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  ده کیچ
ي اقتصادي است که به دلیل فـراهم نمـودن بسـتر الزم بـراي رشـد      هابخش نیترمهمبخش خدمات یکی از 

 هامهارتشتابان اقتصادهاي ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوري و از سوي دیگر تجمیع و انباشت 
 .کنـد یمي اقتصادي عمل هابخشعنوان موتور رشد سایر ي انسانی گردیده است و درنهایت بههاهیسرماو 

، شـوند یمـ اعمـال   هـا بخـش کالن اقتصادي که در راستاي ایجاد رشد تولیـد   هايسیاست نیترمهمازجمله 
الی (مخـارج  و مـ  )پولی (حجم نقـدینگی  هايسیاست ریتأثدر این مطالعه،  .پولی و مالی هستند هايسیاست

بررسی شده است. در  1393تا  1357ي ساالنه طی دوره هادادهدولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از 
اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج      هـا کرانهي توزیعی و رهیافت آزمون هاوقفهاین راستا از مدل خودرگرسیونی با 

است پولی و مالی بر ارزش افزوده بخـش  و بلندمدت هر دو سی مدتکوتاهتحقیق حاکی از آن است که در 
  است.  مدتکوتاهدر بلندمدت بیشتر از  هاآن ریتأثخدمات تأثیرگذارند و 

 JEL: C13, C22, E52, E62, O53 بنديطبقه
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ي هـا وقفـه پولی و مالی، ارزش افزوده بخش خدمات، مدل خودرگرسـیونی بـا    هايسیاست :هادواژهیکل
  .هاکرانهتوزیعی، رهیافت آزمون 

  
  مقدمه
در صـنعت و   يگـذار هیسـرما ه کـ  ن نگـرش یـ ل ایـ بـه دل  توسـعه درحال يشورهاکان دراز یسال
از پـرداختن بـه خـدمات غفلـت      ،نـد کل یع و تسـه یرا تسـر  یتوسـعه صـنعت   توانـد یمـ  افـزار سخت

و  ،شـورها ک ید ناخـالص داخلـ  یـ ر و توجه به سهم خدمات در تولیاما تحوالت قرن اخ کردند؛یم
شـرفت و توسـعه رابطـه    یه پکنشان داد  توسعهدرحال يشورهاکبا  یصنعت يشورهاکدر سه آن یمقا

افته، سه مرحله یتوسعه  يشورهاکشتر یب ي. برام با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و داردیمستق
بـود.   ياقتصـاد  يهـا تیفعالدر  يشاورزکتوسعه وجود داشته است. مرحله اول، مرحله سلطه  يبرا

و مرحلـه سـوم    یا بخش صنعت به علت وقوع انقالب صـنعت یاالها کد یور بخش تولمرحله دوم ظه
 يهاتیفعالن سهم از یشتریه بک یبخش عنوانبهاست، مرحله ظهور بخش خدمات  يه مرحله جارک

 ). Singh, 2006( استرا دارد،  ياقتصاد
ز نتوانسـته اسـت   شور ما هنوک، یالمللنیبان توجه بخش خدمات در اقتصاد یت شایرغم اهمیعل

 کـه طـوري بـه گردد.  مندبهرهسرشار آن  ياین بخش هماهنگ و از مزایا یخود را با تحوالت جهان
و ...  ی، دالليگرواسطهو عامه مردم در رابطه با آن همان  سازانمیتصمان یر غالب در مکامروزه تف

ن بخش یتوجه و اهتمام به ا روازایناست.  يدیتول يهاتیفعالدر مقابل  يسد عنوانبهه ک باشدیم
 رسـد یمـ بـه نظـر    يردن آن ضـرور کـ  رتریپـذ ن رقابت یر نحوه نگرش به آن و همچنیینه تغیدر زم

)Ministry of Economic and Assets Affairs, 2010 .(  حاصـل از   يهـا یبررسـ  جـایی کـه  تـا
خـش خـدمات   با هدف شناسایی نقش ب کشور کهدر داخل  يامطالعهتاکنون  دهدیمتحقیق نشان 

. البته در تعدادي از مطالعات 1یک مورد وجود ندارد جزء بهدر اقتصاد کشور صورت گرفته باشد، 
اشـتغال   ازجملـه مختلف اقتصاد کشور بـر روي متغیرهـاي اقتصـادي     يهابخشکه به بررسی نقش 

وجـود   . بـا اندکردهپرداخته شده، نتایج تحقیقات؛ اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور را اثبات 
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بر رشد ایـن بخـش هنـوز     مؤثراقتصادي  هايسیاستاثبات اهمیت این بخش؛ در راستاي شناسایی 
. از سوي دیگـر بـا   باشدیمانجام نشده است که یک جنبه نوآوري تحقیق حاضر، این امر  يامطالعه

اقتصادي؛ اعم از صنعت، کشـاورزي، نفـت و خـدمات، هـر      يهابخشتوجه به این که هر یک از 
پولی و مالی بر  هايسیاست ریتأثو متفاوتی هستند،  فردمنحصربه يهایژگیوداراي ساختار و  یک

پـولی و مـالی    هايسیاست تأثیرگذاريمتفاوت باشد. در مورد  تواندیم يهابخشروي هر یک از 
صورت گرفته  ياگستردهدیگر اقتصاد ایران مانند صنعت و کشاورزي مطالعات  يهابخشبر روي 

بر تولید بخش خدمات هنوز بررسی نشده است کـه ایـن امـر     هاسیاستاین  تأثیرگذاريولی  است
در  هـا یکاسـت باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. مطالعـه حاضـر تالشـی در راسـتاي رفـع ایـن       

  مطالعات موجود در ادبیات تحقیق بوده است.
در  یت نسـب یمز عنوانبهار ارزان ک يوریه و نیاز منابع اول يت برخورداریاهش اهمکبا توجه به 

 بـر  مـؤثر عوامل از  یازمند شناخت علمیندار یپا يبه رشد اقتصاد یابیدست منظوربهبخش خدمات و 
 یو مـال  یپـول  هـاي سیاسـت  ).Ghavidel & Azizi, 2008( میهسـت شـور  کرشد بخش خدمات در 

 .باشـند یم يرشد و توسعه اقتصادبه  یابیدست يالن براک يگذاراستیس يابزارها نیترمهم ازجمله
بر رشـد اقتصـادي بخـش خـدمات،      مؤثراقتصادي  هايسیاستدر راستاي شناسایی ن مطالعه، یدر ا

بخش خـدمات  تولید مخارج دولت) در رشد ( یمالاست ی) و سینگی(حجم نقد یپول استیس ریتأث
  . ردیگیمقرار  یمورد بررس 1393تا  1357دوره  ساالنه يهادادهشور، با استفاده از ک

و در  شـود یمـ تحقیق ذکـر   ينظر یکه در ادامه ابتدا مبان باشدیم صورتبدینساماندهی مقاله 
تحقیـق قسـمت    شناسـی روشبخش سوم به مطالعات انجام شده در این زمینـه اشـاره خواهـد شـد.     

حقیق ارائـه  ت يهاشنهادیپو  يریگجهینت م؛در بخش پنج درنهایتو  دهدیمرا تشکیل  مقالهچهارم 
  .شودیم

  
  . پیشینه تحقیق2
  مطالعات خارجی- 2-1

ــه) در Serju, 2003( ســرجو ــوان؛ س يامطالع ــا عن ــولیب ــت پ ــاد جامائ یاس ــو اقتص ــکا: یک  ی
 يهـا مـدل را بـا اسـتفاده از    یاسـت پـول  یس يهـا شوكبه  ی، پاسخ بخش واقعیبخش وتحلیلتجزیه
VAR  وSVAR د یـ نرخ بهـره، تول  كه در پاسخ به شوک ج نشان داده استیرده است. نتاک یبررس
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ن یشـتر یافتـه اسـت و بخـش خـدمات ب    یش یافـزا  هـا بخـش و ارزش افـزوده همـه    یناخالص داخلـ 
  ا داشته است.یکاقتصاد جامائ يهابخشن یت را در بیحساس

ستان کپا ید بخشیو تول ید ملیپاسخ تول یابیارز ي) براAlam & Wahed, 2006عالم و واحد (
استفاده  IRFو  VAR، از مدل 1973:1-2003:4دوره  یط یپول هايسیاست ینقباضا يهاشوكبه 

سـتان شـامل: بخـش    کنرخ بهره اقتصاد را بر هفـت بخـش از اقتصـاد پا    كشو ریتأثشان ی. ااندکرده
و  ی، بخـش خـدمات مـال   یفروشـ خـرده ، تجارت عمده و وسازساختمعدن، بخش صنعت، بخش 

د همـه  یـ ه تولکاز آن است  کیشان حایق ایج تحقی. نتااندکرده ین بررسکت مسکیو بر مال يامهیب
اسـت   ییهابخش ازجملهو بخش خدمات  ابدییماهش ک یاست پولیس كدر پاسخ به شو هابخش

  .دهدیماست را از خود نشان ین سیبه ا یدهپاسخن یشتریه بک
ـ  ی) به بررسKhosravi & Karimi, 2010( یمیرکو  يخسرو و  یپـول  هـاي سیاسـت ن یرابطه ب

تـا   1960 يهـا سال يهادادهو با استفاده از  ARDLروش  يریارگکران با بیا يو رشد اقتصاد یمال
و  یاسـت پـول  یس يابزارهـا  عنـوان بـه حجم پول و نرخ ارز  يرهایمتغ ریتأثشان ی. ااندپرداخته 2006

قـرار   یابیران مورد ارزیا يرشد اقتصاد يو تورم را بر رو یاست مالیابزار س عنوانبه یمخارج دولت
 یو مـال  یاسـت پـول  یو س ين رشـد اقتصـاد  یب یرابطه همجمع یکه ک دهندیمج نشان ی. نتااندداده

 ریتأث یک یاست و مخارج دولت یمنف ينرخ ارز و تورم بر رشد اقتصاد ریتأثن یوجود دارد و همچن
  ران دارد.یا يبر رشد اقتصاد داریمعنمثبت 
 ياقتصـاد  يهـا بخشد یاست پولی را بر تولی) اثرات سSaibo & Nwosa, 2011( نوسا و بویسا

رهـاي نـرخ ارز، شـاخص    یشـان اثـر متغ  ی. اانـد کـرده بررسی  2008تا  1986ه در طی دوره یجریدر ن
ـ یزان اعتبـارات بـه بخـش خصوصـی و شـاخص ق     یمت سهام، نرخ بهره، میق را  کننـده مصـرف  یمت

 ARDLمـدل   وسـیله بـه ، يمختلف اقتصاد يهابخشد یتول ياست پولی بر رویابزارهاي س عنوانبه
شـاورزي، معـدن،   ککه عبارتنـد از:   اندکردهم یبخش تقس 6ه به یجری. ایشان اقتصاد ناندزدهن یتخم

آمـده نشـان داده اسـت     به دستج یخدمات. نتا و یفروشخرده و عمدهصنعت، ساختمان، تجارت 
و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش خـدمات دارنـد و    مدتکوتاهدر  یمنف ریتأثکه نرخ ارز و تورم 

  است. یو در بلندمدت خنث یمنف ریتأث يدارا مدتکوتاهمت سهام در یق
و بلندمــدت بــین  مــدتکوتــاه) بــه بررســی رابطــه Musa & Asare, 2013( ریآســموســی و 

نه طـی دوره  سـاال  يهادادهپولی و مالی با رشد اقتصادي در کشور نیجریه با استفاده از  هايسیاست
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. متغیرهاي عرضـه پـول، نـرخ    اندپرداختهو با استفاده از روش تصحیح خطاي برداري  2010-1970
نفتـی و غیرنفتـی) و   ( دولـت متغیرهاي سیاست پولی و درآمدهاي  عنوانبهارز و حداقل نرخ تنزیل 

 به دسـت ساس نتایج . بر ااندگرفتهمتغیرهاي سیاست مالی مورد استفاده قرار  عنوانبهمخارج دولتی 
را در رشد اقتصادي کشور نیجریه، عرضـه پـول دارد. اگرچـه هـر دو سیاسـت       ریتأثآمده بیشترین 

از طریق عرضه پول) ( یپولاما سیاست  کنندیمکمک  مالی به رشد اقتصادي کشور نیجریه پولی و
  بیشتري بر رشد اقتصادي کشور نیجریه دارد. ریتأث

علـی بـدهی عمـومی بـر روي رشـد       ریتـأث ) Panizza & Andrea, 2014 ( ترویپرسـب پـانیتزا و  
تـایی از کشـورهاي    17اقتصادي را بـا اسـتفاده از روش گشـتاورهاي تعمـیم یافتـه در یـک نمونـه        

OECD  نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطـه منفـی بـین مخـارج عمـومی و      اندکردهبررسی .
و  شـود ینمـ  دییـ تأ، در این کشورها شودیم تأکید رشد اقتصادي که در ادبیات تجربی بیشتر به آن

  بین مخارج عمومی و رشد اقتصادي مشاهده نشده است. يداریمعنرابطه 
  

  داخلیمطالعات - 2-2
اثر مخـارج دولـت    (Moosavi, mohammadi & Akbari, 2010)ي اکبرمحمدي و ، يموسو

ح یبا استفاده از مـدل تصـح   يزشاورکبر ارزش افزوده دو بخش صنعت و را  یاست مالیس عنوانبه
مثبت و  ریتأثآمده  به دستج ی. نتاانددادهقرار  یمورد بررس ياضربهنش کو توابع وا يبردار يخطا

ارزش افـزوده بخـش    يو بلندمـدت بـر رو   مـدت کوتـاه را در  یانبسـاط  یمـال  هـاي سیاستدار امعن
ن یـ بـر ارزش افـزوده ا   مـدت کوتاهز مخارج دولت در ی. در بخش صنعت نانددادهنشان  يشاورزک

  .بخش اثر مثبت داشته است
) Alijani, Homayoni, Karbasi, & Mosnen, 2010(، کرباسی و مسنن فریونیهماعلیجانی، 

ران با استفاده از یدر ا یو صنعت يشاورزکبر صادرات  ياقتصاد هايسیاستبا عنوان اثر  يامقالهدر 
 ياقتصاد هايسیاستاثر همزمان  یح خطا به بررسیدر قالب مل تصح يون برداریروش خودرگرس

 1350-1386سـاالنه   یزمـان  ياز سـر  يریـ گبهـره بـا   یو صـنعت  يشـاورز کبر صادرات محصوالت 
بـا اسـتفاده از ابـزار نـرخ      یاست پولیشان، سیدر نظر گرفته شده در مدل ا  هايسیاست. اندپرداخته

رات ییـ شـامل تغ  ياست تجـار یو س یار مخارج دولتبا استفاده از ابز یاست مالیبهره و حجم پول، س
بـر   مـدت کوتـاه در  ياثـر مثبـت و معنـادار    یاسـت پـول  یه سک انددادهج نشان ی. نتاباشدیمنرخ ارز 
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 ریتأثب یدولت به ترت يهانهیهزرات نرخ بهره و ییتغ کهدرحالیدارد،  يشاورزکو  یصادرات صنعت
نـرخ ارز بـر صـادرات هـر دو      ریتـأث ن یند. همچنصادرات هر دو بخش دار يم رویوس و مستقکمع

  بخش مثبت بوده است.
) بـه  Lotfali Pour, Azinfar & Mohammadzadeh, 2012(، آذین و محمـدزاده  لطفعلی پور

-1388مخارج دولتی بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ایران در طی دوره زمانی  ریتأثبررسی 
. نتایج تحقیق حاکی از آن اندپرداختهتوزیعی  يهاوقفها با استفاده از روش خودرگرسیونی ب 1346

و بلندمدت  مدتکوتاهبخش دولتی به تولید ناخالص ملی در  يگذارهیسرمااست که؛ متغیر نسبت 
بخـش دولتـی بـه ارزش افـزوده بخـش       يگـذار هیسـرما مثبت بر رشد اقتصادي دارد و نسبت  ریتأث

 کشاورزي دارد. مثبت بر رشد اقتصادي بخش ریتأثکشاورزي 
ــزان Jafari Samimi, Elmi & Zoroki, 2013(، علمــی و زورکــی جعفــري صــمیمی ) می

(ضرایب تکاثري)  هااستانمالی دولت بر تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی  هايسیاستاثرگذاري 
. اندکردهرا بررسی  1387-1379 يهاسالکشور در  يهااستانو بلندمدت در سطح  مدتکوتاهدر 

استفاده شده است.  افتهیمیتعمگشتاورهاي  زننیتخمترکیبی پویا و  يهادادهبدین منظور از روش 
متغیـر   عنـوان به هااستاندر  ياهیسرمامتغیرهاي مخارج کل، درآمد کل، مخارج مصرفی و مخارج 

در  هـا تایـ مالکه ضرایب تکاثر مخارج دولتی و  دهندیم. نتایج نشان اندشدهسیاست مالی استفاده 
از یـک بـوده و میـزان ایـن ضـریب بـراي مخـارج         تربزرگو در بلندمدت  ترکوچک مدتکوتاه

 يریرپـذ یتأثو بلندمدت میزان  مدتکوتاهاز درآمدهاي مالیاتی است. همچنین در  تربزرگدولت 
  .باشدیمبیشتر از مخارج مصرفی  ياهیسرماکشور از مخارج  يهااستانتولید ناخالص داخلی 

گفت که بر اساس نتایج آن دسـته از مطالعـات خـارجی کـه بـه بررسـی        توانیم يبندجمع در
، سیاسـت پـولی بـر ارزش    انـد پرداختـه مختلـف اقتصـاد    يهـا بخشبر روي  هاسیاست تأثیرگذاري

بیشتر اسـت. در   هابخشت این بخش نسبت به سایر یاسبوده و حس تأثیرگذارافزوده بخش خدمات 
بر روي تولید ناخـالص داخلـی و    هاسیاستاین  تأثیرگذاريلعاتی که به بررسی پیشینه داخلی؛ مطا

دیگر اقتصاد مانند بخش صنعت و کشاورزي پرداخته بودند، مورد بررسی  يهابخشارزش افزوده 
شـده اسـت. در داخـل کشـور هنـوز       دییـ تأ هـا سیاستاین  تأثیرگذاري طورکلیبهقرار گرفت که 

  پولی و مالی بر تولید بخش خدمات صورت نگرفته است. هايسیاست ریتأثبر روي  يامطالعه
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   يمبانی نظر-3
رد. او نشان کن بار به نقش بخش خدمات در اقتصاد توجه یاول ي) براClarck, 1940( كالرک

 ،ت دارنـد یه در بخش صنعت فعالک ییهابنگاهمختلف با گذشت زمان تعداد  يشورهاکه در کداد 
ش یبخـش خـدمات در حـال افـزا     يهـا بنگـاه ه تعداد کاست  ین در حالیو ا استاهش کدر حال 

ش توسعه یافزا يبرا يابزار عنوانبه ياندهیفزا طوربهامروزه بخش خدمات  ).Ibid. 2008( باشدیم
بخش از نظر سهم آن  ترینبزرگل شدن به یو در حال تبد دیآیم حساببهاهش فقر کو  ياقتصاد
ت یگر اهمیل دیاز دال). Glasmeier & Howland, 1993( استاشتغال  و ید ناخالص داخلیاز تول

جــاد یا و يد، توسـعه اقتصـاد  یـ نـد تول یارتبـاط خـدمات بـا فرآ    یبخـش خـدمات در اقتصـاد جهـان    
 يشورهاک ید ناخالص داخلیر خدمات حدود دو سوم تولیاخ يهاسال در	است. یشغل يهافرصت

 يشورهاکافته حدود دو سوم، در یتوسعه يشورهاک، در به لحاظ اشتغالو  دهدیمل کیجهان را تش
ـ نم يشورهاکاز  یو برخ 1ایگذار جنوب شرق آس در ـ  2یتخب نفت  ياز اشـتغال و بـرا   یمـ یش از نیب

ن امـر  یـ ا کـه  ؛)Farhadikia, 2011( دارددرصد از اشتغال به بخش خدمات تعلـق   45ران حدود یا
  . باشدیمجاد اشتغال ین بخش در ایا يت باالینشان دهنده نقش و اهم
ماننـد ارتباطـات، سـاختمان،     ییربنـا یاسـت. از بخـش خـدمات ز    یار متنوعیخدمات، بخش بس

گرفته، تـا   دهندیمقرار  ریتأثرا تحت  هابنگاه يریپذرقابت ماًیمستقه ک، یو خدمات مال ونقلحمل
در ارتبـاط   ياقتصـاد  يهابنگاهه یلکبا  ییربنایر سالمت و آموزش. خدمات زینظ یخدمات اجتماع

ار در کـ  يرویـ ت نیـ فکی، سـالمت و آمـوزش،   یحـ ی. خدمات تفرکندیمت یحما هاآناست و از 
 يو تجـار  ياحرفـه و خـدمات   دهنـد یمـ قـرار   ریتـأث را تحـت   ياقتصـاد  يهـا بنگـاه  يدسترس برا

 ,Ragoobur( کننـد یمـ ارائـه   هـا بنگـاه  يریپـذ رقابـت ش یافزا يبرا یارشناسکو  یفن يارهاکراه

2010 .(  
 يالزم بـرا  هايزیرساختبا فراهم نمودن  تواندیمن بخش یم، رشد این عالوه بر اثر مستقیبنابرا

 یل اقتصـاد منجـر شـود و نقشـ    کـ باالتر از رشد خـود در   يبه رشد يگر اقتصادید يهابخشرشد 

________________________________________________________________ 
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  ند. کفا یشور اک يند رشد و توسعه اقتصادیدر فرآ یاساس
خـود   يهـا هـدف  نیتـأم در  ی، سعياقتصاد هايسیاستز ابزارها و همواره با استفاده ا هادولت

 کـه یزمـان ش اشتغال، رفـاه جامعـه و مبـارزه بـا تـورم دارنـد.       ی، افزايرشد و توسعه اقتصاد ازجمله
ت مطلـوب، بهبـود   یدن بـه وضـع  یرسـ  يرا مطلوب نداننـد و بـرا   يت موجود اقتصادیوضع هادولت

اسـت  ین راه سیـ رنـد، بـه ا  یش بگیرا پـ  ینین شده، راه معییبه هدف تع یابیا دستیت موجود و یوضع
 ياقتصـاد  يده و حسـاب شـده در ابزارهـا   یرات سنجیی، تغدیگرعبارتبه ند؛یگویم يالن اقتصادک

ــه  یابیدســت منظــوربــه  ياســت اقتصــادین شــده را سیــیش تعین و از پــیمعــ ياقتصــاد يهــاهــدفب
م یمختلـف تقسـ   گـروه بـه دو  الن کـ  صـاد اقت هـاي سیاسـت ). (Hashemi Dizaj, 2007نـد یگویمـ 
 هايسیاستعمده، شامل  طوربهه کت تقاضا) یریمد هايسیاستم (یرمستقیغ هايسیاست: شوندیم

عمـده، شـامل    طـور بهه کت عرضه) یریمد هايسیاستم (یمستق هايسیاستهستند و  یو مال یپول
  ).Ragoobur, 2010( باشندیم يو درآمد یبازرگان هايسیاست

 هـاي پرداخـت انتقـاالت دولـت (   و دولت يهانهیهز، هااتیمالاز طریق ابزارهاي؛  یاست مالیس
، باشندیم، و سیاست پولی از طریق دو دسته از ابزارها که ابزارهاي کمی و ابزارهاي کیفی )یانتقال

و  4، نـرخ تنزیـل مجـدد   3ت پولی شـامل؛ نـرخ ذخیـره قـانونی    س. ابزارهاي کمی سیاشوندیماعمال 
 ,Hashemi Dizaj( باشـند یمـ ترجیحـی   هـاي سیاسـت و ابزارهاي کیفی همان  5ملیات بازار آزادع

پـولی و مـالی؛ از طریـق ضـریب فزاینـده بـر روي تولیـد         هـاي سیاسـت ). تغییر در ابزارهـاي  2007
رشد ارزش افـزوده آن   به منجرگذاشته و  ریتأثي مختلف اقتصادي ازجمله بخش خدمات هابخش

  .شودیم
گرفتن حالت عمومی در شیب نمودارها و توهم ناقص پولی؛ اگر تولیـد و اشـتغال در    نظر ردبا 

، اعمال یک سیاست مالی انبسـاطی منجـر بـه انتقـال     باشد 0Nو  0Yوضعیت اولیه در تعادل در نقطه 
  . شودیم(تقاضاي کل) Dو  ISمنحنی 

  
________________________________________________________________ 

3 . Reserve Requirement  Rate 
4 . Rediscount Rate 

5 . Open Market Operations 
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  بازار نیروي کار                                          بازار کاالها و خدمات                                     

  
  عرضه و تقاضاي کل

  
ي عرضه و تقاضـاي کـل؛ در همـان سـطح قیمـت      هایمنحنمازاد تقاضاي ایجاد شده در فضاي 
ي حقیقی در اثر افزایش هامانده. با کاهش حجم شودیمها اولیه باعث افزایش سطح عمومی قیمت

و ایـن امـر؛ نـرخ بهـره را در بـازار       شـود یمبه سمت باال منتقل  LMی منحن؛ هاقیمتسطح عمومی 
. افزایش قیمت ایجاد شده در اثر مازاد تقاضا؛ منجـر بـه افـزایش    دهدیمکاالها و خدمات افزایش 

و منحنی تقاضـاي نیـروي کـار را بـه سـمت بـاال منتقـل         شودیم هابنگاهتقاضاي نیروي کار توسط 
و  شـود یمـ عرضه نیروي کار نیز در اثر ایـن افـزایش قیمـت بـه سـمت بـاال منتقـل        . منحنی کندیم

اما چون توهم ناقص پولی وجـود دارد، انتقـال منحنـی تقاضـا بیشـتر از       ابد؛ییمدستمزدها افزایش 
. با در نظر گـرفتن اثـر ثـروت در مصـرف؛ بـا افـزایش       ابدییممنحنی عرضه بوده و اشتغال افزایش 
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. در تعـادل  شـود یمـ کمی بـه سـمت چـپ منتقـل      ISف کاهش یافته و منحنی سطح مصر هاقیمت
که سیاست مالی با  شودیم. مالحظه اندافتهبوده و  هر دو افزایش ی 2Nو  2Yنهایی؛ اشتغال و تولید 

  تولید را افزایش دهد. تواندیماین مکانیسم 
الن وجـود  کـ ر اقتصـاد  د یمتفـاوت  هـاي دیدگاه یو مال یپول هايسیاست تأثیرگذاريدر مورد 

و  یپـول  هـاي سیاست ییاراکبه عدم دخالت دولت و نا یکالسک اقتصاددانانه کنیا رغمیعل. دارد
) هـا آنم یاثر مسـتق  به دلیل( یمال ویژهبهو  یپول هايسیاستبودن  مؤثربر  هانینزیکمعتقدند،  یمال

د یاز د و کنندیمه یرا توص يدیحدرصالیغبا ثبات و  یاست پولیاعمال س انیگراپولدارند.  تأکید
را باال خواهد برد  هاقیمتشده در عرضه پول سطح  ینیش بیش پید افزایجد يهاکیکالستب کم

 تواننـد یمـ نشـده   ینـ یبش یپـ  یپـول  يهايریغافلگندارد و فقط  یقید و اشتغال حقیبر تول تأثیريو 
و هـم در   مـدت کوتـاه پول هم در  ییخنثا سازند. متأثر مدتکوتاهدر ، آن هم را یقیحق يرهایمتغ

د یجد يهانینزیکاست. در مدل  یقیحق يتجار يتب دورهاکمهم م يهایژگیواز  یکیبلندمدت 
 کـه درحالی و شود؛یم تأکید مجدداً هاسیاست موثربودن دارند بر تأکید هاقیمت یه بر چسبندگک
ــپ ــب کروان می ــیاترت ــا یش ــداران بازاره ــم یانکآزاد و م يطرف ــامرئس ــل  یدســت ن ــتند در مقاب هس

 ,Snowden, Win & Kowich( دارنـد  اجیـ احت دولت دخالت به ه بازارهاکمعتقدند  هانینزیپساک

 ریتـأث  ی، بررسياقتصاد يهايگذاراستیسدر  یو مال یپول هايسیاستت یاهم با توجه به). 2004
ت. از اواخـر دهـه شصـت    برخـوردار اسـ   ياژهیـ وگـاه  یاز جا يدر مطالعات اقتصـاد  هاسیاستن یا
را  ياریتوجه اقتصـاددانان بسـ   ،النکمسئله اقتصاد  یک عنوانبه هاسیاستن یا ریتأث یبررس يالدیم

افته صورت یتوسعه  يشورهاکنه در مورد ین زمیدر ا يرده است و مطالعات متعددکبه خود جلب 
 يشـتر یب ینسـب  ریتـأث  يدارا یاسـت پـول  یه سکـ  انددهیرسجه ین نتیبه ا هاآنشتر یه بکرفته است یپذ

ـ ماننـد ا  توسـعه درحـال  يشـورها ک يبرا ناًیع توانینم را جیان نتیاما ا ؛است ـ ی  ين بـرا یران و همچن
 يشـورها که در مـورد  کـ  یقـات یرا تحقیـ ز ؛م دادیسـان تعمـ  یک طـور به يمختلف اقتصاد يهابخش

  ).Sobhani, 1996( اندکردهنه گزارش ین زمیرا در ا یج متفاوتیصورت گرفته، نتا توسعهدرحال
  

  قیتحق شناسیروش. 4
ر یـ گـر (متغ ی) دير (هـا یـ ر وابسـته) بـه متغ  یـ (متغ Yر یـ متغ یک یوابستگ ندرتبهدر علم اقتصاد 
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 یزمـان  ریتـأخ  یـک بـا   Xاز  Yت یـ مواقع تبع ياریه در بسکو بل باشدیم يو فور یآن X) یحیتوض
، ارتبـاط  مثـال عنـوان به. شودیمده یه نامدر اصطالح وقف یزمان ریتأخن یچن یکه ک شودیمحاصل 

 یک صرفاً، تورم انیگراپولرد. طبق نظر کر کذ توانیمو عرضه پول را  هاقیمت ین سطح عمومیب
 ازحـد بـیش ش یاز افزا یناش هاقیمت یش مداوم سطح عمومیه افزاکن معنا یاست. به ا یده پولیپد

ن یـ . البتـه ا باشدیم، ردیپذیمانجام  ياقتصاد يه توسط واحدهاکآن  یواقع يعرضه پول بر تقاضا
نه نشان داده اسـت  ین زمیست. مطالعات در این يو فور یرات عرضه پول، آنیین تورم و تغیارتباط ب

بنـابراین   ؛)Gujarati, 2010( باشـد یمماه  60تا  9حدود  يزین آن دو، چی(وقفه) ب یزمان ریتأخه ک
یی که وقفه را در نظر بگیرند، اسـتفاده  هامدلي تولید باید از بر رو هاسیاستاین  ریتأثبراي بررسی 

  شود.
م، از روش آزمـون  ینـ کرها را آزمون ین متغیب یه وجود ارتباط سطحکن یا ين مطالعه برایدر ا

ن یـ . ااسـتفاده شـده اسـت    )2001Pesaran, Shin & Smith ,، شین واسمیت (پسران 6ARDL7باند
ره یچند متغ یهمجمع يهاکیتکنگر یبرخالف د هاکرانهآزمون  ندیفرآ اوالًسه مزیت دارد روش 

ن روش با مشخص شـدن  ی) ساده است. اJohansen & Juselus, 1990( وسیلیوسیوهانسن و یمثل 
ر ی. دومـا بـرخالف سـا   دهـد یمـ را  OLSتوسـط   ین رابطـه همجمعـ  یان تخمـ کتعداد وقفه مدل، ام

شـه  یر يمـدل بـرا   يرهایمتغ 8هیبه آزمون اول هاانهکرند آزمون یوهانسن، فرآی، مانند روش هاروش
ا یـ و  I(1) یهمگـ  ،I(0) یمـدل همگـ   يرهـا یه متغکن ین روش بدون توجه به ایاز ندارد. ایواحد ن
ا یـ  کوچـ کبـا انـدازه داده    يهـا نمونهن آزمون در یهمجمع هستند، قابل اجرا است. سوما ا متقابالً

 Khosravi( ستینقابل اجرا  I(2) يهايسررت وجود ند در صوین فرآیاما ا ؛اراتر استکمحدود 

Karimi, 2010 & دیـ رمقیغ يح خطـا یمدل تصح یکن یه تخمیبر پا صرفاً هاکرانه). روش آزمون 
)UECM(9 یبا استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمول )OLS یر بحرانـ ی) است. مجموعه مقـاد 

در  یعوامـل قطعـ   يمختلـف بـرا   يوینج سـنار آمـده از پـ   بـه دسـت  ( tپنج نوع آماره  يبرا یمجانب
________________________________________________________________ 

6 . Bounds Test 
7 . Autoregressive Destributed Lags(ARDL) 
8 . Pre-testing 

9 . Unrestricted Error Correction Model (UECM) 
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UECM ( همکاراندر مطالعه پسران و  10/0و  05/0، 01/0 يداریمعن) در سطوحPesaran et al., 

از ( ردیـ گ، قرار I(1) ییباال یمحاسبه شده باالتر از مقدار بحران tاگر آماره  ) ارائه شده است.2001
رها وجود دارد و اگـر  ین متغیرابطه بلندمدت ب یکه صفر رد شده و یلحاظ قدر مطلق)، آنگاه فرض

ه صـفر، عـدم وجـود    یند، آنگاه فرضک، سقوط I(0)ن ییپا یر مقدار بحرانیمحاسبه شده به ز tآماره 
وجـود نـدارد.    یتحـت بررسـ   يرهـا ین متغیب یچ گونه رابطه بلندمدتیرفته شده و هیپذ یانباشتگهم

 یک توانینمرد، یقرار گ یبحران يهاکرانهن یرون امحاسبه شده د tه آماره ک ین در صورتیهمچن
رد، یصورت گ یه استنباط قطعکنیرها داشت و قبل از این متغیب یانباشتگهماز وجود  یاستنباط قطع

 يبـرا  صـفحه بعـد،   دیـ رمقیغ يح خطـا یرها الزم اسـت. مـدل تصـح   یبودن متغ یدانستن مرتبه جمع
  ش افزوده بخش خدمات استفاده شده است.بر ارز یو مال یپول هايسیاست ریتأث یبررس

  
  )1معادله (

 
SE :ارزش افزوده بخش خدمات  

GR      مخارج دولت : 
M2R     ینگی: حجم نقد 

L مـت ثابـت   یرهـا بـه ق  یه متغیلکتفاضل استفاده شده است.  يبرا تم و یلگار دادننشان  يبرا

وجـود   دییـ تأبعد از  است. گردآوريران یا یاسالم يجمهور يزکمر کباناز سایت بوده و  1383
ن روابـط  یو ارزش افزوده بخش خدمات، نوبت تخمـ  یو مال یپول هايسیاستن یرابطه بلندمدت ب

  استفاده شده است. زیرن راستا از مدل ی. در ارسدیمح خطا یتصح ي، بلندمدت و الگومدتکوتاه

       ) 2( معادله  
  

  . برآورد مدل5



  13  ...پولی و مالی بر ارزش افزوده  هايسیاست ریتأثبررسی 

 ي، بـرا باشـد ینمـ قابل اجـرا   I(2)ر یدر صورت وجود متغ هاکرانهرد آزمون یکه روکنیا ه دلیلب
بـا اسـتفاده از آزمـون     ییسـتا یمـدل در ادامـه آزمـون ا    يرهـا ین متغیدر ب I(2)ر ینان از نبود متغیاطم

ا ) قابل مشـاهده اسـت. بـ   1ج آن در جدول (یه نتاکانجام شده است  ADFفولر تعمیم یافته -دیکی
قابـل اجـرا    هـا کرانهستند، آزمون ین I(2) لحاظ شده در مدل يرهایاز متغ یکچ یه هکن یتوجه به ا

  م. ینان داشته باشیج حاصل از آن اطمیبه نتا میتوانیمبوده و 
  

  شه واحدیج آزمون رینتا - 1جدول
  مقادیر بحرانی

      10/0                05/0   
  سطح آماره

95/1- 61/1- 90/2-  ΔLSE 

95/1- 61/1- 04/5-  ΔLGR 

58/3- 23/3- 47/3-  ΔLM2R  

  : محاسبات تحقیقمأخذ
  
و ارزش افزوده بخش خدمات  یو مال یپول هايسیاستن یوجود رابطه بلندمدت ب یبررس يبرا

قـرار   كمال 10نیزیب-ار شوارتزینه معیانتخاب تعداد وقفه به ين زده شده است. برای) تخم1معادله (
ـ ب-ار شوارتزیه معکن است یار این معیل استفاده از ایلگرفته است. د صـرفه   هـا وقفـه ن یـی ن در تعیزی

 يهـا نمونـه  يل بـرا یـ ن دلیبرخوردار است. به هم يشتریب ياز درجه آزاد درنتیجهو  کندیم ییجو
ـ یو مقـاد  حاصل از بـرآورد  t) آماره 2مناسب است. جدول ( کوچک ارائـه شـده توسـط     یر بحران

  . دهدیم) را نشان Pesaran et al., 2001( همکارانپسران و 
  

  ییج آزمون همگراینتا -2جدول 
 tآماره   5%  10%

I(0)            I(1) I(0)          I(1) t = 50/7 -  63/3-            13/3-    16/4-        41/3-                
  : محاسبات تحقیقمأخذ

________________________________________________________________ 

10. Schwarz Bayesian Criterion 
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بر عدم وجود  یه صفر مبنین فرضیراببنا ؛شتر استیب یانر بحریمحاسبه شده از مقادt چون آماره 

ـ   یرابطـه تعـادل   یـک و  شودیمرها رد ین متغیبلندمدت ب یرابطه تعادل ن ارزش افـزوده  یبلندمـدت ب
  وجود دارد. یو مال یپول هايسیاستبخش خدمات و 

  
  مدتکوتاهن یج تخمینتا- 5-1

آورده شـده اسـت. بـر اسـاس     بعـد،  در صفحه ) 3در جدول ( مدتکوتاهب ین ضرایج تخمینتا
ارزش افـزوده بخـش خـدمات در دوره قبـل، ارزش      يدرصد یکش یبا افزا مدتکوتاهج، در ینتا

 دوهمچنین با افزایش یک درصدي آن در  کندیمدا یش پیدرصد افزا 62/0 يافزوده در دوره جار
در مخارج دولت  يدرصد یکش ی. افزاابدییم/. کاهش 28دوره قبل، ارزش افزوده دوره جاري 

 یـک ش ین بـا افـزا  ی. همچنشودیمدر ارزش افزوده بخش خدمات  يدرصد 04/0ش یافزا منجر به
افت. با توجه به اینکه مدل یدرصد افزایش خواهد  19/0ن بخش ید ای، تولینگیحجم نقد يدرصد

ـ     ر به صورت لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب نشان دهنده کشش متغیر وابسـته نسـبت بـه متغی
بخـش خـدمات نسـبت بـه      ارزش افـزوده کشـش   مدتکوتاهدر  درنتیجه. باشندیممستقل مربوطه 

  سیاست پولی بیشتر از کشش آن نسبت به سیاست مالی است. 
 

  مدتکوتاهب ین ضرایج تخمینتا - 3جدول
  متغیر  ضریب tآماره   احتمال

00/0  08/6  62/0  LSE(-1)  
00/0  46/3-  28/0-  LSE(-2) 
04/0 11/2  04/0 LGR  
00/0  50/5  19/0  LM2  
00/0 25/6-  17/0-  DU 
00/0 87/10  68/6  C 
00/0 61/7  02/0  TREND 

F =  1615 (00/0)  =  2R  99/0 

                                    Diagnostic Tests  
ersionV  2χ F Version          Test statistics 

)21/0 (10/3   25/1(30/0)  Serial Correlation 
)80/0 (06/0 )81/0  (06/0  Heteroscedasticity 
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  )19/0 (26/3   Jarque-Bera  
  : محاسبات تحقیقمأخذ

و الگـوي   شـود یمـ ب الگـو رد  یبر صفر بودن همـه ضـرا   یه صفر مبنی، فرضFبا توجه به آماره 
ن یـ ت، از اجدول آمـده اسـ   يه در انتهاکمدل  یصیتشخ يهاآزمون. باشدیم داریمعنرگرسیونی 

و  یانس و خودهمبسـتگ یـ وار یل ناهمسـان کح شده و مشیتصر یخوببهه مدل کت دارند یاکامر ح
  نرمال نبودن پسماندها را ندارد.

  
  ن بلندمدتیج تخمینتا - 5-2

  ) ارائه شده است. 4در جدول ( هاآنو احتمال مربوط به  tب بلندمدت همراه با آماره یضرا
  

  بلندمدتب ین ضرایج تخمینتا - 4جدول
  متغیر  ضریب tآماره   احتمال

04/0  09/2  06/0  LGR 
00/0  40/7  28/0 LM2R  
00/0  56/28  13/10  C 

  : محاسبات تحقیقمأخذ

  
 ریتـأث پولی و مالی  هايسیاست مدتکوتاهه در بلندمدت نیز همانند کاز آن است  کیج حاینتا

نتـایج، بـا افـزایش یـک درصـدي       بخش خدمات دارند. بر اساس ارزش افزودهبر  داریمعنمثبت و 
درصـد   06/0و  28/0حجم نقدینگی و مخـارج دولـت، ارزش افـزوده بخـش خـدمات بـه ترتیـب        

بخش خدمات نسبت به سیاست پـولی بیشـتر    ارزش افزوده. در بلندمدت نیز کشش ابدییمافزایش 
  هستند. مدتکوتاهاز سیاست مالی است. همچنین ضرایب بلندمدت بیشتر از ضرایب 

  
  ح خطایتصح ين الگویج تخمینتا - 5-3

 یپول هايسیاستن یب مدتکوتاه يهاییایپوه نشان دهنده کح خطا یتصح ين الگویج تخمینتا
  ) آورده شده است. 5و ارزش افزوده بخش خدمات است، در جدول ( یو مال

  
  ي و پیشنهادهاریگجهینت. 5
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و  یپـول  هايسیاست ریتأثبخش خدمات، بر رشد  مؤثرعوامل  ییشناسا منظوربه مطالعه؛ن یدر ا
رد یکـ و رو یعیتـوز  يهاوقفهبا  یونین بخش با استفاده از روش خودرگرسیبر ارزش افزوده ا یمال

و  یو مـال  یپـول  هـاي سیاستن یبلندمدت ب یقرار گرفت. رابطه تعادل یابیمورد ارز هاکرانهآزمون 
  .شودیم دییتأ هاکرانهارزش افزوده بخش خدمات توسط آزمون 

  
  ح خطایتصح ين الگویج تخمینتا -5جدول 
  متغیر  ضریب t  آماره  احتمال

00/0 18/4 28./ DLSE(-1) 
44/0  78/0  02/0  DLGR 
02/0  55/2  15/0  DLM2R 
00/0 93/6- 18/0-  DDU  
00/0  09/4  02/0  C 
00/0  12/6-  75/0-  ECM 

  : محاسبات تحقیقمأخذ
  
بر ارزش افزوده بخش  یو مال یاست پولیهر دو س مدتتاهکوآمده، در  به دستج ینتا اساس بر

مخارج دولت و حجم نقدینگی ارزش  يدرصدککه افزایش یطوريبه ؛هستند تأثیرگذارخدمات 
بنـابراین   ؛افـت یدرصـد افـزایش خواهـد     19/0و  04/0ش یافـزا بخش خدمات به ترتیب؛ با  افزوده

در بلندمدت نیز هر دو سیاست پولی و مـالی  . تأثیرگذاري سیاست پولی بیش از سیاست مالی است
ي مخـارج دولـت و   درصـد ک. با افزایش یـ دارند داریمعنمثبت و  ریتأثبر ارزش افزوده این بخش 

درصد در بلندمـدت افـزایش    28/0و  06/0حجم نقدینگی؛ ارزش افزوده بخش خدمات به ترتیب 
سـبت بـه سیاسـت پـولی بیشـتر از      ایـن بخـش ن   ارزش افزودهدر بلندمدت نیز کشش خواهد یافت. 

گفـت کـه، در آن دسـته از مطالعـات      تـوان یمـ در مقایسه بـا مطالعـات پیشـین     سیاست مالی است.
، بـر  انـد پرداختـه مختلـف اقتصـاد    يهـا بخشبر روي  هاسیاست تأثیرگذاريخارجی که به بررسی 

 أثیرگــذاريتبــوده و  تأثیرگــذاراســاس نتــایج؛ سیاســت پــولی بــر ارزش افــزوده بخــش خــدمات  
بیشـتر اسـت کـه     هـا بخـش پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به سایر  هايسیاست

  .  باشدیمهم راستا با نتایج تحقیق حاضر  کامالً
صورت لگاریتمی تصـریح شـده اسـت، ایـن ضـرایب در واقـع کشـش        با توجه به اینکه مدل به
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گفت  توانیمپس  دهندیمو مالی را نشان  پولی هايسیاستارزش افزوده بخش خدمات نسبت به 
و هـم در   مـدت کوتـاه که کشش ارزش افزوده بخـش خـدمات نسـبت بـه سیاسـت پـولی هـم در        

بلندمدت؛ بیشتر از سیاست مالی است بنابراین سیاست پـولی اولویـت بـر سیاسـت مـالی در جهـت       
مـالی بیشـتر از    همچنـین ضـرایب بلندمـدت سیاسـت پـولی و     دستیابی به رشد بخش خدمات دارد. 

بـراي اینکـه    هـا سیاسـت هستند که این امر نشان دهنده آن است که ایـن   هاآن مدتکوتاهضرایب 
بلندمـدت اتخـاذ    طـور بـه کامل بر تولید ظاهر کنند به زمان نیاز دارنـد و بایـد    طوربهاثرات خود را 

  گردند. 
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