمایه گذاری خصوصی و تراز پرداخت ،مصرف ملی ؛عوامل دیگری در طرف بازار کاال همچون

د عامل نقش آفرین توان میتقاضای پول  ؛باشند و در طرف بازار پول گذارتأثیردرآمد ملی اسمی 

الی ناشی از افزایش عرضه پول و مخارج دولت در نتیجه دولت نباید اتکا به سیاست پولی و م باشد.

 داشته باشد بلکه تدابیر هوشمندانه در جهت دهی به سایر متغیر های کالن اقتصادی ابراز دارد.
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