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تبييي رابطِ هياى سياست پَلي-ارزي ٍ بدّي دٍلت ٍ تأثير آًْا بر تَرم ٍ رضد
اقتصادي در ايراى
سارا قبادي ،زاًف آهَذتِ زوتطی التهبز زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت تْطاى
اکبر کويجاًي ،اؾتبز زاًكىسُ التهبز زاًكگبُ تْطاى
چكيدُ
ًطخ تَضم پبييي ٍ ضقس التهبزی پبيساض اظ خولِ هؿبئلي اؾت وِ زٍلتّب ثطای ضؾيسى ثِ آى تالـ هيوٌٌسّ .سف انلي ايي تحميقك
تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي -اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض زٍضُ ظهبًي ( )1368-1387اؾت .ازثيبت
تئَضيه زض ايي هَضز ثِ ًظطيبت ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ(ّ ٍ )1981وچٌيي عطفساضاى ًظطيِ هبلي ؾغح ليوت  FTPL هيپطزاظزً .مغِ
اقتطان ايي ًظطيبت آى اؾت وِ اثط ؾيبؾت پَلي زض وٌتطل ًطخ تَضم ثِ ايي هَضَع ثؿتگي زاضز وِ ثِ چِ هيعاى ثقب ؾيبؾقت هقبلي
ّوبٌّگ ػول وٌس .زض ايي تحميك ثط اؾبؼ ضٍاثظ ؾبذتبضی ثيي هتغيطّب ٍ قَنّبی التهبزی ،ثب اػوبل ليَز ّوعهبًي ثلٌسهقست ثقِ
ثطضؾي ًتبيح حبنل اظ ثطآٍضز هسل ثط اؾبؼ ضٍيىطز  SVECM ٍ VECMپطزاذتِ قسُ اؾت .ضٍاثظ ثلٌس هست ًكبى هقيزّقس
هيبًگيي ٍظًي ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي ثِ ػٌَاى يه اثعاض هَثط زض التهبز ايطاى ًمكي ضا ايفب ًويوٌس ،اهب افعايف ثسّي زٍلت يه
ػبهل هَثط ثط افعايف حدن پَل ٍافعايف ليوتّب اؾت .زض هَضز تبثيطگصاضی تغييطات حدن پقَلً ،قطخ ؾقَز ؾقپطزُّقبی ثقبًىي ٍ
ثسّي زٍلت ثط تغييطات ؾغح تَليس ضاثغِ هؼٌبزاضی زض ثلٌسهست هكبّسُ ًويقَز .ثِعَضولي هيتَاى گفت وِ ًمف ؾيبؾت پَلي ثب
تبويس ثط حدن پَل ٍ ؾيبؾت اضظی ثب تبويس ثط ًَؾبىّبی ًطخ اضظ ٍ ؾيبؾتّبی هبلي زٍلت ثب تبويس ثط ثسّي زٍلت اظ ػَاهل هؤثط ثط
افعايف ًطخ تَضم زض التهبز ايطاى هحؿَة هيقَز.
ٍاشُّاي کليدي :ثسّي زٍلت ،ؾيبؾت پَلي ،تَضم ،تئَضی هبلي ؾغح ليوتً ،طخ اضظ ،هسل تهحيح ذغبی ثطزاضی ؾبذتبضی
طبقِبٌدي E61, E63 : JEL

ثسّي زٍلت ثط اؾبؼ ذالنِ زاضاييّب ٍ ثسّيّبی ؾيؿتن ثبًىي اؾت ٍ قبهل ثسّي ثرف زٍلت ٍ قطوتّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي ثِ ثبًه هطوعی اؾت.


ًَيؿٌسُ هؿئَل

Email: sghobadi@khuisf.ac.ir
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 .هقدهِ

ذسهبت ٍ ًْبيتبً ليوتّب هيقَز .ثطاؾبؼ ايي زيسگبُ

ايي تحميك ثِ ثطضؾي ضاثغِ ثسّي زٍلت ٍ تَضم

زٍلتّبيي وِ زچبض وؿطی ثَزخِ هعهي ّؿتٌس،

اذتهبل هييبثس .زض ازثيبت التهبزی ثط عجك زيسگبُ

ًبچبضًس وؿطی ثَزخِ ضا ثب اًتكبض پَل خجطاى ًوبيٌس ٍ زض

ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ )1981( 1افعايف لطضِّبی ػوَهي

ًتيدِ ايي وبض هٌدط ثِ تَضم هيگطززّ .وچٌيي زض ايي

هؼوَالً زض وكَضّبيي وِ ثسّي ػوَهي 2ثباليي زاضًس،

زيسگبُ ضاثغِ ثيي وؿطی ثَزخِ ٍ تَضم ،پَيب اؾت يؼٌي

3

ثب فطو ٍخَز يه ؾيبؾت هبلي هؿتمل وؿطی ثَزخِ،

افعايف ثسّي زٍلت ،ثطٍت زاضًسگبى اٍضاق لطضِ ضا

حتي اگط همساض پَل هَضز ًيبظ ثطای ضفغ ايي وؿطی

افعايف هيزّس ،الجتِ ثِ قطط آىوِ ؾبيطالالم ثطٍت

هكرم ثبقس ،اهب العاهبً ًويتَاًس همساض فؼلي زضآهس

ثبثت ثبقس ،ثٌبثطايي ليوت اٍضاق لطضِ ثلٌس هست افعايف

ًبقي اظ ًكط اؾىٌبؼ ٍ يب همساض تَضم ضا هكرم ًوبيس.

هييبثس ،تمبضبی ول افعايف يبفتِ ٍ ؾغح ليوت ًيع

زض ايي ًظطيِ ،هيعاى اثطگصاضی ؾيبؾت پَلي ثط تَضم ثِ

افعايف هييبثس .زض ايي حبلت ػطضِ پَل وِ زضٍىظا ٍ

هيعاى ّوبٌّگي ؾيبؾت پَلي ثب ؾيبؾت هبلي ثؿتگي

تبثؼي اظ تمبضب ٍ همساض ثسّي زٍلت اؾت ،زض تغبثك ثب

زاضز ٍ افعايف ثسّي زٍلت ثِ ثبًه هطوعی وِ ثِ ًَػي

تمبضبی پَل ًيع افعايف هييبثس .زض ايي نَضت ،ؾغح

اظ وؿطی ثَزخِ هٌتح هيقَز ،يه ضاثغِ ػليت زٍ

ليوت وِ ػبهل هتؼبزلوٌٌسُ اضظـ اؾوي آتي ثطٍت

ؾَيِ ثيي تَضم ٍ افعايف ثسّي زٍلت ٍ تبثيطپصيطی

تٌعيل قسُ ٍ اضظـ اؾوي ثسّي ػوَهي اؾت ،افعايف

ؾيبؾتّبی پَلي اظ ؾيبؾتّبی هبلي ضا هكرم هي-

هييبثس.

وٌس؛ يؼٌي ثِ زليل هحسٍزيت زض هٌبثغ هبلي زٍلت،

زاضای آثبض تَضهي اؾتّ .وچٌيي عجك ًظطيِ ( ) FTPL

زض همبلِ ثٌيبزيي ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ ( )1981آهسُ
اؾت وِ اثط ؾيبؾت پَلي زض وٌتطل تَضم ثِ ايي وِ

تبهيي وؿطی ثَزخِ ػوستبً اظ عطيك افعايف ثسّي زٍلت
ٍ ثِ ػجبضتي پَلي ًوَزى ثسّي زٍلت نَضت هيگيطز.

چمسض ؾيبؾت پَلي ثب ؾيبؾت هبلي ّوبٌّگ اؾت،

ثط اؾبؼ آًچِ گفتِ قس ّسف اظ ايي تحميك ثطضؾي

هطتجظ هيقَز .زض هسل ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ ؾيبؾت پَلي

ضاثغِ ثيي تَضم ٍ ضقس التهبزی اظ عطيك ؾيبؾتّبی

هيتَاًس هٌدط ثِ تَضم ثبال تحت قطايظ ػسم اعويٌبى

پَلي ثبًه هطوعی ثب تىيِ ثط ًمف ثسّي زٍلت زض

قَز ،ظيطا ثب تَخِ ثِ آىوِ تمبضب ثطای اٍضاق لطضِ

افعايف ًطخ تَضم ٍ تبثيطآى ثط ضقس التهبزی اؾت.

زٍلتي 4هكرم اؾت ٍ زض غيبة تغييطات ؾيبؾت هبلي

ّوچٌيي تبثيطگصاض ثَزى ًحَُ ثىبضگيطی ؾيبؾتّبی

آيٌسُ ثركي اظ تؼْسات زٍلتي ثَؾيلِ حكالضطة پَلي

پَلي زض تبهيي ثسّي زٍلت ٍ اثطات آى ثط پبيِ پَلي ٍ

تبهيي هيقَز وِ هكبثِ اؾتسالل ًظطيِ (  ) FTPLاؾت.

ًمسيٌگي زض التهبز ايطاى اؾت.

ثِ ايي تطتيت اثطات افعايف اٍضاق لطضِ زٍلتي ،ثطٍت
ذبًَاض ضا افعايف زازُ ٍ هٌدط ثِ افعايف وبالّب ٍ
1

Sergeant and Wallace
Public Debt
3
Fiscal Theory of the Price Level
2

هٌظَض اٍضاق لطضِ زٍلتي ثلٌسهست هٌتكط قسُ وِ ثِ ثيبى زيگط ثسّي زٍلت ضا ًكبى هي زّس.

 .2پيطيٌِ هَضَع ٍ هباًي ًظري
زضن هٌكبء ثيثجقبتي تَليقس ٍ تقَضم ّوقَاضُ هقَضز ًظقط
التهبززاًبى ثقَزُاؾقت .ثقِ عقَضی وقِ تؼقساز ظيقبزی اظ
هغبلؼبت اذيط وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ًظيط وكقَضّبی

تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي-اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض ايطاى

3

آهطيىقققبی التقققيي ٍ وكقققَضّبی آؾقققيبيي ضا ثقققِ ذقققَز

هغبلؼبت ثؿيبضی زض هَضز زيسگبُ ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ

اذتهققبل زازُ اؾققت .ثغققَض ولققي ؾققِ تفؿققيط ػوققسُ زض

ٍ زيسگبُ ًظطيِ هبلي ؾغح ليوت اًدقبم ققسُ اؾقت وقِ

ذهققَل تققَضم ٍخققَز زاضز ،ضٍيىققطز پققَلي ،ضٍيىققطز

ػوستبً ثِ زٍ زؾتِ تمؿين هيقًَسً .تبيح ثطذقي هغبلؼقبت

هحبؾجبتي وؿطی ثَزخِ ٍ ضٍيىطز ًقطخ اضظ تفؿقيطّبيي

ثِ ٍخَز ضاثغِ هثجقت ثقيي ثقسّي زٍلقت ٍ ؾيبؾقتّقبی

ّؿتٌس وِ ػوستبً زض وكقَضّبی زاضای تقَضم ثقبال هغقط

پَلي ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم اقبضُ زاضز ٍ ثطذي ػسم ٍخقَز

هيقًَس ،زض حبلي وِ تؼجيط پَلي تقَضم هٌقتح اظ افقعايف

ضاثغِ ضا هغقط هقيوٌٌقس .هغبلؼقِ پلَؾقط ( )1985ضاثغقِ

پبيِ پَلي ٍ ًمسيٌگي اؾت ،زض تؼجيقط هحبؾقجبتي وؿقطی

وؿققطی ثَزخققِ ٍ افققعايف حدققن پققَل ٍ تققَضم ضا زض 12

ثَزخِ ،زٍلتّبيي وِ زچبض وؿطی ثَزخِ هعهي ّؿتٌس،

وكَض هقَضز ثطضؾقي لقطاض هقيزّقس ٍ ػقسم اضتجقبط ثقيي

ثب تحت فكبض لقطاض زازى ثبًقه هطوقعی هجٌقي ثقط اًتكقبض

هتغيطّبی هغط قسُ ضا تبييس هقيوٌقس ،هغبلؼقِ هكقبثْي

پَل ،وؿطی ثَزخِ ضا خجطاى هيًوبيٌس ٍ هٌدط ثِ افعايف

تَؾظ خقًَع ( )1985زض آهطيىقب اًدقبم ققسُ وقِ ًتقبيح

ًطخ تَضم هيگقطزز .ثقِ ػجقبضتي تلفيقك ضٍيىقطز پقَلي ٍ

هكبثِ ثب هغبلؼبت پالؾط زاققتِ اؾقتّ .وچٌقيي وقبضاؼ

ضٍيىطز وؿطی ثَزخًِ ،گبُ هبلي ثِ تقَضم اؾقت وقِ زض

( )1994ثطای  32وكَض ٍ ؾقيىًَيّ -قبى ( )1998ثقطای

وكَضّبی زضحبل تَؾؼِ اظ حؿبؾيت ثقباليي ثطذقَضزاض

 30وكَض زضحبل تَؾؼِ هغبلؼبتي اًدبم زازُاًسوِ ًتقبيح

اؾت ،ثِ زليل آىوِ ػوَهبً زض ايي وكَضّب ًظبم هبليقبتي

ػسم ٍخَز ضاثغِ ثيي وؿقطی ثَزخقِ ،ضققس التهقبزی ٍ

اظ وبضايي الظم ثطذَضزاض ًيؿت ٍ ػقسم ثجقبت ؾيبؾقي ٍ

تَضم ضا هغط هيوٌس .اظ ؾقَی زيگقط ازٍاضز– تقبثيليٌي

ٍخَز هحسٍزيت زض ظهيٌِ زؾتطؾي ثِ هٌبثغ اؾتمطاضقي،

( )1991زض وكققَضّبی زض حققبل تَؾققؼِ ثققِ ٍخققَز يققه

هَخت وبّف ّعيٌِ ًؿجي زضآهس ًبقي اظ ًكط اؾقىٌبؼ

ضاثغِ هيبى تَضم ٍ وؿطی ثَزخِ اشػبى زاقتِاًس .هغبلؼِ-

ٍ افعايف ٍاثؿتگي ثقِ هبليقبت تقَضهي زض ايقي وكقَضّب

ای زض التهبز تطويقِ هجٌقي ثقط ققَاّسی زض هقَضز ضاثغقِ

هيقَز .الؿيٌب ٍ زضاؾي )1991( 1زض تفؿقيط ًقطخ اضظ ثقب

هثجت وؿطی ثَزخِ ٍ ضقس پَلي ٍ تقَضم تَؾقظ تىقيي-

قققىلگيققطی يققه زٍض تؿلؿققل ثققيي ًققطخ اضظ ٍ تققَضم،

وَضٍ ( )2003هغط هيقَز .زض تحميمقي تحقت ػٌقَاى

ثبالضفتي ًطخ اضظ ؾجت افعايف ليوت وبالّبی ٍاضزاتي ٍ

ثسّي ػوَهي ،ػطضِ پَل ٍ تَضم ،وقَّي ٍ هقه فقبلي

زض ًتيدِ ثبػث ضقس تقَضم ٍ ضققس تقَضم ثبػقث افقعايف

( )2003اظ ؾطی همبلِّبی هٌتكط قسُ نٌسٍق ثييالوللقي

ًطخ اضظ هيقَز .ػىؽالؼوقل تقَضم زض هٌقبعك هرتلق

پَل اظ هتغيطّبی ققبذم ليوقت ههقطف وٌٌقسُ ،تَليقس

هتفبٍت اؾقت زٍ ػبهقل ػوقسُ تفقبٍت زض ايقي ػىقؽ-

ًبذبلم زاذلي ٍالؼي ،پبيِ پقَلي ،ثقسّي زٍلقت ٍ ًقطخ

الؼول ،تبضيرچِ تقَضم ّوقطاُ ثقب ققىلگيقطی اًتظقبضات

اضظ اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ثط اؾبؼ ضٍيىقطز زازُّقبی تقبثلَيي

تققَضهي ٍ زضخققِ ثققبظ ثققَزى التهققبز آى هٌغمققِ اؾققت

ثِ تحليل اثطات ثيي هتغيطّب پطزاذتِاًقسً .تقبيح حبنقل اظ

(زٍضًجَـ.)1976،

ايي تحميك ثِ ٍخَز ضاثغِ هؼٌبزاض هثجقت ثقيي لطضقِّقبی
ػوَهي ٍ تَضم زض وكَضّبی هقَضز ثطضؾقي اققبضُ هقي-
Alesina and Drazen

1

وٌسّ ،وچٌيي ًتبيح ثيبًگط آى اؾت وقِ ؾقغح ليوقتّقب
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ثِعَض هثجت تحت تبثيط ػطضِ پَل ٍ لطضِ زٍلتقي اؾقت

هَخت پيچيسگي تحليل ليوت هقيققَز ،زض ًظقط گطفتقِ

ٍ قَنّبی هقبلي هثجقت اثقطات هثجقت ؾقبظگبضی ضا ثقط

ًكسُ اؾتٍ .يػگي هْن تغييطات ؾيبؾت هقبلي وٌقًَي ٍ

ػطضِ پَل ًكبى هيزّسّ .وچٌقيي ًتقبيح ايقي تحميقك زض

آيٌسُ آى اؾت وِ ثب تَخِ ثقِ همقساض ٍالؼقي ثقسّيّقبی

وكققَض خبهبئيىققب ثققط اؾققبؼ ضٍيىققطز ذققَز ضگطؾققيَى

زٍلت ،تؼسيالت ؾقغح ليوقت زض ًظقط گطفتقِ هقيققَز.

ثطزاضی ،ثيبًگط ؾبظگبضی ثقيي ليوقتّقب ،پقَل ،تغييقطات

اقتطان ًظطيِ هبلي ٍ ًظطيِ همقساضی ،هحقسٍزيتّقبيي

ًطخ اضظ ٍ اثعاضّبی ثبظاضّبی ثقبظ اؾقت .هغبلؼقِ زيگقطی

اؾت وِ ثِ هٌظَض تقبهيي ثقسّي زٍلقت ثقط ؾقغح ليوقت

تَؾققظ ثبلققسيٌي ٍ ّوىققبضاى ( 1)2008زض وكققَضّبی

تحويل هيقَز .ثِ ػجبضت زيگط اگط ؾيبؾت پقَلي ّقي

آفطيمبيي اًدبم قسُ اؾت وِ ًكبى هيزّس ؾيبؾقتّقبی

ًمكي زض تبهيي ثسّي ّقبی زٍلقت ًساققتِ ثبققسً ،ظطيقِ

هبلي ٍ پَلي هيتَاًس ثِ ػٌقَاى لٌگقطی زض تثجيقت ليوقت

همساضی هيتَاًقس ثيقبًگط تغييقطات ؾقغح ليوقت زض ًظقط

هقؤثط ثبقققس ،ثققِ ػجققبضتي وؿقطی ثَزخققِ هققساٍم هَخققت

گطفتققِ قققَز زض ايققي نققَضت ؾققغح ػوققَهي ليوققت ّققب

افققعايف ثققسّيّققبی ػوققَهي قققسُ ٍ ػققسم تؼققبزل هققبلي

هؿتمل اظ ؾيبؾت هبلي اؾت اهب همساض ثسّيّقبی زٍلقت

هَخت ثطٍظ تقَضم هقيگقطزز .ثقِ ػجقبضتي وكقَضّبی ثقب

ثط تؼبزل پَلي ٍالؼي هَثط ثَزُ ٍ ثط افقعايف حدقن پقَل

تؼْسات هبلي ًؿجتبً ظيبز زاضای ًطخ تَضم ثبالتطی ّؿتٌس.

زض آيٌقققسُ تبثيطگقققصاض اؾقققتّ .طگقققبُ ؾيبؾقققت هقققبلي
هحسٍزيتّبيي ضا ثط ؾيبؾت پقَلي اػوقبل وٌقسً ،ظطيقِ

ً .3ظريِ هقدداري پدَ

ٍ ًظريدِ هدالي سدط

هبلي ؾغح ػوقَهي ليوقت ّقب ثقِ ػٌقَاى هقسل گؿقتطـ

ًظطيِ همساضی ًٍظطيِ هبلي ؾغح ليوقت ثقطای تحليقل اظ

يبفتِ "هحبؾجِ ًبذَقبيٌس پَلي "2هغط هيقَز.
ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ هسلي ضا اضائِ هيوٌٌس وِ ؾيبؾت

يه تبثغ تمبضبی پقَل هطؾقَم ثقِ نقَضت ظيقط اؾقتفبزُ

هبلي هٌدط ثِ تَضم هيقَز .ثط اؾبؼ ايي زيقسگبُ وٌتقطل

ػوَهي قيوتّا

هيوٌس:
()1

d

m
 hi, Y 
P

تَضم ثغَض يىؿبى ثِ هطاخقغ هقبلي ٍ پقَلي ثؿقتگي زاضز.
زضنَضتي وِ حدن پقَل ،همقساض اٍضاق لطضقِ زٍلتقي ٍ
هربضج زٍلت ثبثت زض ًظط گطفتِ ققَز ،ثقِ زليقل ٍخقَز

وِ زض آى  Pؾغح ليوتّبً i ،طخ ثْقطُ اؾقوي وقِ

اٍضاق لطضِ زٍلتي ٍ ثقبض ثقسّي حبنقل اظ انقل ٍ فقطع

ثيبًگط ّعيٌِ فطنت پَل اؾقت ٍ  Yهتغيقط هميقبؼ يقب ثقِ

آى ،ثبيس حدن هبليبتّقب يقب ضققس حدقن پقَل زض آيٌقسُ

ػجبضتي ؾغح تَليس اؾت .زض نَضتي وِ ًطخ ثْطُ اؾوي

افعايف يبثس تب زٍلت ثتَاًس ثسّيّبی گصققتِ ضا خجقطاى

تؼيييوٌٌسُ خبًكيٌي ثيي اًَاع زاضايقي ّقب زض ًظقط گطفتقِ

وٌس .هحبؾجِ ًبذَقبيٌس پقَلي زض ققطايغي ضخ هقيزّقس

قَز ،ايي هؼبزلِ آضثيتطاغ ثيي پَل ٍ اٍضاق لطضِ اؾوي يب

وِ افعايف حدن پقَل ،هٌدقط ثقِ وقبّف ثقبظزّي هقَضز

ثِ ػجبضتي اثط تَثيي ضا ًكبى هي زّقس .اهقب زض ايقي هؼبزلقِ

اًتظبض پَل گطزز وِ زض ًتيدِ تمبضبی پَل افقعايف يبفتقِ

تطويت هتمبثل ؾيبؾتّبی پَلي ٍ هبلي هَضز اًتظقبض وقِ

ٍ ؾغح ليوت زض تغبثك ثب تمبضبی پَل افعايف هقييبثقس.

1

2

Baldini and Poplawski

Unpleasant Monetary Arithmetic

تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي-اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض ايطاى

اثط ًْبيي تغييطات ليوتقي ثؿقتگي ثقِ ضققس حدقن پقَل ٍ

( )2

ّوچٌيي حدن فطٍـ اٍضاق لطضِ زاضز .ثِ ػجبضتي تغييقط

( )3

زض حدن پَل زض آيٌسُ ثؿتگي ثقِ ًؿقجت حدقن پقَل ثقِ
Bt
اٍضاق لطضِ )
Mt

( ذَاّس زاقتّ .طچِ تغييقط زض ايقي
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تَضم زض آيٌسُ ثيكتط ذَاّس قس.

t

t 0

m b
m
i b
Ct  t  t  Yt   t  t 1  t 1 t 1
pt pt
pt
pt

 :  tهبليبت همغَع ً : it 1ققطخ ضقققس ثققبظزّي اٍضاق

 .هقايسِ دٍ ديددااُ ًظريدم هقدداري پدَ ٍ
ًظريم هالي سط ػوَهي قيوتّا
وليِ هجبحث هغط قسُ زض زٍ ًظطيِ ثط ايي هؿئلِ تَافقك

لطضِ زٍلتي ثيي زٍضُ t  1 ٍ t

هؿققبلِ حساوثطؾققبظی هٌدققط ثققِ قققطايظ هطتجققِ اٍل
 FOCثطای ههطف ٍ تمبضبی ٍالؼي پَل هيقَز:
mt C t it

p t it  1

زاضًس وِ ثب ٍخقَز آىوقِ ثبًقه هطوقعی هؿقئَل حفقؼ
ثجبت ليوت اؾت ،اهب ًويتَاًس ضاخغ ثِ چگًَگي هؿبئل
هبلي زٍلت ًظيط وؿطی ثَزخقِ ثقي تفقبٍت ثبققسً .مغق
توققبيع ًظطيققِ هققبلي ؾققغح ليوققت ٍ زيققسگبُ ؾققبضخٌت ٍ

() 5

ثسّي زٍلت اؾت .زض ًظطي هبلي ،هؼيبض ثقسّي زٍلقت ٍ
زض ًظطيِ همساضی ،هؼيبض ػطض پَل اؾت .
ثِ عَض ولي هيتَاى گفت اؾتسالل ًظطيِ هبلي ؾغح
ػوَهي ليوت ّب ثط اؾقبؼ حبلقت ذبنقي اظ يقه هقسل

pt 1
ثب تَخقِ ثقِ آىوقِ
pt

اًتظبضات تَضهي هطتجظ اؾت .حبل اگقط هحقسٍزيت ثقيي
زٍضُ ای ثَزخِ زٍلت زض ضاثغِ ظيط زض ًظط گطفتِ قَز:

( )7

ايققي هققسل ذققبًَاض زاضای زضآهققس ثبثققت  Ytزض ّققط زٍضُ،
mt
ثطٍت ٍالؼي ذَز ضا ثِ ههطف  Ctحدقن پقَل
Pt

ٍ

اذتهقبل هقيزّقس ٍ ثقط ايقي

  t اؾقت ،ضٍاثقظ (ٍ )5

( )6ثيبًگط تبثغ تمبضبی پَل ويگبى اؾت وِ هؼىقَؼ ثقب

ولي 1اؾت وِ ؾقغح ههقطف ثقط اؾقبؼ ثقطٍت ٍالؼقي
 ٍ WRزضآهس ًيطٍی وبض  Ylزض ًظط گطفتِ هي ققَز زض

Ct 1 it

Ct
 t 1

( )6

ٍاالؼ ثب ًظطيِ همساضی ثطای تؼييي ؾغح ليوت ،زض ًقَع

bt
اٍضاق لطضِ زٍلتقي
Pt





ثب زض ًظط گطفتي ليس هحسٍزيت هٌبثغ :

ًؿجت ثيكتط ثبقس ،تغييط زض پطزاذقت انقل ٍ فقطع اٍضاق
لطضِ ٍ ّوچٌيي تغييطات ضقس حدن پَل ٍ افعايف ًقطخ

5

Bt 1
) ( M  M t 1 ) ( Bt  Bt 1
t  t

pt
pt
pt

)Gt  (it 1  1

ثِ زليل ػسم ٍخَز قطايظ ثبظی پقًَعی 2هحقسٍزيت
ثَزخِ زٍلت زض ثلٌسهست ػجبضتؿت اظ:
it 1 Bt 1   t  j  Gt  j  M t  j  M t  j 1



pt
Rt  j Pt  j
j 0 Rt , j
i 0 Rt , j
j 0

()8

اؾبؼ تبثغ هغلَثيت ( )3ضا حساوثط هيوٌس:
Castro

1

Ponzi Gam

2

6
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اظ آىخبيي وِ هرقبضج ٍالؼقي زٍلقت )ً ٍ (Gقطخ

ٍ اگققط خبًكققيٌي ثققيي اٍضاق لطضققِ ٍ ًققطخ ثققبظزّي

تٌعيل هطوت ٍالؼي )  ( Rt , jاؾقت ،زض ايقي نقَضت ثقط

زاضايقققققيّقققققبی ٍالؼقققققي ٍخقققققَز ًساققققققتِ ثبققققققس

j

اؾققبؼ ضاثغققِ  rt  h ، Rt , j   rt  hثيققبًگط ًققطخ ثْققطُ

) ، (rt 1  it / pt 1 / pt ليوت تؼبزلي ػجبضتؿت اظ:

1   M t   .Bt 
P

h 1

ٍالؼقققي ثقققطٍىظا ثقققيي زٍضُ  t  h ٍ t  h  1اؾقققت.

اگط ً  كبىزٌّسُ ّوبٌّگي عجيؼي ثيي ؾيبؾت پَلي ٍ
هبلي زض ًظط گطفتقِ ققَز ،ثقب تَخقِ ثقِ ثقسّي زٍلقت زض
گصقتِ ،ؾيبؾتّبی هبلي ثِ گًَقِای اًترقبة هقي ققَز

وققِ زٍلققت لققبزض ثققِ پطزاذققت انققل ٍ فققطع ثققسّي-

()11

Ct

t

اگققط هؼبزلققِ ( )11ثهققَضت لگققبضيتن ذغققي زض ًظققط
گطفتِ قَز:

Pˆt  1Mˆ t  2 Bˆt  Cˆ t

))12

ّب ، (1  ) ،ثبقس .ثِ هٌظَض تبهيي هبلي لطضِّبی زٍلتي

*B
* 2 
*M  B

ثِ اًساظُ   حدن پَل افقعايف هقييبثقس .ثقسيي تطتيقت

*B
* 2 
*M  B

ػالهت ^ ًكبىزٌّسُ اًحطاف ّط يه هتغيطّب اظ

تبثغ ػطضِ پَل ػجبضتؿت اظ:
M t it 1  .it 1 Bt 1 M t 1  M t  j it  j  1
 



Pt
it  Pt
Pt 
j 1 Pt  j Rt , j it  j 
( )9

هؼبزلِ ( )9ثيبًگط آى اؾت وِ ػطضِ پَل ثِ نَضت
افعايف ثسّي زٍلت ٍ تجسيل آى ثِ حدن پَل يب ثِ
ػجبضتي پَلي ًوَزى ثسّي زٍلت (اٍليي خولِ ؾوت
ضاؾت هؼبزلِ) ٍ پؽاًساظّبی نَضت گطفتِ ثِ هٌظَض
ثبظ پطزاذت ثْطُ آيٌسُ (ؾَهيي خولِ ؾوت ضاؾت

همبزيط تؼبزلي ثِ نَضت لگبضيتوي اؾت وِ ثب * ًوبيف
زازُ قسُ اؾت .ايي هؼبزالت اضتجبط ذغي ثيي تَضم ٍ
افعايف ػطضِ پَل ٍ ثسّي ػوَهي ضا ًكبى هيزّس ثِ-
اييتطتيت ايي اضتجبط هيتَاًس ثِ نَضت تدطثي آظهَى
قَز ٍ زض ٍضؼيت پَيب وِ اخبظُ ثبظؾبظی هسل زض عَل
ظهبى زازُ هيقَز ،اگط هؼبزلِ ( )12ثِ نَضت غيط هميس
تغييط زازُ قَز:
()13

Pˆt  Pˆt 1  1Mˆ t  2 Bˆ1   3 Cˆ1

هؼبزلِ) ثسؾت هيآيس وِ تَؾظ تبهيي پَلي وؿطی
ثَزخِ خبضی تؼييي هي قَز .ػبهل  وِ ًكبىزٌّسُ

ثِعَضولي زض نَضتيوِ زٍلقت ثقسّيّقبيف ضا ثقِ

ّوبٌّگي عجيؼي ثيي ؾيبؾت پَلي ٍ هبلي اؾت .ليوت

پَل تجقسيل ًىٌقس ٍ يقب چٌقبىچقِ زض ثلٌقس هقست ثَزخقِ

تؼبزلي تَؾظ ٍضغ قطايظ تؼبزلي ( ٍ )9( ٍ )5ثط اؾبؼ

هتَاظى قسُ ٍخَز ًساقتِ ثبققس ،آىگقبُ هؼبزلقِ ( )11ثقِ
تئَضی همساضی پَل تجسيل هيقَز (  .)   0اگط زٍلت

اؾترطاج هؼبزلِ اٍلط زض هؼبزلِ ( )6ثسؾت هيآيس:

1   M t 1   .it 1 Bt 1 
()10

Ct

Pt 

ثسّي ذَز ضا ثغَض وبهل ثِ پقَل تجقسيل وٌقس ( ،)   1
ًكققبىزٌّققسُ آى اؾققت وققِ اثققطات تققَضهي اًتكققبض لطضققِ
زٍلتي يب ثِ ػجبضتي ثسّي زٍلت ثؿقيبض لقَیتقط اظ اثقطات

تَضهي ػطضِ پَل اؾت .زض حبلت غيط حسی هؼوَالً 

تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي-اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض ايطاى

7

ثيي نفط ٍ يه زضحبل ًَؾقبى اؾقت .ثٌقبثطايي هقيتقَاى

ً : eققطخ اضظ غيققط ضؾققوي : M ،حدققن پققَل وققِ هٌظققَض

گفت هؼبزلِ ( )11اضتجبط ليوت تؼبزلي ضا ثب حدن پقَل ٍ

اؾىٌبؼ ٍ هؿىَن ثِػالٍُ ؾپطزُّبی زيقساضی: pd ،

لطضِ ػوَهي هكرم هيوٌقس ٍ تلفيقك ًظطيقِ همقساضی

ثسّيّبی زٍلت ثِ ثبًقه هطوقعی : r ،هيقبًگيي ٍظًقي

پَل ٍ ًظطيِ ؾبضخٌت ٍ ٍاالؼ ( )1981ضا ًكبى هيزّس.

ًطخ ؾَز ؾقپطزُّقبی ثقبًىي : I ٍ 2زضآهقسّبی زٍلقت

3

اؾت .زض ايي تحميك اظ ضٍيىطز تهحيح ذغقبی ثقطزاضی
 .5هد ًظري ٍ رٍش تحقيق
 . .5هد ًظري

ثط اؾبؼ هجبًي ًظطی هغط قسُ ،ايي تحميك ثقب ضٍيىقطز
تهحيح ذغبی ثطزاضی ؾبذتبضی هسل ّفت هتغيقطُای ضا
زض ًظط هيگيطز وِ هتغيطّبی تَليس ،ؾغح ليوت ٍ حدن
پَل ثط اؾبؼ آًچِ زض ًظطيِ همقساضی پقَل هغقط ققسُ
اؾت ،زض هسل لحبػ هيقَزّ .وچٌقيي ثقط اؾقبؼ ًظطيقِ
هبلي ؾغح ليوت هجٌي ثقط تبثيطگقصاضی ثقسّي زٍلقت ثقط
ًطخ تَضم ،اظ هتغيط ثسّي زٍلتً 1يع اؾتفبزُ هيققَز .ثقِ
هٌظَض ًكبى زازى اثعاضّبی ؾيبؾت پقَلي ،اظ هتغيقط ًقطخ

ٍ تهحيح ذغبی ثقطزاضی ؾقبذتبضی هجتٌقي ثقط زازُّقبی
آهققبضی زض زٍضُ ظهققبًي ( ٍ )1368-1387ثققِ نققَضت
فهلي هطثَط ثِ التهبز ايقطاى وقِ ثقطگطفتقِ اظ زازُّقبی
ؾطی ظهبًي ثبًه هطوعی اؾت ،اؾتفبزُ هيقَز .ثِايي-
تطتيققت ثققِ تؼيققيي ٍلفققِ ثْيٌققِ ٍ تحليققل اخققعاء ثبليوبًققسُ،
آظهَى هبًبيي ٍ آظهَى ػليقت ،تحليقل ٍاوقٌف ضقطثِ ٍ
تدعيِ ٍاضيبًؽ ذغبی پيفثيٌي پطزاذتِ ؾپؽ ثط اؾقبؼ
هجبًي تئَضيه ٍ ضٍاثظ ثسؾقت آهقسُ زض هقسل تهقحيح
ذغبی ثطزاضی ثِ ترويي هسل ؾقبذتبضی ٍ تحليقل ًتقبيح
حبنل اظ آى پطزاذتِ هيقَز.

ؾَز ؾپطزُ ّقبی ثقبًىي ٍ تغييقطات حدقن پقَل اؾقتفبزُ
قسُ اؾت ٍ ثِ زليل تبثيطگصاض ثَزى زضآهسّبی ًفتقي زض

 .2.5رٍش تحقيق
اًتمبزی وِ ّوَاضُ ثِ ضٍيىقطز ذقَز ضگطؾقيَى ثقطزاضی

زضآهس حبنل اظ نبزضات ًفت ٍ ًطخ اضظ اؾقتفبزُ هقي-

ٍاضز ثَزُ ايي اؾقت وقِ ايقي ضٍيىقطز ّقي گًَقِ هجٌقبی

قَز:

التهبزی ًساضز ٍ تٌْقب ًمكقي وقِ التهقبززاى زض تروقيي

التهبز ايطاى ثب تَخِ ثِ ًَؾقبًبت ًقطخ اضظ ،اظ هتغيقطّقبی

()14

Y   gdp, P, M , pd, I , r, e

 : gdpتَليققس ًبذققبلم زاذلققي ٍالؼققي : P ،ؾققغح
ػوَهي ليوتّب ثط اؾبؼ قبذم ليوتي ههطف وٌٌقسُ،

يه هسل ذَزضگطؾيَى ثطزاضی ايفب هيوٌس ،تؼييي ًقَع
هتغيطّبيي اؾت وِ ثبيس زض هقسل ٍاضز ققَز .زض ٍاوقٌف
ثِ ايي هكىل هسلّبی ذَزضگطؾيًَي ؾبذتبضی هؼطفقي
قسًس وِ ثط هحسٍزيتّبی هقسل  VARثقب ٍاضز وقطزى
اعالػبت التهبزی فبئك آيٌس ،زض نقَضتي وقِ زض هقسل-

1

ثطای زض ًظط گطفتي هفَْم ثسّي زٍلت هيتَاى اظ هتغيطّبيي ًظيطحدن

اٍضاق لطضِ زٍلتي اؾتفبزُ ًوَز .اهب زض ايي تحميك ثِ زليل پبييي ثَزى

ّبی ؾطی ظهبًي ثِ نَضت فطم ذالنِ ققسُ اهىقبى آى

حدن ثسّي حبنل اظ اٍضاق لطضِ زٍلتي ًؿجت ثِ ثسّي زٍلت ثِ ثبًه
هطوعی ٍ ّوچٌيي تحميك زض هَضز چگًَگي تبثيط ايي هتغيط ،اظ ثسّي

2

زٍلت ثط اؾبؼ ذالنِ زاضاييّب ٍ ثسّيّبی ؾيؿتن ثبًىي وِ قبهل

ثبًهّبی ذهَني ٍ زٍلتي زض ًظط گطفتِ هي قَز.

ثسّي ثرف زٍلت ٍ قطوتّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي اؾت ،اؾتفبزُ هي قَز.

3

ًطخ ؾَز ؾپطزُ ّبی ثبًىي ثِ نَضت هتَؾظ ٍظًي ًطخ ؾَز ؾپطزُ
قبهل زضآهسّبی هبليبتي ٍ زضآهس ّبی ًفتي زٍلت اؾت.

8
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ٍخَز ًساقتِ اؾقت .ؾقيوع ٍ ثطًبًقه ( )1986ضٍققي ضا

ًظط گطفتِ هيقَز تب ثب اؾتفبزُ اظ قَنّقب ثقِ تكقريم

ثطای هسلؾبظی خوقالت اذقتالل ثقط هجٌقبی تحليقلّقبی

هسل پطزاذتِ قَز (فطی ٍ پبگبى .1)2005 ،ؾقَهيي ضٍـ

التهبزی پيكٌْبز ًوَزُاًقس .ايقي ضٍـ هجتٌقي ثقط تروقيي

زض ًظققط گققطفتي زٍضُ ظهققبًي ثلٌسهققست هبًٌققس هققسلّققبی

ضٍاثققظ ثققيي اذققتالالت ؾققبذتبضی ثققط اؾققبؼ يققه هققسل

تهحيح ذغبی ثطزاضی ثِ ػٌَاى تؼويوي اظ ضٍـقٌبؾقي

التهبزی اؾت.

ثالًچقققبضز ٍ وقققَآ )1989( 2ثقققَزُ ٍ اذيقققطاً زض خْقققت

تكريم قَنّبی حبنل اظ ؾيبؾت زض يه هقسل

تكريم هغبثمت ثيي هسلّقبی ، SVECM ٍ SVAR

ؾبذتبضی اظ ؾِ عطيك اهىبًپصيط اؾت .ضٍـ اٍل اؾتفبزُ

ثب اؾقتفبزُ اظ ضٍاثقظ ّقنخوؼقي ثقِ ػٌقَاى اثقعاضی ثقطای

اظ هحسٍزيتّبی حبون ثط ضٍاثظ ّوعهبى ثيي هتغيطّب يقب

تكريم اؾتفبزُ هيقَز .يىي اظ ٍيػگقيّقبی ضٍيىقطز

ثققِ ػجققبضتي ّ قنخوؼققي اؾققت .ثققط ايققي اؾققبؼ ضٍيىققطز

تهحيح ذغبی ثطزاضی ؾبذتبضی ٍ ثطزاضّقبی ّوگطايقي

هسلّبی تهحيح ذغقب  VECM هقَضز اؾقتفبزُ لقطاض

آى اؾت وِ ضًٍس ظهبًي آًْب تحت تبثيط اًحطافبتي اؾقت

هيگيطز ،ظيطا اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز  VARزض نَضتي وقِ

وِ اظ تؼبزل ثلٌس هست ٍخَز زاضز .زض يه هسل تهحيح

هتغيطّققبی هققسل ًبهبًققب ثبقققٌسً ،تققبيح هٌبؾققجي ضا اضايققِ

ذغب ،تغييطات وَتبُهقست هتغيطّقبی ؾيؿقتن ،ثقط اؾقبؼ

ًويزّس .الجتِ زيسگبّي هجٌي ثط ثقياػتٌقبيي ثقِ هبًقبيي ٍ

هيعاى اًحطاف ؾيؿتن اظ تؼقبزل ثلٌسهقست نقَضت هقي-

ًبهبًققبيي هتغيطّققب ٍ ثققطآٍضز ثققط اؾققبؼ هققسلّققبی VAR

گيطز .ايقي هقسلّقب زض ٍالقغ ًقَػي اظ هقسلّقبی تؼقسيل

ٍ ٍ SVARخَز زاضز ،اهقب ثقِ زليقل اعالػقبت اضظققوٌس

خعئي ّؿتٌس وِ زض آًْب ثب ٍاضز وقطزى خوقالت پؿقوبًس

هطثَط ثِ ٍخَز ضٍاثظ ثلٌسهست ٍ وَتبُهست هسلّقبی

هبًب اظ يه ضاثغِ ثلٌسهستً ،يطٍّبی هؤثط زض وَتبُهست

تهحيح ذغب ثقط هقسلّقبی  ، VARثطتقطی زاضز .هفْقَم

ٍ ؾققطػت ًعزيققه قققسى ثققِ همققبزيط تؼققبزلي ثلٌسهققست

انققلي ّققنخوؼققيٍ ،خققَز ّققط ًققَع ضاثغققِ تؼققبزلي هيققبى

اًساظُگيطی هيقًَس .ثِ ػجقبضتي زض وَتقبُهقست هوىقي

هدوَػِ ای اظ هتغيطّبی ًبهبًبؾت ٍ ثقِ هؼٌقبی آى اؾقت

اؾت ػسم تؼقبزلّقبيي ٍخقَز زاققتِ ثبققٌس وقِ زض ايقي

وِ ثبيس ضًٍس تهبزفي آًْب ثِ ّن هطتجظ ثبقس ٍ زض ًتيدقِ

نَضت هيتَاى خولِ ذغقبی تؼقبزلي ضا ثسؾقت آٍضز ٍ

هتغيطّب هؿتمل اظ يىسيگط تغييط ًويوٌٌس .اظ آىخبيي وِ

همساض ذغب ثطای پيًَس ضفتبض وَتبُهست ثب همبزيط تؼقبزلي

ضًٍس هتغيطّبی ّنخوغ ثقب ّقن زض اضتجقبط ّؿقتٌس ،ضًٍقس

ثلٌسهست هقَضز اؾقتفبزُ لقطاض هقيگيقطز .ضقطيت خولقِ

پَيققبی ايققي هتغيطّققب ثبيقس زاضای ًققَػي اضتجققبط ثققب هيققعاى

تهحيح ذغب ًكبى هيزّسوِ زض ّط زٍضُ چٌس زضنقس اظ

اًحطاف فؼلي اظ ضاثغِ تؼبزلي ثبقٌس .زٍهقيي ضٍـ هجتٌقي

ػسم تؼبزل هتغيط ٍاثؿتِ تؼقسيل ققسُ ٍ ثقِ ؾقوت ضاثغقِ

ثط هحسٍزيتّبی نفط ثط ضطايت هَخَز زض هسل اؾت.

ثلٌسهققست ًعزيققه هققيقققَز .ثققطای تَضققيح ضٍيىققطز

ثِػجبضتي ثط اؾبؼ تئقَضیّقبی التهقبزی ّطگًَقِ ػقسم

ؾققبذتبضی ثققِ تَضققيح ضاثغققِ ثققيي ذغبّققبی پققيفثيٌققي ٍ

ٍخَز ضاثغِ ثيي هتغيطّبی هَخَز زض هقسل ثقب لقطاض زازى
ػسز نفط زض هبتطيؽ ضطايت ًكبى زازُ هيقَز .ثقِايقي
تطتيت هحسٍزيتّبيي ضا ثقط تَاثقغ ٍاوقٌف ٍ ضقطثِ زض

Fry and Pagan
Blanchard – Quah

1
2
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اذتالالت ؾبذتبضی زض يه هسل ؾقبذتبضی ثقب  nهتغيقط
پطزاذتِ هيقَز .هسلي ثب  nهتغيط زض ًظط گطفتِ هيقَز:
Bxt  0  1xt 1   t

()15

9

)K * ( K *  1
ثطای قٌبؾقبيي ضٍاثقظ ّقنخوؼقي ٍ
2

ليقس

زائوققي ثققطای قٌبؾققبيي قققَن زائوققي هققَضز ًيققبظ اؾققت
(لَتىپل ٍ وطاتعيگ.1)2004 ،

1
اگط ضاثغِ ثسؾت آهسُ زض  Bضقطة ققَز تؼوقين

چٌس هتغيطُ ثِ نَضت ظيط ثسؾت هيآيس.
()16

 .6برآٍرد هد ٍ تفسير ًتايج

x t  B 10  B 11 x t 1  B 1 t

1
اگققط  et ٍ A1 ٍ A0ضا ث قِ نققَضت ٍ A0  B 0
1
1
 et  B  t ٍ A1  B 1تؼطيقق

ثققِ هٌظققَض وققبّف ًَؾققبى زض تروققيي هققسل هتغيطّققب ثققِ
نَضت لگبضيتوي ،اؾتفبزُ ققسُاؾقت .زض تروقيي هقسل
ػطو اظ هجسا ،ضًٍس ذغي ٍ ؾِ هتغيط هدقبظی فهقلي زض

ققققَز حقققبل زض

ًظط گطفتِ هيقَز .ثط اؾبؼ آظهَىّبی هبًبيي ٍ ًبهبًبيي

هَضز ليَزی وِ ثط ؾيؿتن اػوبل هيقَز ،ثبيس ثِگًَقِای

ضيكِ ٍاحس فهلي ،هتغيطّبی هَخقَز زض هقسل زض ؾقغح

ثبقس وِ اٍالً همبزيط هرتل

زًجبلِ   it اؾقترطاج ققَز

ٍ ثبًيبً ؾبذتبضی وِ ثطای ذغبّب زض ًظط گطفتِ هي قَز ثب
تَخِ ثِ قطط اؾتمالل همبزيط هرتل

زًجبلِ   it حفقؼ

قَز .ثِاييتطتيت ثب تَخِ ثِ آًىِ  nتؼساز هتغيط هَخقَز
زض هسل اؾت تؼساز هدَْالت ،همبزيط هؼلَم ٍ هؿقتمل ٍ
 n2  n 

ليَز ؾيؿتن ثِ نَضت  n2تؼساز هدْقَالت ،
2


2
 n  n  n2  n
همبزيط هؼلقَم ٍ هؿقتمل ٍ
n2  

2
2





2

ًبهبًب ثَزُ ٍ ثب يىجبض تفبضلگيطی هبًقب هقيققًَس  .ثقب زض
ًظط گطفتي آظهَىّقبی تكريهقي ٍ ثقب اؾقتفبزُ اظ هؼيقبض
3

آوبئيه ٍلفِ چْبض زض ًظط گطفتقِ هقيققَز .ؾقپؽ ثقِ
تكققريم تؼققساز ضٍاثققظ ّودوؼققي ثققط اؾققبؼ آظهققَى
ّودوؼققي يَّبًؿققي ٍ 4لَتىپققل-ؾققبيىًَي 5پطزاذتققِ
هيقَزً .تبيح ثيبًگط ٍخَز زٍ ضاثغِ ثلٌسهست اؾت.



ليَز ؾيؿتن اؾت ثِ ايي تطتيت ثطای تكريم يه هقسل
n2  n
ؾققبذتبضی الظم اؾققت
2

ليققس ثققط هققسل ؾققبذتبضی

اػوبل ققَز ٍ اگقط اظ ضٍيىقطز تهقحيح ذغقبی ثقطزاضی
ؾبذتبضی اؾتفبزُ قَز زض نَضتيوِ  rثِ ػٌقَاى تؼقساز
ثطزاضّبی ّنخوؼي ٍ  Kتؼساز هتغيطّبی زضًٍعای هقسل

)K ( K  1
ثبقس ،ثطای قٌبؾبيي هبتطيؽ وَتبُهست ثِ
2
1
پبضاهتط K ( K  1) ،ليَز هؿتمل r ،قَن ظٍزگقصض،
2
*
 K *  K  rقَن ثب اثطات زائوي K r ،ليس هؿتمل

1

2

Lutkepohl and Kratzig
زض خسٍل آظهَى ضيكِ ٍاحس فهلي ًتبيح ثطذي هتغيطّب آٍضزُ قسُ

اؾت.
3

)Akaike Information Criterion(AIC
Johansen
5
Saikonen and Lutkepoohl
4

10

ًبم هتغيط
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اخعاء ثبثت

جدٍ ( ) :آزهَى ريطِ ٍاحد فصلي
آهققققققققققبضُ آظهَى
H0

همبزيط ثحطاًي

آظهَى

t̂ 1
t̂ 2
F34
F234
F1234
t̂ 1
t̂ 2
F34
F234
F1234
t̂ 1
t̂ 2
F34
F234
F1234

) log(gdpػطو ا ظهجساء -2/00
-2/23
ضًٍس
هتغيققط هدققبظی 6/34
5/68
فهلي
5/62
)  log(Mػطو ا ظهجساء -1/5
0/24
ضًٍس
هتغيققط هدققبظی 1/85
1/26
فهلي
1/68
ػطو ا ظهجساء 2/34
)log(p
-2/64
ضًٍس
هتغيققط هدققبظی 4/2
5/12
فهلي
5/4

%5

1  0
2 0
3  4 0
2   3  4 0
1   2   3   4  0
1  0
2 0
3  4 0
2   3  4 0
1   2   3   4  0
1  0
2 0
3  4 0
2   3  4 0
1   2   3   4  0

-3/39
-2/82

6/55
5/93
6/31
-3/40
1/93
3/05
2/74
4/19
3/39
-2/82
6/55
5/93
6/31

هٌجغ :يبفتِّبی تحميك

جدٍ ( :)2آزهَى ّنجوؼي يَّاًسي ٍ سايكًَي  ،لَتكپل

ًَع آظهَى فطضيِ نفط

آهبضُ LR

همبزيط ثحطاًي
%10
%5

r =0
r =1
r =2

169/26
101/72
66/33

125/42
95/51
69/61

120/28
91/01
65/73

ؾقققبيىًَي r =0 -
r =1
لَتىپل
r =2

129/22
81/35
46/25

104/24
77/41
54/59

99/52
73/31
51/10

يَّبًؿي

هٌجغ :يبفتِّبی تحميك

%10
-3/10
-2/53
5/48
5/09
5/55
-3/11
1/61
2/35
2/18
3/59
3/10
-2/53
5/48
5/09
5/55
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()17

11

Pt  1/ 52 M t  0 / 51 pdt  0 / 071 I t 

هتغيطّبی هَخقَز زض هقسلً ،ظطيقِ هقبلي ؾقغح ػوقَهي

0 / 0057 rt  0 / 168 e t  EC2t

ليوت ٍ ضٍيىطز پَلي تَضم ضا تبييس هيوٌقس ٍ هٌغجقك ثقط

pdt  3 / 89 gdpt  2 / 82 M t  0 / 46 I t
 0 / 021 rt  1 / 34 et  EC1t

()18
تحليل ضٍاثظ ثلٌسهست ًكبى هيزّسوِ تَليس ٍ

تئَضیّبی التهبزی اؾت.
ًتبيح آظهَىّبی تكريهقي تحليقل اخقعاء ثبليوبًقسُ
زاللققت ثققط ػققسم ٍخققَز ذققَزّوجؿققتگي ،غيققط ًطهققبل ٍ
ٍاضيبًؽ ًبّوؿبًي اؾت .ثطضؾي ثجبت ،تَؾقظ ّبًؿقي ٍ
1

حدن ثسّيّبی زٍلت ضاثغِ هؼىَؼ زاضز .اظ عطفي ثيي

يَّبًؿي ثطای تكريم ثجبت زض هقسل تهقحيح ذغقبی

حدن پَل ٍ ثسّي زٍلت ضاثغِ هؿتمين هكبّسُ هيقَز،

ثطزاضی وِ زاضای هتغيطّبی ّودوؼي قسُ ّؿتٌسً ،كقبى

هيتَاى گفت افعايف ثسّيّبی زٍلت ًيبظ ثِ افعايف

هيزّس ّوگي هتغيطّب ثقِ خقع ؾقغح ليوقت ضفتقبض ًؿقجتبً

حدن پَل ضا زض ثلٌسهست ًكبى هيزّس.

ثبثجبتي اظ ذَز ثطٍظ هيزٌّس.

ّوچٌيي ثيي زضآهسّبی زٍلت ٍ ثسّي زٍلت ضاثغِ
هؼىَؼ ٍخَز زاضز ٍ هيتَاى گفت زض نَضت ثْجَز
زض ٍضؼيت زضآهسّبی زٍلت،وبّف زض ثسّي زٍلت

2

 .7تحليددل ٍاکددٌص ضددربِ ٍ تجسيددِ ٍاريدداً
خطاي پيص بيٌي

ثِ ثبًه هطوعی هكبّسُ هيقَز .ثط اؾبؼ ًتبيح ضٍاثظ

تحليل ٍاوقٌف ضقطثِ ثقطای ًكقبى زازى تقبثيطات پَيقبی

ثلٌس هست ثسؾت آهسًُ ،طخ ؾَز ؾپطزُ ّبی ثبًىي ٍ

هتغيطّبی ؾيبؾتي ثط هتغيطّبی غيط ؾيبؾتي هَضز اؾقتفبزُ

ثسّي زٍلت زض ثلٌسهست ضاثغِ هؿتمين هكبّسُ هيقَز

لطاض هيگيطز .ثِايي تطتيت ثقط اؾقبؼ ايدقبز يقه ضقطثِ

ٍ ّوچيٌي ضٍاثظ ثلٌسهست ضاثغِ هٌفي ًطخ اضظ ٍ ثسّي

تَؾظ اخقعای اذقالل هتغيطّقبی ثقسّي زٍلقت ،هتَؾقظ

زٍلت ضا ًكبى هيزّس.

ٍظًققي ًقققطخ ؾقققَز ؾققپطزُّقققبی ثقققبًىي،حدن پقققَل ٍ

زٍهيي ضاثغِ ثلٌس هست ًكبى هيزّس ثيي حدقن پقَل

ػىققؽالؼوققل تغييققطات تَليققس ،تغييققطات ؾققغح ػوققَهي

ٍ ؾغح ػوَهي ليوت ّب اضتجقبط هؿقتمين ٍخقَز زاضز ثقِ

ليوتّب هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز .ثِعقَض ولقي تحليقل

ػجبضتي ضٍيىطز پَلي تَضم تبييس هيقَزّ .وچٌيي ضاثغقِ

تققبثيطات پَيققب ثققيي هتغيطّققبی زضًٍ قعای هققسل VECM

هثجت زضآهسّبی زٍلت ٍ ؾغح ػوقَهي ليوقتّقب ًكقبى

تَؾققظ هققبتطيؽ ٍاضيققبًؽ وَاضيققبًؽ ٍ همققبزيط ذغققب،

زازُ هققيقققَز .زض هققَضز ضاثغققِ هثجققت ًققطخ اضظ ٍ ؾققغح

تحليل ٍاوٌف ضطثِ گفتِ هيقَز .ثِايي هٌظَض ثط اؾبؼ

ػوَهي ليوتّب هيتَاى گفقت ،افقعايف ًقطخ اضظ يقب ثقِ

ضٍـ ّبل ( ٍ )1992زض ؾقغح اعويٌقبى  90زضنقس ٍ ثقب

ػجبضتي وبّف اضظـ پَل زاذلي هٌدط ثِ افعايف ؾقغح

تؼققساز اًؼىققبؼ  ٍ 100ثققطای  48فهققل ،ثققِايققي تطتيققت

ػوَهي ليوتّب گطزيسُ اؾت .اظ عطفقي افقعايف ؾقغح

ٍاوٌف هتغيطّبی هَضز ًظط زض وَتبُهست ،هيبىهقست ٍ

ليوتّب هَخت وبّف اضظـ ٍالؼي ثقسّيّقبی زٍلقت

ثلٌسهست هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز .تفؿيط وَتقبُهقست

هيگقطزز .ضاثغقِ ثلٌسهقست هثجقت ثقيي هتغيقط ًقطخ ؾقَز

زض چْبض ٍلفِ يب ثِ ػجبضتي چْبض فهل ،تفؿيط هيقبىهقست

ؾققپطزُّققبی ثققبًىي ٍ ؾققغح ػوققَهي ليوققتّققب هكققبّسُ

ثيي پٌح فهل تب ثيؿت فهل ٍ تفؿيط ثلٌسهست ثقط اؾقبؼ

هيقَز ٍلي اثط ًقطخ ؾقَز ؾقپطزُ ّقبی ثقبًىي ٍ ؾقغح

ثيؿت فهل ثِ ثبال اًدبم هيقَز.

ليوتّب زض همبيؿِ ثب ؾبيط هتغيطّب اثطات ًبچيعی ضا ًكبى
هيزّس .ضٍاثقظ ثلٌسهقست ثقط اؾقبؼ ؾقطیّقبی ظهقبًي

1

Hansen and Johansen
2
Impulse Response
3
Forecast Error Variance Decomposition
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قَن هثجت حدن پَل زض وَتبُ هست اثط هثجقت ثقط
ؾغح تَليس ًكبى هيزّقس ٍلقي زض هيقبىهقست تقب حقسٍز

تَضهي ثِ ذهَل تب ّكت فهل ٍ ّوچٌقيي وقبّف زض
ضقس التهبزی زض وَتبُهست ٍ هيبىهست هيگطزز.

ّكت فهل تقبثيط هثجقت ٍ ثلٌسهقست هؼٌقبزاض ًوقيثبققس.

قَن هثجقت هيقبًگيي ٍظًقي ًقطخ ؾقَز ؾقپطزُّقبی

ّوچٌيي قَن هثجت حدن پَل زض وَتبُهقست هَخقت

ثبًىي ثط تغييطات ؾغح تَليس زض وَتبُهست ،هيقبىهقست

افعايف ؾغح ليوت ػوَهي ليوقتّقب هقيققَز ٍلقي زض

ٍ ثلٌسهست اثطات هؼٌبزاضی ًساضز .قَن هثجت هيقبًگيي

هيبىهست ٍ ثلٌسهست هؼٌبزاض ًويثبقس.

ٍظًي ًقطخ ؾقَز ؾقپطزُ ّقبی ثقبًىي ثقط تغييقطات ؾقغح

ثط اؾبؼ تَاثغ ٍاوقٌف ضقطثِ ،ققَن هثجقت ثقسّي

ليوت ًكبى هيزّسّ ،ط ضطثِ هثجت ثط ًطخ ؾَز ؾقپطزُ-

زٍلت تبثيط هٌفي زض وَتبُهست ٍ هيبىهست ثقط تغييقطات

ّبی ثبًىي زض وَتبُهست هَخت وقبّف ؾقغح ليوقت

ؾغح تَليس ًكبى هيزّس ٍلي زض ثلٌسهست هؼٌبزاض ًوقي-

قسُ ٍلي زض هيبىهست ٍ ثلٌسهست ثِ ػٌَاى يه ؾيبؾت

ثبقس .اظ عطفي ققَن هثجقت ثقسّي زٍلقت ثقط تغييقطات

اًمجبضي ثِ عَض وبضآهس ػول ًويوٌس.

ؾغح ليوت اظ فهل اٍل تبحسٍز فهل ّكتن اثط هثجقت ٍ

اثطات ٍاوٌف ضطثِ هتغيط ًطخ اضظ ثط ؾغح تَليقس زض

هؼٌبزاض ثَزُ ثِ ػجبضتي ّط قَوي هثجت ثقط ثقسّي زٍلقت

وَتبُهقست اثقط هٌفقي ٍلقي زض هيقبىهقست ٍ ثلٌقسهقست

هَخت افعايف ؾغح ػوَهي ليوتّب هقيققَز ٍلقي ثقِ

هؼٌبزاض ًويثبققس .اهقب اثقطات ققَن هثجقت ًقطخ اضظ زض

عققَض ولققي زض هيققبىهققست ٍ ثلٌققسهققست اثققط ايققي قققَن

وَتبُهست ٍ حسٍز ّفت فهقل هَخقت افقعايف ؾقغح

هؼٌبزاض ًيؿت .ثِ عَض ولي ًتبيح ثيبًگط آى اؾت وقِ ّقط

ليوت هيقَز ٍلي ثِعَض ولي زضهيبىهقست ٍ ثلٌسهقست

گًَِ افقعايف زض ثقسّي زٍلقت هٌدقط ثقِ ايدقبز ققطايظ

هؼٌبزاض ًويثبقس.

pd  gdp, P

e  gdp, p

M  gdp, P

r  gdp, P
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تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي-اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض ايطاى

ًوَدار( ) :تَابغ ٍاکٌص ضربِ هتغيرّاي حجن پَ ٍ بدّي دٍلت بر تَليد ٍ قيوت
هٌجغ :يبفتِ ّبی تحميك

جدٍ ( )ٍ :اکٌص ضربِ هتغيرّاي حجن پَ بدّي دٍلت ٍ ًرخ سَد سپردُّاي باًكي بر تَليد ٍ قيوت

تبثيط

M

r

pd

وَتبُهست

هيبىهست

ثلٌسهست

وَتبُهست

هيبىهست

ثلٌسهست

وَتبُهست

هيبىهست

ثلٌسهست

gdp

0/0054

0/0049

0/0046

-0/0021

-0/0044

-0/0045

-0/0006

-0/0002

-0/0004

p

0/0067

0/0112

0/0132

0/0068

0/0098

0/011

-0/0047

-0/0047

-0/0044

اداهِ جدٍ ( )ٍ :اکٌص ضربِ هتغير ًرخ ارز بر تَليد ٍ قيوت

تبثيط
gdp
P

e

وَتبُهست

هيبىهست

ثلٌسهست

-0/00023

-0/009

-0/0001

0/0181

0/0309

0/0280

هٌجغ :يبفتِ ّبی تحميك

ثطای تكريم ؾْن اخعاء اذقالل هتؼبهقس ثقط حقسالل

ذغبی پيفثيٌي اؾقتفبزُ هقيققَز .اظ ايقي ضٍ ثقِ هٌظقَض

هطثؼبت ذغقبی تقه تقه هتغيطّقب ،اظ تدعيقِ ٍاضيقبًؽ

ثطضؾي اّويت ًؿقجي ققَنّقبی هتغيطّقبی ؾيبؾقتي اظ
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خولِ ثسّي زٍلقتً ،قطخ اضظ ٍ تغييقطات حدقن پقَل زض

ٍاضيققبًؽ ثققسّي زٍلققت زاضز .قققَن تَليققس ،قققَن

هتغيطّبی غيطؾيبؾتي ،تغييقطات تَليقس ٍ تغييقطات ؾقغح

زضآهققسّبی زٍلققت قققَن ليوققت ثيكققتطيي ؾققْن ضا زض

ليوت اظ تدعيِ ٍاضيقبًؽ اؾقتفبزُ هقيققَز ٍ ثقط حؿقت

ٍاضيبًؽ ًطخ اضظ ًكبى هيزّسّ .وچٌقيي ثقِ خقع ققَن

زضنقس ،تقبثيط ّققط هتغيقط زض ٍاضيقبًؽ ذغققبی پقيفثيٌققي

ليوتي ؾبيط قَنّب ثط پيفثيٌي تدعيِ ٍاضيبًؽ ذغقبی

هتغيطّبی تَليس ٍ ؾغح ليوتّب ًكبى زازُ هقيققَز 1.ثقط

ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي تبثيطی ثؿيبض اًسوي زاضز.

اؾبؼ خساٍل تدعيِ ٍاضيبًؽ ذغبی پيفثيٌي هقيتقَاى
گفت زليل انلي ٍاضيقبًؽ تَليقس هتق ثط اظ ؾقغح تَليقس

 .8تحليل تصدحي

خطداي بدرداري سداختاري

اؾت ٍ ؾبيط هتغيطّب ت ثيط لبثل تَخْي ثقط تَليقس ًساضًقس.

SVECM

ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي ثِ ػٌَاى يقه ؾيبؾقت پقَلي

پققؽ اظ تحليققل هطاحققل ثققطآٍضز هققسل تهققحيح ذغققبی

زض ٍاضيبًؽ تَليس زض ّوِ اثؼبز ظهبًي ثيتق ثيط اؾقت ٍ اظ

ثطزاضی ٍ اًدبم آظهَىّبی تكريهي ٍ تحليلّقبی ًظيقط

ؾققَی زيگققط قققَن ثققسّي زٍلققت زضوَتققبُهققست ثققط

ثطضؾي تَاثغ ٍاوٌف ضطثِ ٍ تدعيقِ ذغقبی پقيفثيٌقي،

ٍاضيبًؽ تَليس ثيت ثيط ثَزُ ٍ زض ثلٌسهست ٍ هيقبىهقست

ثطآٍضز هسل ذالنِ قسُ ثب اؾقتفبزُ اظ تحليقل ؾقبذتبضی

ًيقع ثققب اثققطات ثؿققيبض اًقسن زض تدعيققِ ٍاضيققبًؽ ذغققبی

هجتٌي ثط هجبًي تئَضيه ٍ ثقطزاض ققَنّقبی ؾقبذتبضی،

پيفثيٌي تَليس هَثط اؾت .ثط اؾبؼ ًتبيح ثسؾقت آهقسُ،

هَضز ًظط لطاض هيگيطز .ثِعَض ولي قَنّب ثِ نقَضت

زليل انلي ٍاضيبًؽ ليوت ،قَن حدن پَل اؾقت ثقِ-

)   t  ( gdp ,  p ,  m ,  pd ,  I ,  r ,  BPزض ًظقققققققققط

عَضیوِ ايي قَن زض ثلٌس هقست  14زضنقس ،ؾقْن زض

گطفتِ هيقَز .قَنّقب ثقِ تطتيقت ققَن ػطضقِ وقل

ٍاضيققبًؽ ليوققت زاضز ٍ آثققبض آى ّطچٌققس وَتققبُهققست

(قَن تَليس) ،قَن ليوتي ،قَن حدن پَل ،ققَن

اًسن اؾت ٍلي زض هيبىهست ٍ ثلٌسهست آثقبض آى لبثقل

ثسّي زٍلت ،قَن زضآهسّبی زٍلت ،ققَن هتَؾقظ

تَخققِ ثققَزُ ٍ ثغققَض يىٌَاذققت ثققبلي هققيهبًققس .تدعيققِ

ٍظًي ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي ،قَن تطاظ پطزاذتّب

ٍاضيبًؽ ذغبی پيفثيٌي ثقسّي زٍلقت ًكقبى هقيزّقس

(قَن ًطخ اضظ) زض ًظط گطفتِ هيقَز.

قَن حدقن پقَل ٍققَن ليوقت ثيكقتطيي ؾقْن ضا زض
1

هٌظَض اظ

 gdp

قَن تَليس ثط ؾغح ليوت،

p

ؾغح ليوت  M ،قَن حدن پَل ثط ؾغح ليوت e ،

ثط ؾغح ليوت pd ،

قَن ليوت ثط
قَن ًطخ اضظ

قَن ثسّي زٍلت ثط ؾغح ليوت يب ثِ ػجبضتي

اّويت ًؿجي قَن ّبی تَليس ،ليوت ،حدن پَل ثط ؾغح ليوت اؾت.
ّويي ضًٍس ثط تبثيطگصاضی ّط يه اظ قَنّبی هَضز ًظط ثط ؾغح تَليس
ٍ ؾبيط هتغيطّبی هسل ًيع زض ًظط گطفتِ هي قَز.

تجييي ضاثغِ هيبى ؾيبؾت پَلي-اضظی ٍ ثسّي زٍلت ٍ تبثيط آًْب ثط تَضم ٍ ضقس التهبزی زض ايطاى

جدٍ ( ) :تجسيِ ٍارياً

فهل

 gdp
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خطاي پيصبيٌي تَليد

 pd

I
0

r
0

e
0

0

0
0

M
0

p
0

0

0

0

0/01

0/02

0/01

0

0/01

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0/96

0

8

0/93

0/01

0/02

12

0/94

0/01

0/03

0/02

28

0/94

0/01

0/03

0/01

0/01

48

0/94

0

0/04

0/01

0/01
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جدٍ ( :) 5تجسيِ ٍارياً

خطاي پيص بيٌي سط قيوت

فهل

 gdp

M

p

 pd

I

r

e

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0/02

0/02

0/91

0/01

0/01

0/03

0

8

0/13

0/1

0/ 7

0/01

0/02

0/03

0

12

0/18

0/14

0/62

0

0/01

0/02

0/01

28

0/21

0/14

0/61

0

0

0/01

0/02

48

0/22

0/14

0/ 6

0

0

0/01

0/02

هٌجغ :يبفتِ ّبی تحميك

جدٍ ( :)6تجسيِ ٍارياً

خطاي پيصبيٌي بدّي دٍلت

فهل

 gdp

M

p

1

0/13

0

0 0/81

4

0/25

0/04 0/02 0/41 0/13 0/12

0/03

8

0/29

0/13 0/05 0/16 0/18 0/18

0/02

12

0/12

0/1 0/12 0/31

0/13 0/11

0/03

28

0/18

0/13 0/14 0/07 0/07 0/28

0/03

48

0/19

0/13 0/14 0/06 0/19 0/28

0/03

هٌجغ :يبفتِّبی تحميك

 pd

I

r

e

0

0

0
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هسلّبی تهحيح ذغبی ثقطزاضی ؾقبذتبضی ،تَؾقظ

زاذلي زض ًظط گطفتِ قَز .ثِاييتطتيت زض ثلٌسهست ّوقِ

قَنّبی هرتل  ،ثب اثطات زايوي ٍ هَلتي وِ ثطاؾبؼ

قَنّب ثدع قَن ػطضقِ وقل نقفط اؾقت (زاًگقي ٍ

تئققَضیّققبی التهققبزی ٍ قققَاّس تدطثققي زض ًظققط گطفتققِ

فطی .2)2008 ،ايي هَضَع ثط اؾبؼ تَاثغ ٍاوٌف ضقطثِ

هيقًَس ٍ ّوچٌيي ثب تحويل ليَز ثط هبتطيؽ وَتبُهست

ٍ تدعيققِ ٍاضيققبًؽ ذغققبی پققيفثيٌققي هتغيطّققبی هققسل ٍ

ٍ ثلٌسهست تَؾظ هبتطيؽ  ، Bاثطات ّوعهبى قَنّقب

ّوچٌيي ضٍاثظ ثطزاض ّقنخوؼقي ثلٌقسهقست ًيقع تهقسيك

ضا هكققرم هققيوٌققس .ثققِعققَضولي زض هغبلؼققبت ذققَز

هيقَز.

ضگطؾيًَي ؾبذتبضی اظ هقسل ّقبی  AB ٍ B ، Aوقِ

زض هَضز تبثيطگصاضی ًطخ اضظ ثط ؾبيط هتغيطّبی هقسل

زض هَضز آًْب تَضيح ذَاّين زاز ،اؾتفبزُ هقيققَز ٍ زض

زض لبلت قَن تطاظ پطزاذتّب هيتَاى ثب تَخِ ثِ تَاثقغ

هسلّبی تهحيح ذغبی ثطزاضی زض ثيكتط هَاضز اظ هقسل

ٍاوٌف ضطثِ ٍ تدعيقِ ذغقبی پقيفثيٌقي ثقِ ايقي ًتيدقِ

 Bاؾتفبزُ هيقَز (لَتىپل.)1993 ،

ضؾيس وِ حدن پَل ،ثسّي زٍلت ٍ زضآهسّبی زٍلقت ٍ

حبل ثط اؾبؼ ققَنّقبی ؾقبذتبضی تكقطيح ققسُ،

ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي تبثيطی ثط خوالت اذالل ًطخ

قٌبؾبيي زليك پبضاهتطّبی هقبتطيؽ وَتقبُهقست ٍ ثلٌقس-

اضظ ًساضز ،ثِ ّويي خْت ضطايت هَضز ًظط زض هقبتطيؽ

هست هجٌي ثط زض ًظط گطفتي ليَز هؿتمل ،قٌبؾبيي تؼساز

ثلٌسهست ثِ هٌظَض قٌبؾقبيي هقسل نقفط زض ًظقط گطفتقِ

قَنّبی ظٍزگصض ٍ قَنّبی ثب اثطات زائوي زض ًظط

3

هيقَز.

گطفتِ هيقَز .ثط اؾبؼ  2ثطزاض ّنخوؼقي 7 ،هتغيطّقبی

اظ عطفي ثط اؾبؼ هغبلؼِ وويدبًي ( )1374ثقِ زليقل

زضٍىظای هسل 28 ،پبضاهتطّب  21 ،ليقس هؿقتمل 2،ققَن

ػسم تقبثيطپقصيطی ثبظاضّقبی هقبلي اظ هتغيقط ًقطخ ثْقطُ ٍ

ظٍزگصض 5 ،قَن ثب اثطات زائوي 10،ليقس هؿقتمل ثقطای

ّوچٌيي ثبظاضّبی ؾطهبيِ ضؼيفي وِ زض ػيي حبل هطتجظ

قٌبؾبيي ضٍاثظ ّنخوؼي ٍ  10ليس زائوي ثطای قٌبؾبيي

ثب ثبظاضّبی هبلي ثييالوللي ًيؿتٌس ،هيتَاى گفت ذقبلم

قَن زائوي هَضز ًيبظ اؾت.1

حؿبة ؾطهبيِ زض تطاظ پطزاذتّب ثقِ ػٌقَاى يقه هتغيقط

يىي اظ قَنّبی هَضز ًظط قَن تَليس يقب ػطضقِ

ثطٍىظا زض ًظط گطفتِ هيقَز ٍ تٌْب ثِ حؿبة خبضی وقِ

ول اؾت ،قَن تَليس ضا ثِ ػٌقَاى يقه ققَن زائوقي

تحت ت ثيط نبزضات ثَزُ هقطتجظ اؾقت ،ثٌقبثطايي تَليقس،

هي تَاى زض ًظط گطفت .هتَى اذيط ًئَويٌعييّقب پيكقٌْبز

ًقققطخ اضظ ٍ ؾقققغح ليوقققت ت ثيطگقققصاض ثطققققَن تق قطاظ

هقيوٌسوقِ تَليقس ثقِ ػٌقَاى يقه ققَن تىٌَلقَغيىي

پطزاذققتّققب ّؿققتٌس زض ًتيدققِ ّطگًَققِ تقق ثيط زضتققطاظ

1

پطزاذتّب زض ًتيدِ ؾقبيط هتغيطّقبی هقسل نقفط زض ًظقط
ثطای تكريم هبتطيؽ وَتبُهست ٍ ثلٌسهست زض قىل ؾبذتبضی ًيبظ ثِ

اػوبل قَنّبی هرتل

ًظيط قَن تطاظ پطزاذتّب زض لبلت هتغيطّبی

گطفتِ هيقَز ٍ ضطايت خوالت اذالل ؾقبيط هتغيطّقبی

هسل اؾت .ثط ايي اؾبؼ ثب زض ًظط گطفتي هجبًي ًظطی ٍ ّوچٌيي ًتبيح
تحميكّبی گصقتِ ،هحسٍزيتّبيي ثط هبتطيؽ ّبی هَضز ًظط اػوبل هي
قَز تب ثتَاى ثِ قٌبؾبيي ضٍاثظ زض قىل ؾبذتبضی زؾت يبفت.

Dungey and Fry

73  74  75  76  0

2

3
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هسل نفط زض ًظط گطفتقِ هقيققَز .1اظ عطفقي ثقط اؾقبؼ

(ػطضِ ول) ،قَن ليوت ،قَن حدقن پقَل ،ققَن

ًتبيح حبنل اظ تَاثقغ ٍاوقٌف ضقطثِ ٍ تدعيقِ ٍاضيقبًؽ

ثسّي زٍلت ،قَن زضآهسّبی زٍلت ،ققَن هيقبًگيي

ذغبی پيفثيٌي ثِ زليل ثي ت ثيط ثَزى هتَؾظ ٍظًي ًطخ

ٍظًي ًطخ ؾقَز ثقبًىي ٍ ققَن ًقطخ اضظ (ققَن تقطاظ

ؾَز ؾپطزُّبی ثقبًىي ثقط هتغيطّقبی هَخقَز زض هقسل ٍ

پطزاذتّقب) اؾقت .ت ثيطگقصاضی ّقط وقسام اظ ؾقغطّبی

ّوچٌقيي ثققي تق ثيط ثققَزى تغييققطات حدققن پققَل ثققط ؾققبيط

هَضز ًظط ثط ؾقتَىّقبی آى ثقِ نقَضت تقبثيط ثقط تَليقس،

هتغيطّب ،ضطايت هَضز ًظط نفط زض ًظط گطفتِ هيقَز .2

ليوت ،حدن پَل ،ثسّي زٍلت ،زضآهسّبی زٍلتً ،قطخ

ػالٍُ ثط اػوبل ليَز ثقط هقبتطيؽ ثلٌقسهقست ،اػوقبل

ؾَز ثبًىي ٍ ًطخ اضظ اؾت.
~
ؾغط زٍم هبتطيؽ  Bاثطات ثلٌسهست ققَنّقبی

قَز ،ثِ ػجبضتي ثط اؾقبؼ تروقيي هقسل تهقحيح ذغقبی

ليوت ،ثسّي زٍلت ٍ ًطخ اضظ ضا ثقط ؾقغح ليوقت ًكقبى

ثطزاضی ٍ ثطضؾي همبزيط ٍلفِ ،ػسم ت ثيطپقصيطی هتغيطّقب

هيزّس ثِعَضیوِ قَنّبی هقَضز ًظقط اثقط هثجقت ثقط

ضا زض ٍلفِّبی اٍل تب چْبضم هقَضز ًظقط لقطاض هقيگيقطز،

ؾغح ليوت زاضز .ؾغط ؾَم ايي هبتطيؽ ًكقبى هقيزّقس

ثِايي تطتيت زض وَتبُهست ثيي هتَؾظ ٍظًي ًقطخ ؾقَز

قَنّبی ليوت ،ثسّي زٍلت ٍ ًطخ اضظ اثطات هثجت ثط

ؾپطزُّبی ثبًىي ٍ زضآهسّبی زٍلت ٍ ّوچٌيي ًطخ اضظ

حدن پَل زاضزّ .وچٌيي زض ؾغح هؼٌقبزاضی  10زضنقس،

ٍ هتَؾظ ٍظًقي ًقطخ ؾقَز ؾقپطزُّقبی ثقبًىي ووتقطيي

ؾغط چْبضم ًكقبى هقي زّقس ققَنّقبی ليوقت ،ثقسّي

ت ثيطپصيطی يب ثِ ػجبضتي ثيكتطيي ضقطايت نقفط هكقبّسُ

زٍلت ٍ اثطات هثجتي ضا ثط حدن پَل ًكبى هيزّسً .تبيح

هيقَز.3

ؾبذتبضی هجبًي ًظقطی تئقَضی هقبلي ؾقغح ليوقت ت ييقس

هحسٍزيت ثط هبتطيؽ وَتبُهست ًيع ثبيس زض ًظط گطفتقِ

حبل ثب تَخِ ثِ ليقس هغقط ققسُ ثقط هقبتطيؽ وَتقبُ

هيوٌس.

هست ٍ ثلٌسهست ٍ ثط اؾبؼ ضٍـ حقساوثط زضؾقتٌوبيي

تحليل ٍاوٌف ضطثِ ثطای ًكبى زازى تبثيطات پَيقبی

ثب حساوثط تىطاض  ،100هبتطيؽّبی هقَضز ًظقط ،ثقطآٍضز

ثطذي اظ ققَنّقبی هقَضز ًظقط ثقط هتغيطّقبی تغييقطات

هيقَز.

ؾققغح تَليققس ٍ ليوققت زض ًوققَزاض ( )2آهققسُ اؾققت وققِ

ًتققبيح هققبتطيؽ ثلٌققسهققست تهققحيح ذغققبی ثققطزاضی

هْوتطيي آى ت ثيط قَن ثسّي زٍلت وِ زض هيبىهست ٍ

ؾبذتبضی ثيبًگط ت ثيط قَنّقبی هرتلق ثقط هتغيطّقبی
~
هَخَز زض هسل اؾت .هٌظَض اظ هبتطيؽ ثلٌسهستB ،

ثلٌسهست هَخت افعايف ؾغح ليوتّب اؾقتّ .وچٌقيي
ت ثيط قَن هيبًگيي ٍظًي ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثبًىي وِ

اؾت .ؾغطّبی هبتطيؽ ثلٌسهست ثِ تطتيت قَن تَليس

زض وَتبُهست هَخت وقبّف ؾقغح ليوقتّقب اؾقت ٍ
ؾبيط قَنّب اثط هؼٌبزاضی ثط ؾغح ليوت ٍ تَليس ًكقبى

47  57  67 0
13   23   33   43   53  63   73  0,
16   26   36   46   56  66   76  0

65  76 0

1

2

3

ًويزّس.
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M , pd  gdp, P

هٌجغ :يبفتِّبی تحميك

ًوَدار ( :)2تَابغ ٍاکٌص ضربِ فرم ساختاري هتغيرّاي درآهدّاي دٍلتً ،رخ سَد سپردُّا ،حجن پَ ٍ
بدّي دٍلت بر تَليد ٍ قيوت
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ً .9تيجِ ايري

- 4ثِ زليقل ت ثيطگقصاضی افقعايف حدقن پقَل ثقط تقَضم،

ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ تحميقكً ،ظطيقِ خسيقس همقساضی

ظهيٌِّبی وٌتطل حدن پَل ،پبيِ پقَلي ٍ ًمقسيٌگي هقَضز

پَل ٍ ًظطيِ هبلي ؾغح ليوت زض ققىلگيقطی تقَضم زض

تَخِ ؾيبؾتگصاضاى پَلي لطاض گيطز.

التهبز ايطاى ت ييس هيققَز .ثقِ ػجقبضتي تقَضم زض التهقبز
ايققطاى يققه پسيققسُ پققَلي ٍ هققبلي اؾققت .اّويققت ًمققف
ؾيبؾت پَلي ثب ت ويس ثط تغييطات حدقن پقَل ٍ ػولىقطز
هبلي زٍلت ثب ت ويس ثط ثسّي زٍلت اظ ػَاهل تؼيييوٌٌسُ
افعايف ًطخ تَضم هيثبقسّ .وچٌيي هيقبًگيي ٍظًقي ًقطخ
ؾققَز ؾققپطزُّققبی ثققبًىي ًمققف هققؤثطی زض اضتجققبط ثققيي
هتغيطّبی هسل ايدبز ًويوٌقسً .تيدقِگيقطی ولقي ًكقبى
هيزّس زيقسگبُ هجتٌقي ثقط ًظطيقِ هقبلي ؾقغح ليوقت زض
التهبز ايطاى ت ييس هيقَز ثِػجبضتي هيتَاى گفت ضيكقِ
تققَضم زض ايققطاى ًبقققي اظ افققعايف حدققن پققَل زض ًتيدققِ
افعايف هساٍم ثسّيّبی زٍلت اؾت .اظ عطفي ثقي تق ثيط
ثَزى ثقسّي زٍلقت ٍ حدقن پقَل ثقط ضققس التهقبزی زض
ثلٌسهست زض التهبز ايطاى ت ييس هيقَز .ثٌبثطايي ثط اؾبؼ
ًتبيح حبنل اظ تحميك پيكٌْبز هيقَز:
- 1ثب تَخِ ثِ ت ييس ًظطيِ هبلي ؾغح ػوَهي ليوت ثبيقس
لَاًيي هبلي وِ اًساظُ ثسّي زٍلقت ضا هحقسٍز هقيوٌقس،
هَضز تَخِ لطاض گيطز.
- 2ثب تَخِ ثِ ت ثيطگصاضی ًَؾقبًبت هثجقت ًقطخ اضظ ثقط
افعايف ؾغح ليوقتّقب ،ظهيٌقِّقبی تؼقسيل زض ًَؾقبًبت
اضظی ثب ثىبضگيطی ؾيبؾت ّبی ضققس التهقبزی ٍ ثْجقَز
ٍضؼيت تطاظ پطزاذتّب زض ًظط گطفتِ قَز.
- 3ثطای تؼييي هيبًگيي ٍظًي ًطخ ؾَز ؾپطزُّبی ثقبًىي
ثقِ خقبی ًققطخّقبی ازاضی اظ ًقطخّققبی ؾقَز هتٌبؾقت ثققب
افعايف ًطخ تَضم اؾتفبزُ قَز ،تب ثِ ػٌَاى اثقعاض هٌبؾقت
زض خصة ؾپطزُگصاضی هقطزم زض ثبًقهّقب ٍ ثقِ تجقغ آى
افعايف تَاى ٍامزّي ثبًهّب گطزز.
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