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ثبت و  تیقابل یبند میتقس نیمالک ا.کرد یبند میتقس یررسمیو غ یبه دو بخش رسم توان یاقتصاد هر کشور را م یکل یبند میتقس کیدر 

 (.2931نیلی و ملکی،)است یطور رسم موردنظر به یاقتصاد یها تیگزارش فعال

سازی و  توسعه، مدل یافته و درحال سال گذشته به دلیل اهمیت رشد اقتصادی در میان اهداف اقتصاد کالن در کشورهای توسعهدر طول چند 
روابط بین عرضه پول و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد رسمی نسبت به هر موضوع دیگر درزمینه اقتصاد پولی، یکی از مسائل اصلی 

در حالی که  گذاران شده است اما همه این توجهات معطوف به بخش رسمی اقتصاد است ژوهشگران و سیاستموردعالقه برای اقتصاددانان، پ
های  اقتصاد غیررسمی فعالیت.شود های اقتصادی ایران در بخش غیررسمی انجام می توجهی از فعالیت دهد که سهم قابل نشان میشواهد 

بنابراین اقتصاد غیررسمی  .گیرند پردازند و نه تحت نظارت دولت انجام می مالیات می شود که برخالف اقتصاد رسمی نه اقتصادی را شامل می
های  حضوربخش غیررسمی به این معناست که درجه سیاست پذیری فعالیت.شوند  در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی وارد نمی

های اقتصادی دولت یا  ایین است و نتیجه آن نیز عدم تحقق سیاستهای دولت و قدرت اعمال نظارت دولت، پ ها و سیاست اقتصادی از برنامه
 ها از نتایج موردنظر است انحراف آن

همچنین پاسخ به این . های پولی سوق دهد های اقتصادی را به سمت استفاده بااحتیاط از سیاست تواند سیاست بنابراین شناخت این روابط می
ناخالص داخلی در اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی دارد و یا اینکه متغیرهای کالنی در برابر  ای با تولید مسئله که عرضه پول چه رابطه

گذاران اقتصادی نیز حائز  ریزی اقتصادی درزمینه کاربردی برای سیاست منظور برنامه دهند، به العملی را نشان می تغییرات عرضه پول چه عکس
 .اهمیت است

شود وسالیان بسیار  ها و یا تورم می های پولی دولت  منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ا که سیاستلزوم این بررسی  بخصوص در کشورم 
 .تورم گریبان اقتصاد آن است اهمیت بیشتری دارد
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 پژوهش اهداف

 .ناخالص داخلی در اقتصاد رسمی ایران بررسی و تعیین جهت علیت رابطه بلندمدت بین عرضه پول و تولید -

 .ناخالص داخلی درمجموع اقتصاد رسمی و غیررسمی در ایران جهت علیت رابطه بلندمدت بین عرضه پول و تولیدبررسی و تعیین  -

عرضه پول و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد رسمی کشورهای منتخب عضو رابطه بلندمدت بین بررسی و مقایسه  جهت علیت  -

 .با ایران 2اپک

 پژوهشسئواالت  و  هافرضیه

در بلندمدت در ایران، ( و غیررسمیاقتصاد رسمی )در اقتصاد رسمی و مجموع آن  ناخالص داخلی تولیدبین عرضه اسمی پول و  -

 .داری وجود دارد مثبت و معنیرابطه 

 در بلندمدت در ایران،( غیررسمی و رسمی اقتصاد)در اقتصاد رسمی و مجموع آن  GDP نرخ رشدعرضه پول و نرخ رشد بین  -

 .داری وجود دارد مثبت و معنیرابطه 

داری وجود  رابطه مثبت و معنیدر بلندمدت ، اپک بین عرضه اسمی پول و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد رسمی کشورهای عضو -

 .دارد

 پژوهش سئواالت فرضیه ها  و  به پاسخگويی روش و مطالعه نوع

در این . است یا و کتابخانه یصورت اسناد آمار و اطالعات به یآور روش جمع و بوده یکاربرد یقاتمطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحق

و سپس با در نظر گرفتن مالحظات و  یآور جمع یقنه تحقیشیآمار و اطالعات، مباحث تئوریک و پ یا مطالعه ابتدا با استفاده از روش کتابخانه

و  یو عرضه پول در اقتصاد رسم یناخالص داخل یدتول ینب یترابطه عل .گردد یاتخاذ م یمناسب اقتصادسنج یمدل و الگو ی،شرایط اقتصاد

 یها آزمون ،(VAR) یزمان یسر یدرداده ها یبردار یحمدل خود توض یاز طریق رویکردها یراندر ا یررسمیو غ یمجموع اقتصاد رسم

 .قرارگرفته است یبررس مورد گرنجری-آزمون علیجوهانسون و  ی، آزمون هم انباشتگ(Unit root tests)ریشه واحد 

 و حجم نمونه آماری جامعه

باشد، همچنین در راستای اهداف تحقیق و به منظور مقایسه  یمبر اساس اهداف اصلی این پژوهش جامعه آماری این تحقیق کشور ایران 

ایران، الجزایر، )کشور منتخب اپک 21نتایج به دست آمده با کشورهایی که ساختار اقتصادی مشابه ایران دارند، جامعه آماری مورد بررسی 

 .می باشد( عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده، اکوادور، انگوالو ونزئوال

ها شامل سری زمانی ساالنه از  بر اساس اهداف پژوهش، مجموعه دادهو است وجود نداشته  قیتحق نیدر ا یریگ نمونه و روش نمونه

داده های مربوط به تولیدناخالص  و 2931تا  2931الص داخلی واقعی، حجم اقتصاد غیررسمی در ایران در طول بازه زمانی نقدینگی، تولید ناخ

 .می باشد 1123تا 2333داخلی و عرضه پول دوازده کشور منتخب اپک در بازه زمانی 
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 ها داده گردآوری ابزار

ی معتبر ها تیسااز مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و  برگرفتهآمار و اطالعات  استفادهی است که با ا کتابخانهی اطالعات، آور جمع روش 
 .باشد یم IMFو  WDIخارجی همچون 

 

 هاداده تحلیل و تجزيه ابزار

 از سایت بانک مرکزی شده یآور جمع یها داده، (Stata)و  (Eviews)ی افزارها و نرمی اقتصادسنجی ها پژوهش با استفاده از روش نیدر ا

 .گردد یو معادله مربوطه برآورد م شده لیوتحل هیتجز و مرکز آمار

 

رابطه  ینهدرزم یا مطالعه یچپژوهشگر، تاکنون ه های یاین است که بر اساس بررس یرانگرفته در ا مطالعات انجام یرتفاوت این مطالعه با سا
انجام نگرفته است این مطالعه  یقکاررفته در این تحق به یاقتصادسنج یها با استفاده از روش یناخالص داخل یدعرضه پول و تول ینت بیعل

در نظر گرفتن بخش  یقبل یقاتبا تحق یقتحق ینا یاست، تفاوت بعد ینوآور یدارا یاقتصادسنج های یکاین تکن یریکارگ ازلحاظ به
که تاکنون نه در ایران و نه دیگر کشورها رابطه مربوطه با حضور بخش غیررسمی اقتصاد  اقتصاد است یش رسمبخ اراقتصاد در کن یررسمیغ

 .بررسی نشده است

 

 


