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  چكيده
ضـمن  ، از بخـش خصوصـي در ايـران   انـد  پسدر اين تحقيق با هدف آسيب شناسي اجمالي 

 مـؤثر به معرفي عوامـل   ،از بخش خصوصياند پسگذاري درآمدهاي نفتي بر تأثير ي بررسي شيوه
بـانكي،  بلندمـدت  ي هـا  از جمله درآمدهاي نفتي، نرخ سود واقعي سپرده اين بخش،از اند پسبر 

ارزش معامالت سهام به توليد ناخالص ملي، نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت، نـرخ تـورم و   
با استفاده از مدل حداقل مربعات فرضيات پرداخته شده و  1353-86 ي دورهضريب جيني طي 
  .دوش ميمعمولي آزمون 

وجود آثار مثبت افزايش رشد درآمدهاي نفتي و جمعيت شاغل بـه كـل    شده،بررسي انجام  
از بخـش  انـد  پسبانكي بر بلندمدت ي ها جمعيت و اثر منفي افزايش نرخ رشد سود واقعي سپرده

ي هـا  منفـي بـين نـرخ سـود واقعـي سـپرده      ي  رابطـه اگر چه وجـود  . دكن مي تأييدخصوصي را 
اما بايد توجه داشت شرايط اقتصـادي   ،دوش مي تأييداز بخش خصوصي اند پسبانكي بر بلندمدت 

باشـد،   تـر مـي   بـيش ي بـانكي نيـز   ها مواقع از نرخ سود سپرده تر بيشايران و وجود تورم باال، كه 
  . موجب منفي شدن سود واقعي بانكي شده است

  JEL: E21, E62, O16طبقه بندي 
  نفتي، نرخ سود از بخش خصوصي، درآمدهاياند پس : كليد واژه

 

   



  

 مقدمه - 1
در ادبيات اقتصادي دارد و تاكنون از زواياي گونـاگون مـورد    اي هجايگاه ويژ ،ازاند پس

كـه در   مطـرح شـده اسـت   مصرف ي  هي متنوعي دربارها نظريه. بررسي قرار گرفته است
ي  نظريه، ها ين اين نظريهتر مهماز جمله  ،دگير از نيز مورد استفاده قرار مياند پستحليل 

از و مصـرف بـه عنـوان اجـزاي     اند پسكه جا  آن از. ادوار زندگي آندو و موديگيلياني است
لـذا شـناخت عوامـل     ،تعامالت متقابلي در رفتار اقتصادي فـرد دارنـد   ،درآمد قابل تصرف

  .قرار دهد تأثيراز را نيز تحت اند پستواند  مي بر مصرف مؤثر
از بخش خصوصي را به اند پستواند اهميت  مي يگذار ي، بررسي منابع سرمايهسوياز  

ازهاي خصوصي و دولتـي و منـابع   اند پسي، گذار منابع داخلي سرمايه. دكنخوبي آشكار 
از . ندي مستقيم خـارجي هسـت  ها يگذار ي خارجي و سرمايهها ، كمكها وام ،خارجي آن

ي  دهنـده نشان  ي خارجيها كمك ويژه بهالمللي و  ي بينها وام دريافتي  هتجرب جاكه آن
ي تحميلي وام دهنـدگان  ها وجود ريسك و مشكالت مربوط به پذيرش احتمالي سياست

نوع تعـامالت سياسـي در بعضـي كشـورها     باشد و عالوه بر آن در  كنندگان مي و يا كمك
از و انباشـت داخلـي   انـد  پـس لـذا اهميـت   كند،  تري هم ايجاد مي مانند ايران موانع بيش

  .دشو مي از پيش روشن  ي بيش سرمايه
 توليـدي ي  ذخيرهاز سوي ديگر در مواقعي كه تحرك سرمايه محدود است، افزايش  

از بخـش  انـد  پـس بنابراين اسـتفاده از   ،از ملي باالتر ممكن شوداند پستواند از طريق  مي
تواند در ايجاد فضـاي   مي عالوه بر ايجاد ارزش افزوده ،يگذار يند سرمايهدر فرا خصوصي

كـاري و تـورم    باشد و متغيرهاي كالن اقتصادي نظير بـي  مؤثرتي و شفافيت بازار نيز رقاب
و در نتيجـه رفـاه اجتمـاعي را    كنـد   مـي كه از معضالت فعلي اقتصاد ما هستند را تعديل 

ي در جريان رشد اقتصـادي  گذار ازها براي سرمايهاند پساستفاده از اين . دهد مي افزايش
از بخـش  انـد  پسكه شناخت عوامل و نيروهاي محركه رفتار  كشور به قدري اهميت دارد

اين عامل  تر بيشان در جهت تجهيز هر چه گذار خصوصي را به عنوان راهگشاي سياست
  . مهم اقتصادي بسيار ضروري مي نمايد

كه بخش قابل تـوجهي از درآمـدهاي    است ي ايران داراي منابع نفتي بسياريسوياز 
اتي را تـأثير اين منابع نفتي از طريق دولت وارد اقتصاد شـده و  . دهد مي دولت را تشكيل

ات تـأثير نماد ايـن  . كنند مي ي مختلف اقتصاد از جمله  بخش خصوصي ايجادها بر بخش
را بـه   "فرهنـگ نفتـي  "معتقدند كه نفت همراه با خود  اي هعد. ايجاد فرهنگ نفتي است

 ي ه، كاهش انگيـز تدريجي اخالق كاري اي كه به شكل تضعيف مقوله ،ارمغان آورده است
 سـختي صبر و تحمل مـردم بـراي    ي هپذيري و انجام كارهاي سخت، كاهش آستانخطر



   

 گر شده است، جلوه ،ازاند پسنهايت كاهش تمايل به در تشويق به زد و بندها و ، كشيدن
توانـد در تحليـل    مـي  از بخش خصوصـي نيـز  اند پسدرآمدهاي نفتي بر  تأثيرلذا بررسي 

  .باشد مؤثراز در ايران بسيار مهم و اند پس
  1:دشو انداز ارائه مي ف از مفهوم پسسه تعريف مختل، به طور كلي

چـه بـراي خـانوار و چـه در     (انداز، عبارت است از افزايش در ثروت خـالص   پس) الف
اين افزايش در ثروت . شود مي حسابداري انجامي  دورهكه در طي يك ) سطح كل اقتصاد

حقيقـي، پـول و يـا    ي  سـرمايه ثروت، يعني موجـودي   يتواند در يكي از اجزا ميخالص 
خـالص ثـروت بخـش     ،بر اساس اين تعريـف . اوراق مشاركت دولتي در دست مردم باشد

بخـش خصوصـي،   ي  سرمايهحقيقي موجودي  ي هتوان به صورت مجموع مي خصوصي را
  . پول و اوراق مشاركت دانست

ن تعريف بيش از تعـاريف ديگـر   اي هز درآمد خرج نشده، كانداز، عبارت است ا پس) ب
  . و در عين حال محدودتر استگيرد  قرار ميمورد توجه 

از  تـر  بـيش انـداز   سرمايه، كه در اين تعريف پسي  عرضهانداز، عبارت است از  پس) ج
ي  عرضـه اين ديد مورد توجه است كه آيا به عنوان منابع مـالي بـراي تشـكيل سـرمايه،     

انداز وجود داشته  وجود داشته است يا نه؟ چه بسا كه طبق تعاريف اول و دوم، پسكافي 
  .سرمايه تبديل نشده باشدي  عرضهباشد، اما به 

و مقـادير   هر يك از اين تعاريف اهداف خاصي را دنبال ،ه كه مشخص استگون همان
خواهنـد بـود كـه    كنند و اين سه تعريف تنها درصورتي با هم معادل  ميمتفاوتي را ارائه 

رود و  كـار  بـه  اي هتمام درآمدهاي خرج نشده و مصرف نشده براي خريد كاالهاي سـرماي 
درآمـد بـه    ي هتوان تصور كرد حتي اگر هم ها ثابت بماند، زيرا مينيز قيمت تمام دارايي

مانند سهام، طبـق تعريـف اول،    ها مصرف رسيده باشد، افزايش در قيمت بعضي از دارايي
در ايـن تحقيـق از    اين كـه با توجه به . انداز باشد افزايش ثروت و يك نوع پس به معناي

در ايـن تحقيـق    ،ازانـد  پـس لـذا تعريـف اول بـراي     ،ي رسمي استفاده شده اسـت ها داده
  .ي داردتر بيشموضوعيت 

  
  و روش تحقيق ها فرضيه -2

آوري  عو جم اي هاين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است و در آن از روش كتابخان 
بـه   بـا پـردازش اطالعـات و نتـايج    چنين در اين تحقيـق   هم اطالعات استفاده شده است

ي ارائه شده ها به قضاوت در مورد فرضيه ،سنجيآماري و اقتصادي ها روش ازآمده دست 
  

 

1- Ethan S.Harris and Charles steindel (1991) .  



  

از بخـش  انـد  پـس مدل مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق مربـوط بـه       . داخته شده استپر
دسـت   هب (OLS)بر آن است كه با روش حداقل مربعات معمولي  مؤثرخصوصي و عوامل 

به منظور بررسي پايـايي متغيرهـاي مـدل، از آزمـون ديكـي فـولر        چنين هم. استآمده 
بـرآورد   Eviews 6بدين منظور، مدل مربوطه با استفاده از نرم افـزار  . استفاده شده است

  :ي اين تحقيق عبارتند ازها فرضيه. شده است
  .شود مي از بخش خصوصياند پسرآمدهاي نفتي دولت موجب كاهش افزايش د  ..11
 از بخـش خصوصـي  انـد  پـس هاي بانكي موجب افزايش  افزايش نرخ سود سپرده  ..22

 .شود مي

از بخـش  انـد  پـس افزايش نسبت افراد شاغل به كـل جمعيـت موجـب افـزايش       ..33
  .شود مي خصوصي

  
  ازاند درآمدهاي نفتي و پس -3

بـر  مؤثر بر بخش نفت و درآمدهاي حاصل از آن به عنوان يك متغير توضيحي  تأكيد
مي رسد درآمد نفت به عنوان يكي از منابع اصـلي   نظر بهاز، از آن جهت است كه اند پس

  . ين عامل در تحوالت اقتصادي اجتماعي ايران بوده استتر مهمسرمايه  ي انباشت اوليه
آثار مالي بخش نفت در اقتصاد ايـران   ي هكنند عوايد حاصل از نفت بيانگر و منعكس

ي تـر  بـيش ارتباط  ،يك بخش اقتصادي مهمبه عنوان بخش نفت  كه اين وجود بااست، و 
پيشـين و  «به دليل ارتبـاط ضـعيف    ،با اقتصاد خارج از كشور در مقايسه با اقتصاد داخلي

ي هـا  بر رشد بخـش  طور مستقيم بهدرآمدهاي نفتي  ، وليجاي گذاشته استه ، ب»پسين
ي اقتصـادي  هـا  نفـت بـر تمـامي بخـش     تـأثير البته  .باشد مي گذارتأثيرمختلف اقتصادي 

ايجاد نكـرده   ها مستقيمي را در بخش ياعتنا اشتغال قابلبه عنوان مثال يكسان نبوده و 
از توليد ناخالص ملي بـه طـور    ،1351-57 ي دورهي سهم نفت در وقتكه  طوري به، است

د جمعيت فعال را در خود جاي درصد رسيده بود، تنها حدود يك درص 9/34متوسط به 
ايـن ارتبـاط   . كه البته اين وضعيت در تمام دوران مورد بررسي وجود داشته اسـت  داده،

در جـدول   ،ي ديگر و از جمله بخش صـنعت و كشـاورزي  ها ضعيف بخش نفت با  بخش
ستاده اقتصـاد ايـران سـال     -جدول داده(ستاده به صورت ضرايب بسيار كوچك  –داده 

در حقيقت اين بخش شود  مي رپديدار آشكار و لذا آثار نفت به صورت آثار مالي ) 1387
 ايـران  ي ههر دو شكاف در تحليل دوشكافه از وضـعيت اقتصـاد توسـعه نيافتـ     ي هكنندپر
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اندازپسرشدنرخ
مليناخالص

درآمدرشدنرخ
گازونفتهاي

ي در گـذار  از و سـرمايه انـد  پـس شكاف بين  ي هكه نفت پركنندجا  آن از 1.درو ميشمار  به
تـوان ناديـده گرفـت، در     نمـي  ازها رااند پسنقش مهم آن در تشكيل  است، اقتصاد ايران

بـه  ( .به عنوان جايگزين مطرح بوده استقراض تاس ،واقع قبل از افزايش درآمدهاي نفتي
ي نداشـته  ي خارجي چندان مشـكل ها دليل موقعيت استراتژيك ايران، كشور در اخذ وام

منابع مالي جهت تأمين  ي هوظيف نفتي، همين درآمدها پس از افزايش درآمدهاي). است
 ي هكننـد تـأمين  منابع مـالي    اين كهجاي  هيعني ب ،ي را برعهده داشته استگذار سرمايه
از محـل درآمـدهاي نفتـي     ،شودتأمين افراد  ي هاز داوطلباناند پسي از محل گذار سرمايه

  .ه استحاصل شد
  

  در ايران ازاند پسروند درآمدهاي نفتي و  -3-1
. درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، افت و خيزهاي فراواني را پشت سر گذاشته اسـت 

دهـد   مي نمودار نشاناين . به خوبي مشاهده كرد) 1-3(توان در نمودار  مي اين مطلب را
ي  هـا  ين درآمدهاي نفتـي كشـور، مربـوط بـه سـال     تر بيشمورد بررسي،  ي دورهكه طي 

از شـش   تـر  كـم كـه بـه    ،بـوده  1365ميزان آن مربوط به سال  ينتر كمبعد و ه ب 1380
آن است كه اقتصاد كشور نيز همين فراز و نشـيب را   بر انتظار. ميليارد دالر رسيده است

  .طي كرده باشد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  سال( ي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هاي اقتصادي و ترازنامه هاي گزارش استخراج شده از داده: مأخذ
  )مختلف

رميليون دال(روند درآمدهاي نفت و گاز  -1نمودار   

  

 

  .45-50دكتر شهشهاني، الگوي اقتصاد سنجي ايران و كاربرد آن، ص  -1
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گازونفت86

از ناخـالص ملـي   انـد  پـس نرخ رشد درآمدهاي نفتي و نرخ رشـد  ي  مقايسه چنين هم
تـا   1353از ناخالص ملـي از سـال   اند پسدهد كه روند نرخ رشد  مي نشان) 2-3نمودار(

با افزايش نرخ  كه طوري به ،متاثر از روند نرخ رشد درآمدهاي نفتي بوده است ،1386سال
خالص ملـي افـزايش و بـا كـاهش رشـد ايـن       انداز نا پسرشد درآمدهاي نفتي، نرخ رشد 

  .از ناخالص ملي نيز كاهش يافته استاند پسدرآمدها، نرخ رشد 
 

 

 

  
  
  
  
  

  

  

هاي  سال(ان ي بانك مركزي جمهوري اسالمي اير هاي اقتصادي و ترازنامه هاي گزارش استخراج شده از داده: مأخذ
  )مختلف

  الص مليانداز ناخ پسنرخ رشد درآمدهاي نفتي و نرخ رشد ي  مقايسه - 2 نمودار
   از ناخالص ملياند پسمقايسه نرخ رشد درآمدهاي نفتي و نرخ رشد  -2نمودار

  انداز بخش خصوصي در ايران ساز و كار اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر پس -3-2
درآمـدهاي نفتـي داراي افـت و خيزهـاي زيـادي در طـي        ،كه عنوان شد طور همان

جاكـه ايـن درآمـدها سـهم بـااليي را در توليـد        ي مورد بررسي بوده است و از آنها سال
از انـد  پـس افـراد و بـالتبع در   ي  سـرانه زيادي بر درآمد  تأثيرناخالص داخلي ايران دارند، 

نفتي، توليـد ناخـالص داخلـي    به عبارت ديگر با افزايش درآمدهاي . خواهند داشت ها آن
شود و افزايش درآمد سرانه نيز موجـب   مي افزايش يافته و موجب باال رفتن درآمد سرانه

البتـه   ،بـرد  مي را باال ها از آناند پسافزايش درآمد قابل تصرف افراد جامعه شده و ميزان 
  .با لحاظ نرخ تورم قابل ارزيابي است ،ها ميزان حقيقي تغييرات متغير

  
  از در ايراناند پسبر  مؤثرمعرفي اجمالي عوامل  -4

بخش بر تأكيدبا  ،از ملي در ايراناند پسبر  مؤثرسمت به بررسي عوامل مهم در اين ق
ين عـواملي كـه   تـر  مهـم از ملـي،  انـد  پـس تـا ضـمن تحليـل     شود، خصوصي پرداخته مي

  . ندگير مورد بررسي قرار از بخش خصوصي دارند،اند پسرا بر  تأثيرين تر بيش



   

b1 

Y/N 

S/Y 

O 

ي موجـود در ايـن   هـا  برخـي از تئـوري   ظور در بررسي هر عامل، با اشاره بهبدين من
در اقتصاد ايـران  ازاند پسبر  ها ات آنتأثيردر مورد از اند پسبر  ها آن ي تأثير نحوهزمينه و 

  . شود مي تأكيد
 

  درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه -4-1
از انـد  ، پساز تابع درآمد استاند پسآن  درآمد مطلق كينزي كه در ي هبراساس نظري

 صـورت  بـه از كينـزي را  اند پساگر تابع  ،باشد از تابعي از درآمد سرانه مياند پسو نسبت 
  :زير بنويسيم

  b(Y) S= -a0+   و بر جمعيت(N) تقسيم كنيم، چنين داريم:  
     S/N= -a1 + b (Y/N)  )1(  رابطه
  ) 1 ي هرابط( باشد مي (Y/N)تابعي  از درآمد سرانه   (S/N)از سرانه اند پسيعني 

  
  

    
  

  سـرانه رشـد درآمـد   ) درصـد (از بـا ميـزان   انـد  پسدهد كه  مي بررسي ديگري نشان
براسـاس  . اسـت  گليانييمادو اندو ادوار زندگي ي  فرضيهمثبت دارد و اين همان ي  رابطه
ي شاغل كه در دوران فعاليـت  هادر شرايط رشد درآمد، درآمد نيروادوار زندگي  ي هنظري

بـه نسـبت درآمـد افـراد      ،از را دارنـد اند پسبرند و در اين سنين باالترين  مي سره خود ب
در  حقيقـت سـهم نيروهـا   يابـد و در   مي ي افزايشتر بيشبازنشسته و سالخورده با شدت 

، بايـد  هـا  از بـاالتر آن انـد  پـس رود و با توجه به نرخ  مي دوران فعاليت از درآمد ملي باالتر
  . از كل افزايش يابداند پس

از بـاالي ايـن   انـد  پـس و نرخ  1980 ي هدهشواهد تجربي رشد بسيار سريع ژاپن در 
از پـايين در ايـن   انـد  پـس به همراه نرخ  ،اياالت متحده تر كمنرخ رشد  چنين همكشور و 



  

از را اند پستواند  مي لذا يكي از عواملي كه ،1دهد مي ارقر تأييداين نظريه را مورد  ،كشور
  .كه بايد مورد بررسي قرار گيرد است رشد درآمد ،دكن تأثرمدر اقتصاد ايران تحت 

تنگـاتنگي بـا   ي  رابطـه در مورد ايران افزايش سطح درآمد سرانه كه در عين حـال    
بخش دولتي اين امكـان  افزايش عوايد نفت داشته است، هم به بخش خصوصي و هم به 

اگـر در نظـر   ). 2-3رجوع شـود بـه قسـمت   ( از خود بيفزاينداند پسدهد تا بر نرخ  مي را
 ايـن كـه  كننـد و يـا    نمـي  ازانـد  پـس بگيريم كه افراد با سطح درآمد حداقل معيشت، يا 

در سـطوح بـاالتر    صـورت  ايـن  در ،از منفـي دارنـد  اند پسو يا حتي  از بسيار ناچيزاند پس
ميـل نهـايي بـه     ،بـه عبـارت ديگـر   . از افزايش خواهد يافـت اند پسميل نهايي به درآمد، 

  .باشد مي از افراد با سطوح درآمد باالتر، بيش از افراد فقيراند پس
ي ادوار زنـدگي بـدين دليـل روي    هـا  متغير رشد درآمد سـرانه نيـز طبـق تحليـل       

از انـد  پسشد عوايد نفتي، مقدار گذارد كه رشد درآمد سرانه، به ويژه با ر مي از اثراند پس
با رشد درآمد،  ،زيرا طبق اين نظريه ،دهد مي از كننده را افزايشاند پسي مختلف ها گروه

. دهـد  مـي  از را افـزايش انـد  پـس كند و امكان  مي توزيع به نفع گروه فعال جمعيت تغيير
از رشـد  كه درآمد نفـت بـاال بـوده،     1384تا  1379ي ها جاري طي سالي  سرانهدرآمد 

بانك ي  نامهو تراز ياقتصاد يها گزارش .(درصد برخوردار بوده است 07/6متوسط ساالنه 
  )ي مختلفها در سال رانيا ياسالم يجمهور يمركز

  
  نرخ بهره -4-2

بـه طـور   از انـد  پسشد كه  سبب 1929تسلط مكتب كينز پس از بحران بزرگ سال 
 تـر  كـم از جمله نـرخ بهـره    ،ازاند پسبر  مؤثربه درآمد پيوند خورده و ساير عوامل  عمده

بعـد از جنـگ    ي دورهاز ديـدگاه تجربـي نيـز در اوايـل     . مورد توجه و مطالعه قرار گيـرد 
از بـه درآمـد   اند پسبه اين دليل كه، نسبت . مورد قبول واقع شد ي هنظريهمين  ،جهاني

  .بسيار با ثبات بود
از مـبهم  اند پسبه طور كلي اثرات درآمدي و جانشيني ناشي از افزايش نرخ  بهره بر  

، نيـاز بـراي   اي هدليـل افـزايش درآمـدي بهـر    ه رسد، از يك طرف اثر درآمد ب مي به نظر
زماني ناشـي از   برتريديگر به دليل افزايش نرخ  سويكند و از  مي از كردن را كماند پس

ي مصـرف و  تر كممقادير در حال حاضر دهد  مي ي، فرد ترجيحي سود واقعها افزايش نرخ
از اند پسبر  ها از كند، لذا اثر خالص افزايش بازدهي واقعي سپردهاند پسي تر بيشمقادير 

وجـود آثـار جانشـيني و درآمـدي      دليلشود كه به  مي از اين بحث روشن. نامعلوم است
  

 
1- Bijan Aghevliand others,The role of national saving in the World. 



   

 بـه طـور حـتم   نرخ بهره  چون هميي ها متغير اين كهشخصي مبني بر مهيچ دليل نظري 
  . وجود ندارد ،دنشو از مياند پس ي هموجب افزايش انگيز

فقـدان اطالعـات مناسـب و     دليـل متغير نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه، بـه  
از مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     انـد  پسبه عنوان متغير توضيحي  تر كمكافي در مورد آن، 

ـ . است ه عنـوان متغيـر توضـيحي اسـتفاده شـده نيـز، يـك        حتي در مواردي كه از آن ب
از يك  ،1مثال چانداواركاربه عنوان  ،است به كار رفتهي آن ها جاي دادهه متغيرجانشين ب

ي سـرمايه بـراي كشـورهاي    ور بهـره ارزش نهـايي   ي ه، كه بيان كننداي هساي ي هنرخ بهر
  . ده استكر، استفاده )فرصتي  هزينه( ي هتوسعه يافت تر كم

هبي و اعتقـادات مـذ   دليـل  بهكنون سال گذشته تا  ان دست كم از بيست و پنجاير در
از  1362نوني كـه در شـهريور   ه موجب قاقايل به حرام بودن دريافت و پرداخت بهره و ب

بـوط بـه   لفي استفاده شدكه نرخ بازدهي مراز عقود مخت ،مجلس شوراي اسالمي گذشت
متغيـر   ،در ايـن مقالـه  ، بر اين اساس. بوي گرديدي رها جايگزين نرخ بهره در نظام ها آن

جاي متغير نرخ بهره مـورد اسـتفاده قـرار     هب ،ي مدت دار بانكيها نرخ سود واقعي سپرده
  .گرفته است

را  هـا  تـوان آن  نمـي  و 2كه نرخ بهره با نرخ سود متفـاوت اسـت   الزم به يادآوري است
زيرا اصوال فرض بر ايـن اسـت    ،يمكن ميسود واقعي را لحاظ نيز مترادف هم قرار داد، ما 

ي مـدت دار  هـا  نـرخ سـود واقعـي سـپرده    ( Rmoiمقـدار  .. مو ضوعيت ندارد "بهره"كه 
  :زير است صورت بهبا توجه به نرخ تورم انتظاري محاسبه شده كه  ،)بانكي

)2( Rmoi = R - P-1  
از انـد  سپـ ي هـا  نرخ سود سـپرده  Rگذشته و  ي دورهنرخ تورم  P-1 ،كه در اين رابطه

  . است مدت دار بانكي
در كشور ما اجراي قانون مبتنـي بـر رعايـت عقـود      كه صورتيدر  بايد ياد آوري شود

هـم  ) 1(ي  رابطـه نيازي به اسـتفاده از   ،شد مشاركتي و تعيين نرخ سود كامال محقق مي
لي چـون  و ،كافي بود ،از نرخ تورم كم شودكه  ايندون ب .نبود و همان نرخ سود انتظاري

شواهدي هم در اين زمينـه   افتد و اتفاق مي به طور كاملما مطمين نيستيم كه اين رويه 
  .كنيم استفاده مي) 1(ي  رابطهبراي واقعي بودن محاسبات از  وجود دارد،

  

 

1- A. G. Chandavarkar (March 1971). 
  .260، انتشارات توانگران، ص 1379آن با نظام سرمايه داري،  ي و مقايسهداري اسالمي  توتونچيان،ايرج، پول و بانك - 2



  

  نرخ تورم - 4-3
از در اقتصاد ايران با توجـه بـه سـاختار خـاص اقتصـاد      اند پسبر  مؤثريكي از عوامل 

توان از آن چشـم پوشـي كـرد در مـورد اثـر قطعـي تـورم بـر          نمي كه ،تتورم اس ،ايران
باشـد و از   مـي  و لذا اثر تورم از لحاظ نظري مـبهم خاصي وجود ندارد  ي هانداز نظري پس

ي بهره نيـز  ها تواند حتي اگر نرخ مي افزايش تورم، از يك سو. نيستبيني  پيشقبل قابل 
انداز را افزايش دهد و  پسكاهش ارزش ثروت خانوار شود و در نتيجه  سببافزايش يابد 

شود و اثـر منفـي بـر     مي ازهااند پسي بازدهي ها نااطميناني در نرخاز سوي ديگر موجب 
توانـد   مي اين اثركه توان گفت  مي ر مورد اثر تورمچنين د هم 1.كند ايجاد ميازها اند پس

 سببديگر  سويرا ايجاد كند و از  اي هغير سرماي بي اطميناني در درآمدهاي سواز يك 
از طريـق كـاهش   نااطمينـاني  كه در مورد اول  ،شود اي هنااطميناني در درآمدهاي سرماي

افتـد و در مـورد دوم از طريـق كـاهش نـرخ بـازدهي و        مـي  قدرت خريد درآمدها اتفاق
اين همان تناقض  حقيقتكه در  باشد ميي گذار ي بازدهي سرمايهها اطميناني در نرخ بي

ازهاسـت كـه توسـط    اند پـس در مورد چگونگي اثرگذاري خطر بـر  » بولدينگ -مارشال«
ازها انـد  پستواند به افزايش  مي اثر نا اطميناني ،در مورد اول .2حل شده است ،»لسندمو«

اطميناني كاهش  از كردن در اثر بياند پس ي هانگيز ،كه در مورد دوم در حالي ،منجر شود
  . اهد يافتخو

تواند از طريق كـاهش   مي ،براساس چسبندگي مصرفه ويژه تورم از ديدگاهي ديگر ب
ازها بـا مصـرف،   اند پسجانشيني  ي هازها را به وسيلاند پسموجبات كاهش  ،قدرت خريد
بـا   يك سوازها در ايران از اند پساثر تورم بر سطح رسد  به نظر ميبنابراين  ،افزايش دهد

ديگـر   سويغالبا منفي و از  ،ي بازدهيها توجه به نظام مالي كنترل شده و در نتيجه نرخ
ي هـا  كاهش انگيـزه  چنين با توجه به عدم كاهش مصرف حقيقي در شرايط ركودي و هم

  .ي ناشي از در نظر گرفتن تورم به عنوان شاخصي از خطر، منفي باشدگذار سرمايه
  
  ي جمعيتيها ويژگي -4-4

اهميت بافت جمعيتي را در الگوهـاي مصـرف    ،ماديگلياني -وي ادوار زندگي آندو الگ 
فقـدان    ،اين مدل بـا سـه فـرض نبـودن ارث    . كند مي يادآورياز جمعي اند پسجمعي و 

كـه هـر سـه      دهـد  نشـان مـي   روند مسير بلندمدت رشد اقتصادي و ايستا بودن جمعيت
از خالص كل برابر صفر اسـت  اند پسكه  دهد نشان مي ،ي غير واقعي هستندها محدوديت

از منفي توسط كم ساالن و سالخوردگان جبـران و  اند پسبا  ،از مثبت ميانساالناند پسو 
زيـادي از   داگر جمعيت كنوني به طور متوسـط، تعـدا   ،مقابل ي هدر نقط. شود مي خنثي



   

صـورت نـرخ   در ايـن   ،كنند را شامل باشد مي افراد ميانسال كه درآمدهاي باالتري كسب
از جمله متغيرهاي جمعيتي كه روي ساختار تابع مصـرف و   1.از مثبت خواهد شداند پس

ي بازنشسـتگي و بـه   هـا  ي كار كردن، تعـداد سـال  ها ، تعداد سالاز اثرگذارنداند پستابع 
نسبت جمعيت در دوران فعاليت به كل جمعيت، نسبت جمعيت زير سـن كـار    دنبال آن

كل جمعيت، نسبت وابستگي، نسبت جمعيت شهر نشين بـه   و باالي سن بازنشستگي به
اصوال متغيرهاي جمعيتـي  . ، هستندكل جمعيت و نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت

از ظـاهر  انـد  پـس ي آماري مربوط به يك كشور اثر خـود را روي  ها در دادهكه  آن بيش از
 اسـتفاده قـرار  ميـان كشـورها مـورد    ي  مقايسـه ي مقطعـي و  ها در مطالعات روش ،كنند

ـ       ،گيرند مي  خـوبي نشـان   هكه بدين ترتيب متغيرهـاي جمعيتـي متفـاوت اثـر خـود را ب
 ،از جمله نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت ،متغيرهاي جمعيتي تر بيشزيرا  ،دهند مي

د و نرسـ  مـي  ، به يك حالت با ثبـات )رسيدن اقتصاد به ثبات( طوالني ي دورهبعد از يك 
  2.شود مي از از نظر بررسي آماري تضعيفاند پس با ها لذا همبستگي آن

  
  بازارهاي مالي ي توسعه ابزارهاي مالي و -4-5 

رونق اقتصـادي   سبببلندمدت منابع مالي كوتاه مدت و تأمين سيستم مالي از طريق 
  و  تـر   گسـترده   ،بازارهـاي مـالي    و  نهادهـاي مـالي  شامل   خواهد شد و هر چه سيستم مالي

  انـداز از  براي پس افزايش انگيزه  و سوردم از يك ازهاي ماند پس  جذب  موجب  باشد،  كاراتر

ي نيـز  گـذار  افزايش سرمايه. دخواهد دا ي را افزايشگذار سرمايه  و  خواهد شد  ديگر سوي
  .انداز را افزايش خواهد داد دوباره پسافزايش درآمد ملي شده و  سبب

ي مختلـف  هـا  از كانال ،خصوصيازهاي اند پساثرات اصالحات مالي و بازار سرمايه بر 
اول، اصالحات بازار سـرمايه  . توانند منفي يا مثبت باشند مي ند و اين اثراتنك مي حركت

دوم، آزادسـازي مـالي و تعميـق    . را به سمت داخل برگردانـد  ها ممكن است فرار سرمايه
نيـز   گـري را افـزايش داده و از ايـن طريـق رشـد و      تواند كارايي واسـطه  مي بازار سرمايه

افـزايش در فشـردگي   در پـي آن  سـوم، آزادسـازي و   . از خصوصـي را بـاال ببـرد   انـد  پس
نهادهاي مالي و كيفيـت مقـررات و نظـارت در بخـش      ي هجغرافيايي نهادهاي مالي، حوز

قابليت انعطافي  چنين هم. شود مي ازهاي مالياند پسبه افزايش  عادي منجر طور بهمالي، 
از كننـدگان و پخـش شـدن ريسـك در     اند پساز در بازارهاي سرمايه به تمام اند پسكه 

  

 

 مطالعات نظري در ميرآخور، خان،.  18 صفحه ،يشاكر ي اقتصاد كالن، ترجمه يها استيو س يبرانسون، تئور اميلياچ، و -1
  .2 201ص  ماليه اسالمي، و بانكداري

2- Bijan Aghevli and others. 



  

رمايه محسـوب  بـازار سـ   ي توسـعه  بسـيار قـوي از ضـرورت    دليـل دهـد،   ها مـي  آن ميان
1شود مي

.  
و  هـا  از خانواده، وجود موقعيـت اند پسي رفتار گير ين عوامل در تصميمتر مهميكي از 

در كشـورهاي در  . گرفتن و قرض دادن دارد يي است كه يك خانوار براي قرضها فرصت
كنند كه  مي آن دسته از ابزارهاي مالي را انتخاب ،ازكنندگان انفرادياند پس ،حال توسعه

در اين كشورها، نـه تنهـا   . اندك به پول نقد تبديل شودي ا هزينهساده و راحت بوده و با 
ان قرار دارد، بلكه وجـود  ازكنندگاند پسي مالي پيش روي ها محدودي از دارايي ي هدامن

نيز ايـن مسـئله را تشـديد     ي قرض دادنها ي استقراض بانكي و نرخها روي نرخ ها سقف
   .كند مي

ي ها حقيقي منفي، سپرده ي هي بهرها نرخ ،كه اشاره شد، در شرايط تورمي طور همان
دهـد و حتـي ممكـن اسـت نـرخ       مـي  از شده در سيستم بـانكي را كـاهش  اند پسبانكي 

ي  نحـوه ، در آالبته عدم وجود يـك بـازار مـالي كـار    . تحت تأثير قرار دهداز كل را دان پس
و يـا  گـرفتن  قـرض  دادن و ، عدم امكان قرض حقيقتدر . مؤثر استاز اند پساستفاده از 

آينـده بـراي خانوارهـايي كـه قصـد        و  زندگي بـين مصـرف حـال    ي دورهتخصيص درآمد 
بـا ايـن حـال، عـدم وجـود      . از اثرگذار اسـت اند پساز دارند، به صورت منفي روي اند پس

تمايـل بـه    تـر  بـيش  ،و موانـع روي بازارهـاي مـالي    ها بازارهاي مالي كارآ و وجود كنترل
عـالوه بـر   . كند مي از فراهماند پسزيرا نرخ بازدهي پاييني را براي  ،از دارداند پسكاهش 

 ي هي بهـر هـا  كـه نـرخ  اين، كنترل نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه، در شـرايطي  
افزايش تورم و كاهش  چنين خارجي افزايش يابد، موجب كاهش ارزش پول داخلي و هم

شـود و   مي بندي اعتبارات ، جيره بندي و سهميهبه دنبال آناز در بازارهاي مالي و اند پس
  .2شود مي دهر كشورهاي در حال توسعه همواره مشاهاست كه د اي هاين نكت

 بـانكي ي غيرها   مؤسسه، ها نهادهاي مالي از قبيل بانك ي توسعه و بدين ترتيب، ايجاد
منطقـي و كارآمـد بـه     طور بهازهاي جذب شده را اند پسبورس اوراق بهادار، كه بتواند  و

  .ثر استمؤاز بخش خصوصي اند پسد، بر ميزان ي مولد سوق دهها فعاليت
 
  توزيع درآمد -4-6

گذار است، چگونگي توزيع درآمـد در بـين   تأثيراز اند پسيكي از عواملي كه بر ميزان 
از نداشـته و  انـد  پسقدرت  ،معمول، خانوارها با درآمد پايين طور به. باشد مي افراد جامعه

  

 
1- The Joint Conference of Africa Ministers of Finance and Ministers of Economic Development and 

planning. (1999).PP2-5. 
2- Morio, I, Blejer. And Adrienne, cheastry. (1986). 



   

در  چنـين  هـم . وجـود دارد  تـر  بـيش از انـد  پـس ي درآمدي باالتر، انتظار ها تنها در دهك
ريك وجود دارد، مبنـي بـر   از نيز يك اتفاق نظر تئواند پسي گير چگونگي شكل ي هزمين

توسعه بر اثر نابرابر شدن درآمد به نفع  ي هاز در مراحل اولياند پسوجود آمدن  هب اين كه
  . امكان پذير است ،صاحبان سرمايه و سود

از مـورد  انـد  پـس  ي همهـم و بـالقو   ي هبه عنوان يك تعيين كنند تر ، بيشتوزيع درآمد
با توجـه بـه چگـونگي توزيـع درآمـد، ميـل نهـايي بـه          چه چنان. توجه قرار گرفته است

اگـر در نظـر   . از كل نيز تغيير خواهـد كـرد  اند پساز در ميان خانوارها تغيير كند، اند پس
 ايـن كـه  كننـد و يـا    نمـي  ازانـد  پـس بگيريم كه افراد با سطح درآمد حداقل معيشت، يا 

درآمـد، ميـل نهـايي بـه      در سـطوح بـاالتر   صـورت  اين از بسيار ناچيزي دارند، دراند پس
از افـراد بـا سـطوح    انـد  پسميل نهايي به  ،به عبارت ديگر. از افزايش خواهد يافتاند پس

بـه   براساس اين واقعيت، هر سياستي كه منجـر . باشد مي درآمد باالتر، بيش از افراد فقير
ار از اثرگـذ اند پسدر شود، با طور حتم درآمدي مختلف درآمد در سطوح  ي هدوبارتوزيع 

انتقال بار مالياتي از افراد با سطوح درآمدي  موجبمثال اگر سياست مالياتي،  ،خواهد بود
 ازانـد  پـس ، در ايـن صـورت سـطح    شـود ي كه داراي درآمد پاييني هستند، افرادبه  ،باال
  . بايست افزايش يابد مي

لملـي در كشـورهاي در حـال    ال بـين ي هـا  با توجه بـه داده  ،1در همين راستا، هوتاكر
. ند، بسط داده اسـت از هم جدا هستتوسعه، مدلي كه در آن درآمد ناشي از كار و دارايي 

، اي هقابل مالحظ طور بهدرآمد ناشي از دارايي،  ود،ر مي كه انتظار طور همان ،در اين مدل
  .از دارداند پسي نسبت به درآمد ناشي از كار بر تر بيش تأثير

قش توزيع درآمد را در روشي كه بـين مـديران و ديگـر مـردم تفكيـك      ن ،ويليامسون
د كـه مـديران،   كـر وي مشـاهده  . ده اسـت كـر قائل شده، برازش و نتايج را باهم مقايسه 

چـه  رحال چه در كشورهاي پيشرفته و ه به. 2اند هاز را داشتاند پسباالترين ميل نهايي به 
، بدين ترتيب كه بـا  شود ياز ماند پسبر  توزيع درآمد تأثيردر حال توسعه،  در كشورهاي

  .يابد مي از كاهشاند پس ،تر شدن توزيع درآمد متعادل
 
  الگوي بررسي حاضر ي هارائ -5

مدلي را  براي تمام كشورهاي در حال توسعه معرفي كـرده   ،3المللي پول صندوق بين
شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي   كه هر كشوري از نظر جا  آن اما از ،است

  

 
1- Houthakker (1961). 
2- Williamson J.G. (1968). 
3 - Aghevli & others (1990). 



  

ي است كه مدل مورد نظر براي هـر كشـوري   وضعيتي متفاوت از ديگري دارد، لذا منطق
بـر   مؤثرشناخت عوامل  براياين مدل  .شودشرايط موجود در آن كشور تعديل  اساسبر

 .انداز به صورت زير است پس
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S  :از ملياند پس  
NI  :درآمد ملي  

Growth : درصد تغييراتGDP واقعيي  سرانه  
CPI :كننده بهاي مصرف  شاخص  

 TOT : مبادلهي  رابطهدرصد تغيير در  
M2 : نقدينگي  

GNP :توليد ناخالص ملي  
AGE : سال 15-64تعداد افراد بين  
URB :جمعيت شهرنشين  
POP :جمعيت كل  

Dummy :يـك و   ،بـدون مشـكل بـدهي    متغير مجازي كه مقدار آن براي كشورهاي
  .براي ديگر كشورها صفر است

نظـري   ي هبا توجه به مباحث فوق، الگوي پيشنهادي اين مقاله براي كشورمان كه پاي
  :است ذيلبه صورت  ،باشد و ساختار اقتصاد ايران مي» ادوار زندگي مصرف ي هنظري«آن 

نرخ سود واقعي ( a2)+نرخ رشد درآمدهاي نفتيa1 + a0 ( = از بخش خصوصي اند پس
 a4)+ ارزش معـامالت سـهام بـه توليـد ناخـالص ملـي      ( a3 ) +بانكيبلندمدت ي ها سپرده

نسـبت  ( a7 )+ضريب جيني( a6)+ نرخ تورم( a5)+ نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت(
  جزء اخالل+ متغير دامي   a8)+ قبل ي دوره جمعيت شاغل به كل جمعيت

د، در مدل فوق از نرخ رشد درآمدهاي نفتي در تعيـين  شو كه مالحظه مي طور همان
درآمدهاي كه  اينكه با توجه به  ،انداز بخش خصوصي استفاده شده است آن بر پس تأثير

 ،گيـرد  نفتي نسبت قابل توجهي از توليد ناخـالص داخلـي و درآمـد سـرانه را در بـر مـي      
 هـا  انـداز آن  فـراد و پـس  اي  سـرانه درآمد ي  رابطهتوضيح  برايتواند شاخص مناسبي  مي

هاي بلندمدت بانكي نيز كه به عنـوان شـاخص جـايگزيني     نرخ سود واقعي سپرده. باشد
بـا اسـتفاده از ميـانگين سـود      كـار رفتـه،   بهاز اند پسبراي بررسي تعيين اثر نرخ بهره بر 



   

از ارزش معـامالت  . 2محاسبه شده است 1هاي بلندمدت بانكي و نرخ تورم انتظاري سپرده
بازارهاي مـالي   ي توسعه شاخصي جهت بررسي اثربه عنوان  ،سهام به توليد ناخالص ملي

 تأثيربررسي  براي ،انداز بخش خصوصي و از نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت بر پس
از شـاخص نـرخ تـورم نيـز كـه      . انداز بخش خصوصي استفاده شده اسـت  اشتغال بر پس

از شاخص ضريب جينـي كـه    چنين همود و ش كاهش قدرت خريد افراد مي سببعموماً 
انـداز   آن بـر پـس   ي تـأثير  نحوهجهت بررسي  ،رود مي كار بهبراي تبيين اثر توزيع درآمد 

  .بخش خصوصي استفاده شده است
و  1386و  1385ي هـا  ي انبساطي پولي دولـت در سـال  ها با توجه به اعمال سياست

تغير دامـي جهـت ايـن تغييـر ناگهـاني      از ناشي از آن، ماند پسافزايش قابل توجه ميزان 
 هـا  و براي ساير سال 1برابر  ،1386و  1385ي ها اين متغير براي سال. تعريف شده است

  .باشد مي صفر
قتصـاد  با توجه بـه شـرايط ا   ،ازاند پسبر  مؤثربررسي عوامل  منظور هبر اين اساس و ب

نرخ رشد درآمدهاي نفتي، نـرخ رشـد سـود     چون همكليدي  ايران در مدل زير، متغيرها
هاي مدت دار، نرخ رشد ارزش معامالت سهام به توليد ناخالص ملي، نسبت  واقعي سپرده

انـداز در ايـران    جمعيت شاغل به كل جمعيت، نرخ تورم و ضريب جيني كه بر نرخ پـس 
يرهـا بـه   ند، براي بررسي پديده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و اثـرات ديگـر متغ  مؤثر
انداز بخش خصوصي به صـورت   برآورد پس ي همدل اولي. شده است سپردهاخالل  ياجزا

  :زير است
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S :انداز بخش خصوصي نرخ پس  

OILR :نرخ رشد درآمدهاي نفتي  
RMOI :هاي واقعي بلندمدت بانكي نرخ رشد سپرده  
VSHY :ناخالص ملي نرخ رشد نسبت ارزش معامالت سهام به توليد  

Gini :ضريب جيني  
  

 

رخ تـورم بـا    ،PP(-1)كـه در آن   ،محاسبه شده اسـت  RMOI = MOI – PP(-1) ي براساس رابطه نرخ سود واقعي - 1 يـك   ـن
قبل بـه عنـوان تـورم    ي  دورهزماني و با فرض انتظاراتي است كه در حالت حدي از انتظارات تطبيقي كه در آن تورم  ي وقفه

 .دار بانكي است هاي مدت نيز نرخ سود سپرده MOI ،انتظاري در نظر گرفته مي شود، مطابقت دارد

نرخ تورم را در خود جـاي داده اسـت، امـا     ،بايد توجه داشت كه بين نرخ سود و نرخ تورم رابطه اي وجود ندارد و نرخ سود - 2
  .كنيم بهره را انجام دهيم، لذا آن را با نرخ تورم تعديل مي ي واژه كارسود همان  ي داشتيم كه با واژه در نظرچون 



  

ZEX :نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت  
CPI : درصد) (1376=  100ي خرده فروشي ها شاخص قيمت(نرخ تورم(  

ZEX(-1) : قبل ي دورهنسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت 
Du : متغير دامي  

واحد در متغيرهـا از آزمـون ديكـي فـولر اسـتفاده      ي  ريشهبراي بررسي آزمون وجود 
نتايج آن در مورد پايايي متغيرهاي مورد استفاده در ايـن تحقيـق در جـدول     .شده است

شود، تمـام متغيرهـاي مـورد بررسـي در ايـن       مي كه مالحظه طور همان. ه استزير آمد
 . ندهستتحقيق در سطح يك درصد پايا 

  
 ها فولر در مورد پايايي داده-نتايج حاصل از آزمون ديكي - 1جدول 

 ز مبدأ و روندعرض ا  متغير
ي  آماره

 ديكي فولر
ارزش 
 بحراني

سطح 
 داري معني

  نتيجه
  پايا %1 4/35- 4/08- باعرض از مبدأ و بدون روند  از بخش خصوصياند پسرشد 

  پايا  %1  4/28- 3/71-  باعرض از مبدأ و روند  شاخص قيمت مصرف كننده
  پايا  %1  3/69- 3/48-  باعرض از مبدأ و بدون روند  رشد درآمدهاي نفتي

  پايا  %1  3/69- 1/84-  باعرض از مبدأ و بدون روند  نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت
  پايا  %1  4/45- 4/09-  باعرض از مبدأ و روند  ضريب جيني

  پايا  %1  3/69- 3/47-  باعرض از مبدأ و بدون روند  ي واقعي بلندمدت بانكيها نرخ رشد سپرده
توليد نرخ رشد نسبت ارزش معامالت سهام به 

  پايا  %1  4/37- 3/84-  باعرض از مبدأ و روند  ناخالص ملي
 
  انداز  گيري پس اندازه ي نحوه  -2-5

بخشي از توليد به عنوان  ،هاي ملي كشورهاي مختلف انداز در حساب گيري پس اندازه
در كشورهائي كه درآمد قابل تصـرف و  . شود مي انجامكه به مصرف جاري نرسيده است، 

بـه   از كـل خانوارهـا را  انـد  پـس تـوان   مختلف وجود دارد، به راحتي مي هاي راهمصرف از 
هـا بحـث    از در مـورد رفتـار خـانواده   اند پسي ها ر تئوريت بيشكه جا  آن از. آورددست 

انـداز كـل    انداز خانوار نسبت به پس آوردن نتايج كامل از پسبه دست  احتمال ،كنند مي
 تر بيش) و دولت ها خانوارها، شركت(داز كل ملي ان و پس) ها خانوارها و شركت(خصوصي 

  .است
ه آمـار و اطالعـات الزم در مـورد خانوارهـا و         در كشور ما به دليل عـدم دسترسـي ـب

 ي ه، امكـان محاسـب  هـا  شـركت ي  نامـه خـانوار و تراز  ي ه، از طريق نتايج بودجـ ها شركت
يي ها تمام بررسي. نداردبه تنهائي و به صورت مجزا وجود  ،ها انداز خانوارها و شركت پس

انـداز در ايـران    انداز و يا به طور كلي در مورد پـس  بر پس مؤثركه براي شناسايي عوامل 



   

دليـل آن عـدم    كـه  گرفتـه اسـت،  انجام  از كل ملياند پسانجام شده، با استفاده از آمار 
 بـراي لذا در ايـن تحقيـق    باشد، مي ها دسترسي به اطالعات مربوط به خانوارها و شركت

انداز ناخالص ملـي اسـتفاده    انداز بخش خصوصي، از آمارهاي پس آوردن آمار پس دست هب
انـداز بخـش    انـداز دولـت و پـس    انداز ناخالص ملي شامل پس كه پسجا  آن از. شده است

انداز دولت را محاسبه كرد و از آمارهـاي   بتوان آمارهاي پس چه چنان ،باشد خصوصي مي
انـداز   پستوان  مي، كسر نمود، استي ملي موجود ها ه در حسابانداز ناخالص ملي ك پس

عمومي دولت كه  ي هاز دولت نيز از طريق بودجاند پس. دآور به دست را  بخش خصوصي
هاي جاري موجـود   بدين طريق كه كل هزينه ،دشو مي ، حاصلشود هر سال محاسبه مي

انداز دولت در هر سـال    ستا پ شود مياز كل درآمدهاي دولت كسر  ،عمومي ي هدر بودج
ا كه راز دولت اند پسانداز بخش خصوصي،  پس ي همحاسب به منظورسپس . شودمحاسبه 

  .1مكني انداز ناخالص ملي كم مي از پسآمده است به دست  از روش باال
 
  روش تخمين -2-5

ي مـورد اسـتفاده در ايـن بررسـي بـا      هـا  ه كه توضيح داده شد، تمام سـري گون همان
فـولر تشـخيص داده شـدند و لـذا نگرانـي       –واحد ديكي ي  ريشهي ها از آزموناستفاده 

توان روش معمول  ابراين مي، و بندنداروجود ي كاذب ها خاصي در مورد برآورد رگرسيون
را بـراي بـرآورد    )حـداقل مربعـات معمـولي   ( OLSسنجي يعني اسـتفاده از روش  اقتصاد

داز بخش خصوصي بـه صـورت زيـر بـرآورد     ان مدل نرخ پس. برد كار بهالگوي پيشنهادي 
  :شده است

S = 6/3 +0/26(OILR) –. /06(Rmoi) + 0/15(VSHY) + 10/1 (ZEX)  
    (0/67)        (3/42)          -(3/92)           (-0/56)          (3/91)  

 +0/88(gini)   -0/68 (CPI)  -   9/6(ZEX(-1)) +34/4 Du  
       (0/76)          (-1/6)             (-3/9 )             (2/43)        

2R = 0/80         2R   = 0/71      D.W = 2/13 

ارتباط بين ضـريب جينـي و نـرخ تـورم و ارزش معـامالت       ،گرفتهانجام  طبق برآورد
باشـد، در   انداز بخـش خصوصـي بـي معنـي مـي      با نرخ پس ،سهام به توليد ناخالص ملي

انداز بخش خصوصـي داراي   با پس ،گرفته شده در مدل كار بهساير متغيرهاي  كه صورتي
  . ندمعناداري هستي  رابطه

  

 

، "بر عملكرد بازارهاي مالي در ايران تأكيدبا  ،انداز خصوصي پس ي عوامل تعيين كننده"اين روش در تحقيقي با عنوان  -1
 .ه استنيز به كار رفت 1-35ص  73ي  ي تحقيقات اقتصادي شماره دكتر حميد ابريشمي، مجله



  

سـهم آن  ، ي داشـته گير ي اخير افزايش چشمها اگرچه حجم معامالت سهام در سال
مالي از طريـق بـازار   تأمين رشد با وجود است و  اما در مقايسه با نظام مالي، بسيار ناچيز

ازها موفقيت چنداني نداشته اند پسسهام طي ساليان اخير، بورس اوراق بهادار در جذب 
داري در كشور هنوز نهادينه نشده است و ميزان اندكي  فرهنگ سهام اين كهضمن . است

ز بـا هـدف   نيـ  اي هكنند و عـد  سهام نگهداري مي صورت بهاندازهاي خود را  از جامعه پس
ارزش معـامالت سـهام در   . كننـد  مي مبادرت به انجام آن ،يگذار و نه سرمايه سفته بازي

هـاي تحليـل شـده در ايـن تحقيـق ميـزان نـاچيزي از توليـد          طول يكسال بر طبق داده
رزش يعنـي نسـبت ا   ،آمـده بـه دسـت    بنـابراين نسـبت  . شـود  ناخالص ملي را شامل مـي 

بازارهاي مـالي   ي توسعه شاخصي برايبه عنوان معامالت سهام به توليد ناخالص ملي كه 
انداز بخـش خصوصـي    معني داري بر پس تأثيرو  است، بسيار كوچك در نظر گرفته شده

ز ارزش معـامالت سـهام بـه توليـد     چيه ويژه با ياد آوري سـهم نـا  ندارد بر اين اساس و ب
بازارهـاي مـالي بـر     ي توسـعه  مثبت تأثيري مدل مبني بر ها يكي از فرضيه ،خالص ملينا

ضـريب جينـي نيـز كـه بـه عنـوان        .گيرد نمي قرار تأييدمورد  ،از بخش خصوصياند پس
از بخـش  اند پسمعناداري با ي  رابطه همين ،گرفته شده است كار بهشاخص توزيع درآمد 

  .  شود نمي بول واقعدوم نيز به ترتيب مورد قي  فرضيهد و دارن خصوصي در ايران
انـداز بخـش خصوصـي در     بـر پـس   مؤثربرآورد مدل عوامل ن اساس، به منظور بر اي

ايران، متغيرهاي ضريب جيني و نرخ تورم و ارزش معامالت سهام به توليد ناخالص ملـي  
نتـايج  . كنـيم  بـرآورد مـي   دوبـاره با استفاده از متغيرهاي ديگر مدل را را از مدل حذف و 

تعـديل شـده بـه ترتيـب      2Rو  2Rدر مـدل  . آمده است) 1-5(برآورد مدل در جدول 
انـداز بخـش    درصـد از تغييـرات پـس     80دهد تقريباً  است كه نشان مي  74/0 و  79/0

  . ندكن متغيرهاي توضيحي مدل، توجيه ميخصوصي را 
آمـده بـراي   به دسـت   مقدار. ي صحت مدل نيز حاكي از خوبي برآورد استها نآزمو

نشـان از عـدم خـود همبسـتگي در بـين       هـم )  D.W= 2/03(واتسـون   -آزمون دوربين 
  .متغيرهاي مدل دارد

  
  ضرايب محاسبه شده - 2 جدول

 tي  آماره  ضريب  متغير
OILR 0/26 3/75  
Rmoi -0/05  -4  
ZEX 10/36  4/24  

ZEX(-1) -9/76  -4/22  
C -7/52  -1/83  

  هاي تحقيق داده: مأخذ  



   

  تفسير نتايج -5-4
زير محاسبه شـده   صورت بهانداز بخش خصوصي در ايران  مدل رگرسيون برآورد پس

  :است
  (ZEX) -9/76 (ZEX(-1))+39/1Du 10/36) +Romi (0/05- )OILR(0/26  +7/52-  =S  

   (2/91)           )-4/22  (      )4/24(            )-4(     3/75)  ((-1/83)        
    

2R  = 0/79          2R  = 0/74      D.W = 2/03 
درآمـدهاي   تـأثير ضريب متغير نرخ رشد درآمدهاي نفتي كه براي چگـونگي تبيـين   

مثبـت بـين   ي  رابطهكه  است، 0/26 ،گرفته شده كار بهانداز بخش خصوصي  نفتي بر پس
بـه  . دهـد  را نشـان مـي  انداز بخـش خصوصـي    نرخ رشد درآمدهاي نفتي و نرخ رشد پس

انـداز بخـش خصوصـي     آمدهاي نفتـي، پـس   عبارت ديگر با افزايش يك واحد در رشد در
اثـر   ي هكنند يديتواند تأ مي مثبتي  رابطهاين . يابد افزايش ميواحد  0/26متوسط  طور به

كه افزايش رشد درآمدهاي نفتي موجب رشد  ،باشد در اقتصاد ايران » پيگو« ثروت يا اثر
  .انداز بخش خصوصي شده است درآمد سرانه و در نهايت افزايش پس

 منفي و ،گرفته شده كار بهكه به عنوان متغير جانشين نرخ بهره  Rmoiضريب متغير 

بـانكي،  بلندمـدت  هـاي   با افزايش نرخ سود واقعي سپرده ،باشد، به عبارت ديگر مي 0/05
 بـراي در ايـن تحقيـق   كـه   ايـن بـا توجـه بـه    . يابـد  انداز بخش خصوصي كاهش مـي  پس

از متغير جانشـين ميـانگين    ،انداز بخش خصوصي آن بر پس تأثير و  گزيني نرخ بهره جاي
واقعـي   صورت بهتغير ، الزم است اين مبانكي استفاده شدهبلندمدت هاي  نرخ سود سپرده

دست  بهانداز بخش خصوصي  آن بر پس تأثيرتري از  تحليل واقعي وارد مدل شود تا بتوان
از نرخ تورم انتظاري كه شامل نـرخ   ،آوردن آمار واقعي اين متغيربه دست  برايلذا  آورد،
  .است  باشد، استفاده شده گذشته مي ي دورهتورم 
ي مـورد  هـا  بانكي در طي بعضـي از سـال  لندمدت بهاي  كه نرخ سود سپردهجا  آن از

نيز اكثـراً بـيش از مقـدار     ها بررسي ثابت بوده و نرخ تورم مورد استفاده در طي اين سال
، بنـابراين  ي اسـت تر بيشبانكي و داراي نوسانات بلندمدت هاي  ميانگين نرخ سود سپرده

كـه از كسـر دو متغيـر ميـانگين نـرخ سـود       (بـانكي  بلندمـدت  هـاي   نرخ واقعي سـپرده 
ي مورد ها در طي سال) آيد ميبه دست  بانكي از نرخ تورم انتظاريبلندمدت هاي  سپرده
انـدازهاي خـود را    منفي محاسبه شده و اين بدان معني است كه افرادي كه پس ،بررسي

در حقيقـت  . انـد  كننـد، متضـرر شـده    در بانك و با هدف افزايش سـرمايه نگهـداري مـي   
هاي بانكي، متضرر شـده و   بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده تربا باال ،انداز كنندگان پس

رسد كه با افزايش متغيـر   بنابراين منطقي به نظر مي. كاهش يافته است شانقدرت خريد



  

كـه   ،انداز بخش خصوصي كـاهش يابـد   پس ،بانكيبلندمدت هاي واقعي  نرخ سود سپرده
ذكر اين نكته ضروري است كه نـرخ سـود   . كند تحقيق نيز آن را اثبات ميهاي اين  يافته

ي اعالم شده ها كه نرخ ،شود اعالم مي ها هر ساله توسط بانك ،دار بانكي هاي مدت سپرده
پيشنهاداتي از سوي بانك  به تازگيالبته . ه استبا در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه نشد

  .در حال بررسي استمطرح شده كه ه زمينمركزي در اين 
ي هـا  يك شاخص جمعيتي براي نشان دادن ويژگيبه عنوان كه  ZEXضريب متغير 

انداز بخش خصوصـي در ايـران انتخـاب شـده اسـت،       جمعيتي و وضعيت اشتغال بر پس
اگر نسبت جمعيـت شـاغل بـه كـل      دهد نشان ميكه  ،باشد مي 10/36ميزان به مثبت و 

به  1376انداز بخش خصوصي به قيمت ثابت سال  پسواحد افزايش يابد،  0/01جمعيت، 
  . واحد افزايش خواهد يافت  1036/0ي  اندازهطور متوسط به 

ادوار  ي هچارچوب نظري الگو بيان شد، براساس نظري ي هه كه در هنگام ارائگون همان
بـه  . باشـد  انداز مـي  نرخ پس ي هيكي از عوامل تعيين كنند ،زندگي، خصوصيات جمعيتي

نسـبت بـه افـزايش     هـا  كنند، اگـر انتظـار آن   انداز مي پس تر كمافراد جوان  ،طور معمول
ند، هسـت اوج عوايد خود  ي هافراد ميان سال كه نزديك نقط. باشد تر بيششان  درآمد آتي
ز ا تـر  بـيش (هاي ناشـي از مصـرف    ايام بازنشستگي و بازپرداخت بدهي ه علتمجبورند ب

ي انجـام دهنـد، كـه چنـين     تـر  بـيش انداز  در دوران گذشته، در حال حاضر پس) درآمد
ن و بـه  بايد صاحب شغل خاصي باشند، لـذا هـر چـه تعـداد شـاغال      به طور حتمافرادي 

انـداز   پس اين كهامكان  ،باشد تر بيشعبارت ديگر نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت 
انداز منفي پيشي بگيرد و لذا انتظار يك ارتباط مثبت بين نسـبت جمعيـت    مثبت بر پس

انداز، وجود دارد، بررسي حاضر چنين انتظار تئـوريكي   شاغل به  كل جمعيت و نرخ پس
  .دكن الگوي برآورده شده تأييد مي را در

جمعيـت در   نسبت جمعيت شاغل به كـل  ي هكه بيان كنند ZEX(-1)ضريب متغير 
واحـد   0/01با افزايش  دهد نشان ميكه  است 9/76ميزان و به باشد، منفي  مي سال قبل

از بخش خصوصي در سال پس از آن اند پسجمعيت شاغل به كل جمعيت در سال قبل، 
ن كـه از نسـبت جمعيـت    از شـاغال انـد  پسميزان  چه چنان. يابد مي واحد كاهش 0/976

رسد در سال پس  مي آيد، افزايش يابد، منطقي به نظر به دست مي شاغل به كل جمعيت
از كننـد و ميـزان   انـد  پس تر كماز در سال گذشته، اند پسدليل داشتن ه از آن اين افراد ب

 .كاهش يابدها  آن ازاند پس
بـين نسـبت    ي هي مدل مبني بـر مثبـت بـودن رابطـ    ها يكي از فرضيه ،بر اين اساس

و  يـرد گ مـي انداز بخش خصوصي، مورد تأييد قـرار   پس وجمعيت شاغل به كل جمعيت 



   

انـداز بخـش خصوصـي      بين نرخ بهره و پـس ي  رابطهدوم مبني بر مثبت بودن ي  فرضيه
  .دشو تأييد نمي

  
  يگير نتيجه -6 

 هاز بخش خصوصـي پرداختـ  اند پسدر آمدهاي نفتي بر  تأثيردر اين مقاله به بررسي 
از  بخـش  انـد  پـس موجـب افـزايش    ،بر درآمد سرانه تأثيردرآمدهاي نفتي از طريق . شد

از انـد  پـس مثبت بودن اثر رشد درآمدهاي نفتي بـر  ي  فرضيهبنابراين  شود، مي خصوصي
مبنـي   هـا  نئوكالسيكي  فرضيهدر اين تحقيق . دگير مي قراربخش خصوصي مورد قبول 

هـاي   كه بـر طبـق داده   ،از بخش خصوصي بررسي شداند پسمثبت نرخ بهره بر  تأثيربر 
شاخصي براي نـرخ بهـره   بلندمدت به عنوان بانكي  ي هاثر نرخ بهره بر نرخ سپرد ،تحقيق

با توجـه بـه شـرايط     ها بنابراين پارادايم نئوكالسيك. آمده استبه دست  در ايران، منفي
برد  يم ي تورم باال رنجها از نرخ يك سواقتصاد ايران از . خاص اقتصاد ايران مصداق ندارد

كه اين نظام، مـانع از   اي هبه گون ،ديگر داراي يك نظام مالي كنترل شده است سويو از 
 هـا  ن سـود اداري بانـك  كـرد ي اسمي بانكي به دليل موجه ها باال رفتن نرخ سود سپرده

ي واقعـي را منفـي مـي كنـد، لـذا      هـا  نرخ تورم باال، نرخ سود سـپرده  چنين هم. شود مي
  : آيد به دست مي كه از اين فرآيند اي هنتيج

از بخش خصوصي و ثانيأ، اثر معنـي دار منفـي نـرخ    اند پساوأل، اثرمنفي تورم بر نرخ 
  .باشد مي از،اند پسبانكي بر نرخ بلندمدت ي ها سود واقعي سپرده

نسبت جمعيت شـاغل بـه كـل جمعيـت كـه بـه عنـوان         اين كه هبا توجه ب چنين هم
از بخـش  انـد  پـس تي استفاده شده اسـت، اثـر مثبـت بـر نـرخ      شاخصي از ساختار جمعي

از اند پساثر مثبت بر نرخ  ،زا ي اشتغالها سياست تماميتوان گفت كه  مي ،خصوصي دارد
 .در ايران دارند
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