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.1مقذمٍ

قسُ اؾت :زض ثرف ثؼسي هطٍضي ثط هجبًي ًظطي ضاثغِ

زض هجبحث تدبضت ثييالولل ،ضاثغِ هجبزلِ ّوَاضُ وبًَى

هجبزلِ ٍ تىبًِّبي آى ٍ ًحَُ اثطگصاضي ضاثغِ هجبزلِ ثط

ثحثّب ثَزُ اؾت .ثِ عَض ولي ،ضاثغِ هجبزلِ اظ زٍ زيسگبُ

التهبز اضايِ هيقَز .زض ثرف ؾَم ،اضتجبط ثيي ليوت ًفت

هيتَاى هَضز ثطضؾي لطاض زاز :زض زيسگبُ اٍل ثِ ثطضؾي

ٍ ضاثغِ هجبزلِ هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز .ؾپؽ زض ثرف

ػَاهلي وِ ثط ضاثغِ هجبزلِ اثط هيگصاضًس ٍ زيسگبُ زٍم ،ثِ

ثؼسي هطٍضي ثط هغبلؼبت اًدبم قسُ ٍ زض ثرف پٌدن

ثطضؾي اثط ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي پطزاذتِ

هؼطفي زازُّب ٍ تحليل ًتبيح ٍ زض ثرف آذط خوغ ثٌسي ٍ

هيقَز وِ هَضَع همبلِ حبضط اؾت .زض زِّّبي اذيط

ًتيدِگيطي ثيبى ذَاّس قس.

هغبلؼبت ثؿيبضي زضثبضُ ػَاهل اثطگصاض ثط ضاثغِ هجبزلِ
اًدبم گطفتِ اؾت .هؼْصا هغبلؼبت زضثبضُ اثط ضاثغِ هجبزلِ ثط

.2مباویوظزي

هتغيطّبي التهبز والى ،ثِ ٍيػُ زض وكَضّبي نبزضوٌٌسُ

ثِ عَضولي ،ثؼس اظ تحليلّبي اٍليِ الضؾي ٍ هتعلط ()1950

ًفت (اٍپه) اًسن اؾت .يىي اظ زاليل ايي اهط ضا هيتَاى
ويفيت پبييي زازُّب زض ايي هٌبعك زاًؿت .ثِ عَض ولي زض

2

ٍ ّبضثطگط ( ،3)1950ازثيبت تئَضيىي زض هَضز تىبًِّبي
ضاثغِ هجبزلِ ،ثِ زٍ قبذِ هؿتمل تمؿين ثٌسي قس:4

وكَضّبي ًفتي ،يىي اظهْنتطيي ػبهل اثطگصاض ثط ضاثغِ

قبذِ اٍل ثيوبضي ّلٌسي .التهبز ضا ثِ زٍ ثرف وبالّبي

هجبزلِ ،ليوت ًفت اؾت ظيطا ّط افعايف ليوت ًفت هٌدط ثِ

لبثل تدبضت ٍ وبالّبي غيط لبثل تدبضت تمؿين هيوٌٌس ٍ

اًتمبل زضآهس اظ وكَضّبي ٍاضزوٌٌسُ ًفت ثِ وكَضّبي

اثط ضاثغِ هجبزلِ ضا ثط ايي زٍ ثرف ثطضؾي هيوٌٌس

نبزضوٌٌسُ ًفت تَؾظ ضاثغِ هجبزلِ هيقَز ٍ اظ ايي ضٍ

(ؾَآى( ٍ )1956ؾبلتط(ّ .) )1959وچٌيي وَضزى ٍ

ثرفّبي هرتلف التهبز ضا هتبثط هيؾبظز (وَضًًَي ٍ

ًيطي( ، )1982وَضزى(ً )1984يع اظ ثيوبضي ّلٌسي زض

خَضيىبال  ،2007هيطفهيحي ٍاًسضؾي.)2006 ،

همبلِّبي ذَز اؾتفبزُ وطزُاًسٍ .يدٌجطگي(ً ، )1984يطي

ثب تَخِ ثِ اّويت ًمف ضاثغِ هجبزلِ زض التهبز ،زض همبلِ

ٍ ٍيدٌجطگي (ً )1984يع ايي ًظطيِ ضا زض وبضّبي ذَز

حبضط ؾؼي ثط آى اؾت تب ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي تبثلَيي

تَؾؼِ زازُاًس .ثط اؾبؼ ايي هغبلؼبت زض ؾبزُتطيي حبلت،

التهبز والى  6وكَض نبزضوٌٌسُ ًفت (اٍپه) ٍ ثب تَخِ

ّط افعايكي زض ليوت ًؿجي وبالّبي نبزضاتي ثِ وبالّبي

ثِ ؾبذتبض تَليس ايي وكَضّب ٍ اييوِ ثرفّبي التهبزي

ٍاضزاتيسٍ اثط ثط خبي ذَاّس گصاقت:اثط اٍالفعايف ليوت

ايي وكَضّب ػوستب ٍاضزوٌٌسُ ػوسُ وبالّبي ؾطهبيِاي ٍ

ًؿجي وبالّبي نبزضاتي ثِ وبالّبي ٍاضزاتي ،ثطٍت ضا

ٍاؾغِاي (هبقيي آالت ٍ تدْيعات) ّؿتٌس ،1ثِ ثطضؾي اثط

افعايف هيزّس .لصا تمبضب ثطاي وبالّبي غيط لبثل تدبضت

تىبًِ هثجت ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي عي

افعايف هييبثس .زض ًتيدِ ليوت وبالّبي ثرف غيط لبثل

 1989-2003پطزاذتِ قَز .ثميِ همبلِ ثِ قطح ظيط ؾبهبًسّي

2

1

هثال آهبضّبي هٌتكطقسُ اظ ؾَي تطاظًبهِ ثبًه هطوعي ايطاى ًكبى هيزّس

وِ عي ؾبلّبي  ،1351-62ؾْن هدوَع ٍاضزات وبالّبي ٍاؾغِاي ٍ
ؾطهبيِاي اظ ول ٍاضزات عي ؾبلّبي  1375-1363،85-74 ،1351-62ثِ
تطتيت ثطاثط  83.72 ،85.06 ، 88.28زضنس ثَزُ اؾت زضحبليوِ ؾْن
ٍاضزات وبالّبي ههطفي اظ ول ٍاضزات عي ايي ؾبلّب ثِ تطتيت ثطاثط
 14.08 ،14.69 ،19.31زضنس ثَزُ اؾت.

Laursen , Metzler
3
Harberger
 4ايي ؾِ ،زض ثطضؾي ّبي ذوَز ًكوبى زازًوس ووِ قوَن هٌفوي ضاثغوِ هجبزلوِ،
زضآهس ٍالؼي ٍ پوؽ اًوساظ ضا ووبّف ذَاّوس زاز .زضًتيدوِ ترطيوت حؿوبة

خبضي ثَخَز هي آيس .ايي تبثيطات ثِ تبثيطات  H L Mهؼطٍف ّؿتٌس.
5

Dutch Disease
Swan
7
Salter
8
Corden & Neary
9
Wijnbergen
6
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تدبضت ًؿجت ثِ وبالّبي ثرف ٍاضزاتي (ٍ قبيس

ايي هغبلؼبت ،اثط تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي

نبزضاتي) افعايف هييبثس ٍ هٌبثغ اظ ثرف ٍاضزاتي ثِ ؾوت

التهبزي ثِ هبًبيي ٍلبثل پيفثيٌي ثَزى تىبًِّبثؿتگي

ثرف غيط لبثل تدبضت وكيسُ هيقًَس.ثِ ايي اثط ،اثط

زاضز.

هربضج(ّعيٌِ اي) هيگَيٌس.
اثط زٍم افعايف ليوت ًؿجي وبالّبي نبزضاتي ثِ وبالّبي

 .1.2مذل اثز رابطٍ مبادلٍ بز متغیزَاي کالن

ٍاضزاتي ،اضظـ تَليس ًْبيي ػَاهل ضا زض ثرف نبزضاتي

اقتصادي

افعايف هي زّس لصا هٌبثغ اظ ّط زٍ ثرف ٍاضزاتي ٍ غيط لبثل

اؾپبتَفَضا ٍ ٍاضًط( )1999ثب اضايِ يه هسل ؾبزُ پَيب وِ

تدبضت زٍض هيقًَس .ثِ ايي اثط ،اثط اًتمبل هٌبثغ گَيٌس.

ّط زٍ زيسگبُ ثيوبضي ّلٌسي ٍ ازثيبت ثيي زٍضُاي ضا تلفيك

حبل ثب تَخِ ثِ ايي زٍ اثط ،تَليس زض ثرف ٍاضزاتي (ثرف

ًوَزُ ،ثِ ثطضؾي اثط تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي

لبثل هجبزلِ ثدع ًفت) وبّف هييبثس .زض حبليوِ ٍضؼيت

والى التهبزي پطزاذتِاًس .ايي هسل ثط هجٌبي ٍيػگيّبي

تَليس زض ثرف غيط لبثل تدبضت ثؿتگي ثِ ثطآيٌس ايي زٍ اثط

ؾبذتبضي وكَضّبي ًفتي ثِ لطاض ظيط قىل گطفتِ اؾت:

زاضز .اثط ّعيٌِاي ،افعايف ٍ اثط اًتمبل هٌبثغ،وبّف ضا زض

 .1ثرف ػوسُاي اظ وبالّبي ؾطهبيِاي ثرهَل هبقيي

پي زاضز.

آالت ٍ تدْيعاتٍ ،اضزاتي ّؿتٌس.

ثطاي ؾبزگي ،ايي هسلّب اؾبؾب زض يه چبضچَة ايؿتب

 .2ثرف وبالّبي غيط لبثل تدبضت زض التهبز وكَضّبي

تَؾؼِ يبفتِاًس ٍلي ؾَاالت پَيبي ثؿيبضي ضا ثي پبؾد

نبزضوٌٌسُ ًفت ثعضي اؾت.

گصاقت ،ثَيػُ ،پؽ اًساظ ٍ ؾطهبيِگصاضي ول نطيحب زض

 .3ايي وكَضّب ثغَض وبهل اظ ذَز زض ثطاثط تىبًِّبي ضاثغِ

هسلّب ٍاضز ًكسُاًس ٍ ّوچٌيي تدبضت هتَاظى فطو

هجبزلِ هحبفظت هيوٌٌس.

هيقس.

 .4ثرف ًفت ّوبًٌس يه خعيطُ فطو هيقَز ثغَضيوِ

قبذِ زٍم :ازثيبت "اًتربة ثيي زٍضُ اي" وِ زض همبثل

زض ثبظاض ػَاهل زاذلي قطوت ًساضز ٍ اظ ايي ضٍ ثط ؾطهٌبثغ

ازثيبت ثيوبضي ّلٌسي لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض وبضّبي

تَليس ثب ؾبيط ثرفّب ضلبثت ًويوٌس.

ؾبچؽ ( )1981زيسُ هيقَز .زض ايي زيسگبُ ثب

ّوچٌيي زض ايي هسل فطو هيقَز وِ ًطخ ثْطُ ثِ نَضت

ٍضٍزتهويوبت پؽاًساظ ٍ ؾطهبيِگصاضي زضهسل ،تئَضي

خْبًي ٍ زازُ قسُ اؾت ثِ ػالٍُ ،تحطن ؾطهبيِ زض

وبهلتطي اظ اثطات تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط حؿبة خبضي

ثلٌسهست ثيي ثرفّب ٍ ثِ نَضت ثيي الوللي ٍخَز زاضز.

اضايِ زازُ اؾت (اثؿفلس ( ،)1982زٍضًجَـ (،)1983

ثِ عَض ولي زض ايي هسل فطو هيقَز وِ ؾِ ثرف ٍخَز

ؾًَؿَى ٍ ضاظيي ( ،)1983هبتؿَيبهب ( ،)1987ازٍاضزظ

زاضز:

ازٍاضزظ (،)1989ويسلٌس ٍّوىبضاى ( .))1994ثط اؾبؼ

 .1ثرف هٌبثغ عجيؼي :وِ لبثل تدبضت اؾت.

1

Spending effect
Resource movement effect
3
Intertemporal Choice
4
Sachs
5
Obstfeld
6
Dornbusch
7
Sevensson & Razin
8
Matsuyama
9
Edwards
10
Kidland
2

 .2ثرف ٍاضزاتي :زض ٍالغ ايي ثرفّ ،وِ وبالّبي لبثل
تدبضت زيگط (ثدع هٌبثغ عجيؼي) ضا قبهل هيقَز .زض ايي
ثرف ،وبالّبي نبزضاتي ثَاؾغِ وبالّبي ؾطهبيِاي
ٍاضزاتي تَليس هيقًَس.
Spatafora & Warner
Importable

11
12
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 .3ثرف غيط لبثل تدبضت  :زض ايي ثرف وبالّبي تَليسي

.1ؾغح اقتغبل هؼيي زض ثرفّب ،ثِ قطعي وِ وبالّبي

تَليسي لبثل تدبضت ًيؿتٌس .هثال ذسهبت ،هؿىي.

ؾطهبيِاي ٍاضزاتي ثبقٌس ،ؾطهبيِگصاضي زض ثرف غيط لبثل

ثِ ّط حبل ،ليوت تَليسات ايي ؾِ ثرف ثِ تطتيت ثب ،

تدبضت افعايف هييبثس.

ٍ

ًكبى زازُ هيقًَسّ.وچٌيي ثب فطو اييوِ،

هجٌب ثبقس،آىگبُ

 .2ثب تَخِ ثِ اييوِ فطو قسُ ثرف هٌبثغ عجيؼي ثب ؾبيط

ليوت ًؿجي هٌبثغ عجيؼي ثط حؿت

ثرفّب ثط ؾط ػَاهل تَليس ضلبثت ًويوٌسً ،يطٍي وبضاظ

وبالّبي ٍاضزاتي ، ٍ ،ليوت ًؿجي وبالّبي غيط لبثل

ثرف ٍاضزاتي ثِ ثرف غيطلبثل تدبضت ،اًتمبل هييبثس.

تدبضت ثط حؿت وبالّبي ٍاضزاتي ّؿتٌس .ليوت ًؿجي

ثسًجبل ايي زٍ اثط ،تَليس ٍ ؾطهبيِگصاضي زض ثرف ٍاضزاتي

وبالّبي غيطلبثل تدبضت ،اظ تؼبزل ػطضِ ٍ تمبضبي زاذلي

وبّف (ثيوبضي ّلٌسي) ٍ ،زض ثرف غيطلبثل تدبضت

ايي ثرف ثسؾت هيآيس .حبل آىوِ ليوت ًؿجي هٌبثغ

افعايف هييبثٌس .ثسًجبل افعايف ؾطهبيِگصاضي زض ثرف

عجيؼي ثطٍى ظاؾت .ػالٍُ ثط آى ،هيتَاى ليوت ًؿجي هٌبثغ

غيطلبثل تدبضت تَليس ثتسضيح عي ظهبى افعايف هييبثس وِ

عجيؼي ضا ثِ ػٌَاى هؼيبضي ثطاي هحبؾجِ ضاثغِ هجبزلِ ًَقت:

وبّف ليوتّبي ايي ثرف ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت.

( )1

تكىًلًصي:
زض هسل پبيِ ،تبثغ تَليس ثطاي ثرف هٌبثغ عجيؼي،

ّوچٌيي ثب فطو ثبثت ًگْساقتي ليوت وبالّبي غيط لبثل
تدبضت ذبضخي ،زض هَضز ًطخ ٍالؼي اضظ هيتَاى ًَقت:

ثِ

نَضت ظيط اؾت:
( )3
وِ زض آىًْ ،بزُّبي ذبل ايي ثرف ّؿتٌسّ .وچٌيي
تَاثغ تَليس ثطاي ثرف ٍاضزاتي ٍ غيطلبثل تدبضت ،ثِ

( )2

تطتيت،

ٍ

ّؿتٌس وِ ثِ نَضت ظيط ّؿتٌس:

ثب تَخِ ثِ فطٍو فَق ،زٍ ًىتِ هْن لبثل شوط اؾت :اٍل)
ضاثغِ هجبزلِ ثبظضگبًي ثطٍىظاؾت ٍ .زٍم) ّط چٌس ايي
وكَضّب زض ٍاضزات خْبًي ؾْوي اًسن زاضًس ،هؼْصا ؾْن

ٍ

ّ ،وگي ذغي ،فعايٌسُ ٍ همؼطّؿتٌس .قطايظ

ثعضگي زض ثبظاض هٌبثغ عجيؼي زاضًس لصا ّط تغييطي زض

ايٌبزا (قطط تضويي ّوگطايي) ضا ًيع ثطآٍضزُ هيؾبظًس.

نبزضات آى ّب ثِ تغييط ضاثغِ هجبزلِ هي اًدبهس زض حبليوِ

 ،هَخَزي ؾطهبيِ ّط ثرف ٍ ً ،يطٍي وبض ثىبضگطفتِ

تغييط ٍاضزات ثط ضاثغِ هجبزلِ اثطي ًساضز.

قسُ زض ّط ثرف اؾت ٍ ًْ ،بزُّبي ّط ثرف ّؿتٌس.

ثط اؾبؼ ايي هسل ثب ّطتىبًِ هثجت ليوت ًفت ،ثطٍت ظيبز

ّوچٌيي ثب فطو اييوِ ػطضِ ًيطٍيوبض ثبثت اؾت ٍ ايي-

هيقَز لصا تمبضب ثطاي وبالّبي غيط لبثل تدبضت افعايف

وِ اًساظُ آى ثب ػسز يه ًطهبليعُ هيقَز ثِعَضيوِ ّوِ

هييبثس .اظ ايي ضٍ ،ليوت وبالّبي غيطلبثل تدبضت ًؿجت ثِ

هتغيطّب ،ثغَض ضوٌي ،ثط حؿت ًيطٍيوبض زاذلي ّؿتٌس،

وبالّبي ٍاضزاتي افعايف هييبثس .زض ًتيدِ زٍ اثط ثسًجبل

هيتَاى ضاثغِ همبثل ضا ًَقت:

ذَاّس زاقت:
Non-tradable

1

Inada Conditions

2
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غيطلبثل تدبضت اؾتّ.طچِ  ثعضگتط ثبقس ،ايي توبيل ًيع

ًيع ؾْن ًيطٍي وبض ثىبضگطفتِ قسُ زض ثرف غيط لبثل

ثيكتط ذَاّس ثَز

تدبضت اؾت .ػالٍُ ثط آى ،پَيبيي ّبي هَخَزي ؾطهبيِ

ثرف ٍاضزاتي ٍثرف غيطلبثل تدبضت ضا ًكبى هيزّس.

زض هسل پبيِ ثِ نَضت ظيط اؾت:

ّوچٌيي ليس ثَزخِ ثييزٍضُاي ثِنَضت هدوَع ثسّي

( )5

وكف خبًكيٌي ههطف ثيي وبالّبي

ذبضخي هَخَز ٍ اضظـ فؼلي ههطف ،ثطاثط ثب تفبضل
اضظـ فؼلي تَليس ول ٍ اضظـ فؼلي هربضج ؾطهبيِگصاضي

زض ايٌدب  ،تكىيل ؾطهبيِ ًبذبلم زض ّط ثرف ٍ ً ،طخ

اؾت ،يؼٌي:

اؾتْالن اؾت وِ فطو هيقَز ثيي ثرفّب ثبثت اؾت.

ّوچٌيي ثب فطو اييوِ ّعيٌِّبي تؼسيلٍ 1خَز زاضًس،
ؾطهبيِگصاضي ثِ نَضت ظيط ثيبى هيقَز:

( )9
e r ( st )C(s)ds  D(t )   e r ( st ) Q(s)  I (s)ds




t

 ،ثسّي ذبضخي اؾت وِ فطو هيقَز ًويتَاًس ثب

()6

ًطذي ثعضگتط اظ

r

ضقس وٌسً ،r.طخ ثْطُ خْبًي اؾت ٍ

ثطٍىظا فطو هيقَز:
وِ  ،هربضج ؾطهبيِگصاضي ًبذبلم زض ّط ثرف ٍ ، 

()10

هربضج ؾطهبيِگصاضي ًبذبلم زض ول ثرفّب ّؿتٌس.

 ،Cاضظـ پَلي ههبضف (ٍاضزاتي ٍ غيط لبثل تدبضت)

تَاثغ ههطف ٍ تَليس

ثط حؿت وبالّبي ٍاضزاتي اؾت:

زض هسل پبيِ فطو هيقَز فطز ثِ زًجبل حساوثط وطزى تبثغ
هغلَثيت حبنل اظ ههطف وبالّبي ثرف ٍاضزاتي ٍ غيط

()11

لبثل تدبضتجبتَخِ ثِ ليس ثَزخِ ثيي زٍضُاي اؾت:
ٍQ

( )7

ًيع اضظـ پَلي تَليس ول ثط حؿت وبالّبي

ٍاضزاتي اؾت:

()8

()12
ّوچٌيي ،زضآهس ؾبالًِ حبنل اظ ثطٍت هٌبثغ عجيؼي( )Rوِ
ً ،طخ تطخيح ظهبًي اؾت وِ ًكبى هيزّس زض ّط

همغغ ظهبًي ،ههطف آى ظهبى تب چِ اًساظُ ثِ ههطف آيٌسُ
تطخيح زازُ هيقَز

زض ٍالغ اضظـ فؼلي تَليس هٌبثغ عجيؼي ثط حؿت وبالّبي
ٍاضزاتي ثِ نَضت ظيط ثيبى هيقَز:

ٍ  ،ثِ تطتيت ههطف وبالّبي

()13

ٍاضزاتي ٍ غيط لبثل تدبضتْؿتٌس.هيل ثِ ههطف وبالّبي
1

ّعيٌِ ّبي تؼسيل قبهل ّعيٌِ ّبي اؾتفبزُ (ًهت) ٍ يب اًتمبل ؾطهبيِاًس.





t
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تؼادل

ثب تَخِ ثِ قطط تَاًبيي پطزاذت ثسّي ثييزٍضُاي،

اٍليي قطط تؼبزلي زض هسل پبيِ ،ثطاثطي تمبضب ٍ ػطضِ

هيتَاى ثيبى وطز ههطف وبالّبي ٍاضزاتي ثطاثط ذَاّس ثَز

زاذلي وبالّبي غيط لبثل تدبضت ،زض ّط لحظِ اظ ظهبى

ثب زضآهس ؾبالًِ حبنل اظ ذبلم ثطٍت لبثل تدبضت

).

اؾت:

زض ٍالغ هٌظَض اظ  ،اضظـ فؼلي تفبضل هحهَل لبثل
تدبضت ( ٍاضزاتي ٍ هٌبثغ عجيؼي) اظ هربضج ؾطهبيِگصاضي

()14
لبثل شوط اؾت وِ زض ؾوت تمبضب ،زض ّط لحظِ اظ
ظهبىّ ،وَاضُ ضاثغِ ثبثت ظيط هيبى هربضج ههطفي وبالّبي
ثرف ٍاضزاتي ٍ غيط لبثل تدبضت ثطلطاض اؾت:

()18

ّوچٌيي فطو هيقَز زض ٍضؼيت ايؿتبً ،طخ ثْطُ خْبًي ٍ
 ،اهب ثب تَخِ ثِ

ايٌىِ هسل پبيِ ،يه هسل چٌس ثركي ٍ پَيب اؾت ،ثٌبثطايي
ثطضؾي ًمف وكفّبي خبًكيٌي ثييزٍضُايَ زضٍى
زٍضُاي ،هْن اؾت .ثِ عَض ولي تغييطات ههطف وبالّبي
ايي زٍ ثرف(ٍاضزاتي ٍ غيطلبثل تدبضت) ،زض يه ٍضؼيت
پَيبّ ،وجؿتگي هٌفي زاضًس ،اگط وكف ثييزٍضُاي
خبًكيٌي ،وَچىتط اظ ٍاحس ثبقس(ثطٍن .)1988،ثِ لحبػ
قَْزي ٍ ثب فطو اييوِ ،وكف خبًكيٌي زضٍىزٍضُاي،
ٍاحس ثبقس زض نَضتيوِ وكف ثييزٍضُاي خبًكيٌي،
وَچىتط اظ ٍاحس ثبقس ،آًگبُ افطاز تطخيح هيزٌّس ثِ خبي
اييوِ ول ههطف ذَز ضا زض عي ظهبى اًتمبل زٌّس،
تطويت ؾجس ههطفي ذَز ضا تغييط زٌّس .اظ ايي ضٍ ههطف
وبالّبي ايي زٍ ثرف زض ّط لحظِ اظ هطحلِ اًتمبل،
ّوجؿتگي هٌفي زاضًس .ثطاي ؾبزگي فطو وٌيس

،

زض ايي نَضت ههطف وبالّبي ثرف ٍاضزاتي ،زض هؿيط
پيف ثيٌي وبهل ،ثبثت ذَاّس ثَز .اگطچِ هوىي اؾت
ّنچٌبى ثِ تىبًِّبي غيط لبثل اًتظبضي ٍاوٌف ًكبى زّس:
()16

ٍاضزاتي):
()17

()15

ًطخ تطخيح ظهبًي ثبّن ثطاثطقًَس:

اؾت وِ اظ ثسّي وؿط قسُ اؾت (ثط حؿت وبالّبي

) R(t
)  D(t
r







W (t )   e r ( s t ) Q m ( s)  I ( s) ds 
t

زض ؾوت ػطضِ التهبزً ،يع ثطاي تؼبزل ثبظاض وبض ،ثبيس
اضظـ تَليس ًْبيي ًيطٍي وبض ثيي همبعغ ثبّن ثطاثط قَز:
()19
ػالٍُ ثط آى زض هسل ،ؾطهبيِگصاضي ّط ثرف (ٍاضزاتي
ٍ غيط لبثل تدبضت) ،ثِگًَِاي نَضت هيگيطز وِ هدوَع
ّعيٌِ ثىبضگيطي يه ٍاحس اضبفي ؾطهبيِ (،ثب فطو اييوِ
ثطاثط ٍاحس ثبقس)ّ ٍ،عيٌِ تؼسيل ًْبيي ،ثبليوت ؾبيِاي
ؾطهبيِ ثىبضگطفتِ قسُ زض ّط ثرف ( ) ثطاثط قَز:
()20
هؼبزلِ پَيبيي

ثِ نَضت ظيط اؾت:

()21
ثِ عَض ولي ،تغييطات هَخَزي ؾطهبيِ ايي زٍ ثرف،
ثِ ّن هطثَطاًس .ثغَضيوِ تغييط زض هَخَزي ؾطهبيِ يىي
اظ ثرفّب ،تَؾظ تغييط ًيطٍي وبض ،ؾجت تغييط

اثط تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي زضوكَضّبي ػضَ اٍپه
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ؾطهبيِگصاضي ّط ثرف هيقَز .هسل پبيِ ثب تلفيك هؼبزالت

(ليوت ؾطهبيِ ثطاثط ٍاحس فطو قسُ ثَز) .زض ًمبط

پَيبي ٍ  ،زيبگطاهي ضا ثسؾت هيزّس وِ زض ًوَزاض()1

زض عَل ظهبى افعايف هييبثس ٍ زض پبييي

آهسُ اؾت .زض ايي ًوَزاض ،هىبى ٌّسؾي

 ،ذغي

افمي زض ليوت ؾطهبيِ اؾت.

ثبالي ايي ذظ،

آى ثطػىؽّ .نچٌيي هىبى ٌّسؾي

 ،ذغي ثب قيت

هٌفي اؾت وِ زض عطف ضاؾت آى،

عي ظهبى ضقس

هيوٌس ٍ عطف چپ آى ثطػىؽ هيثبقس.


َايسزمایٍگذارييسزمایٍدرَزبخش(يارداتیيغیزقابلتجارت)


پًیایی
ومًدار(:)1
هٌجغ :اؾپبتبفَضا ٍ ٍاضًط()1999

.2.2ارتباطبیهثزيتيرابطٍمبادلٍباسرگاوی

همبثل اگط تىبًِ ثْطٍُضي(وكف شذبيط خسيس ًفت) ضخ

زض هسل پبيِ ،فطو قسُ اؾت ثْجَز ضاثغِ هجبزلِ ،ؾجت

زّس ،ضاثغِ هجبزلِ تغييط هيوٌس ثسٍى آىوِ ثطٍت تغييط

افعايف ثطٍت هلي هيقَز .ثِعَض ولي ّطثْجَز ضاثغِ

وٌس.

هجبزلِ ثبظضگبًي ،ؾجت افعايف ثطٍت هيقَز ،اگط زٍ قطط

ًىتِ لبثل شوط ايي اؾت وِ حتي اگط زٍ قطط ثبال

ظيط اتفبق ثيبفتٌس:

هحمك قًَس ،افعايف ثطٍت ،لعٍهب ثِ هؼٌي افعايف ضاثغِ

 .1تغييط ضاثغِ هجبزلِ ،پيف ثيٌي ًكسُ ثبقس ٍ .اًتظبض ضٍز وِ

هجبزلِ ًيؿت .ثَيػُ اگط حدن نبزضات هٌبثغ عجيؼي يب شذبيط

تساٍم زاقتِ ثبقس.

آى زض عي ظهبى تغييط وٌٌس .زض ايي نَضت ثطٍت تغييط

 .2ضاثغِ هجبزلِ ،ثطٍى ظا ثبقس .ثِ ػجبضت زيگط تىبًِ ضاثغِ

ذَاّس وطز (الجتِ ثسٍى تغييط هَافك زض ضاثغِ هجبزلِ) .اظ

هجبزلِ هٌؼىؽوٌٌسُ زٍ ػبهل لَت يب ضؼف وبضتل ٍ يب

عطفي اگط وكَضّب زض نبزضات ذَز تغييطي ايدبز وٌٌس،

تغييط تمبضبي ذبضخيّب ثطاي نبزضات زاذلي ثبقس .زض

آًگبُ اثط يه تىبًِ ضاثغِ هجبزلِ ثطثطٍت ،ثيي وكَضّب
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تفبٍت هيوٌس .اظ ايي ضٍ ثبيس تَخِ وطز،تغييطات ضاثغِ

وكَضّبي ٍاضزوٌٌسُ ًفت ثِ وكَضّبي نبزضوٌٌسُ ًفت،

هجبزلِ ،زض ذَقجيٌبًِتطيي قطايظ تغييطات ثطٍت ضاتجييي

تَؾظ اًتمبل زض ضاثغِ هجبزلِ ثبظضگبًي هٌدط هيقَز.

ًويوٌس.

هىبًيعم ولي اثطگصاضي ليوت ًفت ثط هتغيطّبي والى ثِ
ذَثي ثط ّوِ ضٍقي اؾت .اهب پَيبيي ايي اثطات ثرهَل

.3قیمتوفتيرابطٍمبادلٍ

تؼسيل ضاثغِ هجبزلِ ًبهكرم اؾت .ثب همبيؿِ خسٍل (ٍ )1

هيتَاى گفت يىي اظ ثحثّبي هْن زض التهبز ثييالولل،

ًوَزاض ( )3ثب ًوَزاض ( )2عي ايي ؾبلّب ثِ ضٍقٌي هيتَاى

ًَؾبًبت ليوت ًفت ذبم ٍ هٌكب آى اؾت .زض وكَضّبيٌفتي

زضيبفت ثِ زًجبل وبّف ليوت ًفت ،ضاثغِ هجبزلِ ضًٍس

يىي اظ هْنتطيي ػبهل اثطگصاض ثط ضاثغِ هجبزلِ ،ليوت ًفت

ًعٍلي زاقتِ اؾت ٍ زض ؾبلّبي افعايف ليوت ًفت ،ضًٍس

اؾت .ظيطا ّطگًَِ افعايف ليوت ًفت ثِ اًتمبل زضآهس اظ

افعايكي زاقتِ اؾت.

ومًدار(:)2قیمتياقؼیياسمیوفتطی1970-2004
هٌجغwww.iea.org :
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ومًدار(:)3رابطٍمبادلٍ6کشًرػضًايپکطی1989-2004
هٌجغ :تْيِ قسُ تَؾظ هحممبى ثب اؾتفبزُ اظ آهبضّبي ثبًه خْبًي


جذيل(:)1درصذتغییزقیمتوفتطی1989-2004
درصذتغییزات

سال

درصذتغییزات

سال

% -19

1987-1988

%22

1970-1971

% 21

1988-1989

% 12

1971-1972

% 28

1989-1990

% 34

1972-1973

% -16

1990-1991

% 252

1973-1974

% -2

1991-1992

%0

1974-1975

% -12

1992-1993

%1

1975-1976

% -5

1993-1994

%8

1976-1977

%8

1994-1995

%2

1976-1978

% 18

1995-1996

% 133

1978-1979

% -5

1996-1997

% 20

1979-1980

% -32

1997-1998

% -5

1980-1981

% 38

1998-1999

% -7

1981-1982

% 57

1999-2000

% -7

1982-1983

% -14

2000-2001

% -3

1983-1984

% 31

2001-2002

% -4

1984-1985

% 16

2002-2003

% -48

1985-1986

% 31

2003-2004

% 28

1986-1987

% 51

Standard Deviation

% 16

Mean Value

هٌجغwww.iea.org:

67

هغبلؼبت التهبز ثيي الولل ) ،(International Economics Studiesؾبل ثيؿت ٍ يىن  ،قوبضُ پيبپي ( ، )37قوبضُ زٍم (زٍضُ خسيس) ،پبييع ٍ ظهؿتبى 1389

.4مطالؼاتتجزبی

خبضي ثستط هيقَزّ .نچٌييً ،تبيح ًكبى هيزٌّس ٍاوٌف

ثِ ضغن هغبلؼبت ثؿيبضي وِ ثِ ثطضؾي ػَاهل اثطگصاض ثط

ؾطهبيِگصاضي ثرف زٍلتي زض همبيؿِ ثب ثرف ذهَني،

ضاثغِ هجبزلِ پطزاذتِاًس ،هغبلؼبت اًدبم قسُ زض ظهيٌِ اثط

ًؿجت ثِ ايي افعايفّبي ًبگْبًي ثيكتط اؾتً .تيدِ

ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي التهبزي ،اًسن اؾت .اظ عطفي

زيگطايي ثَز وِ اثطات ثيوبضي ّلٌسي ثِ ٌّگبم افعايف

زض ايي هيبىّ ،وَاضُ وكَضّبي نبزضوٌٌسُ ًفت (اٍپه)

ليوت ًفتٍ ،خَز ًساضزّ .نچٌيي ؾطهبيِگصاضي ٍ تَليس

ًبزيسُ گطفتِ قسُاًس .يىي اظ ايي زاليل ،قبيس ويفيت پبييي

ثركغيط لبثل تدبضت ،زض همبيؿِ ثب تىبًِ هثجت ضاثغِ هجبزلِ

زازُ ّب زض ايي هٌبعك اؾت.

ثِ تىبًِ هٌفي ٍاوٌف قسيستطي ًكبى زازًس.

وبقيي ٍ هىسضهَت( )1998ثِ ثطضؾي اثط ضاثغِ هجبزلِ

ثطٍزا ٍ تبيل( ،)2003ثِ ثطضؾي تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ

ثط پؽاًساظ ثرف ذهَني ٍ حؿبة خبضي

زض وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ پطزاذتٌس .زضايي هغبلؼِ تأثيط

پطزاذتِاًس.زضايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي  5وكَض

ضغين ًطخ اضظ ثط ووه ثِ التهبز زض خجطاى اثطات هضط

( OECDاؾتطاليب ،وبًبزاً ،يَظلٌس ،آهطيىب ٍ اًگلؿتبى) ،عي

ضاثغِ هجبزلِ ثطضؾي هيقَز .ثطاي ايي هٌظَض اظ زازُّبي 75

 ،1970-1995ؾِ اثط يه تىبًِ هٌفي ٍ هَلتي :اثط

وكَض زض حبل تَؾؼِ ثب ضغين ّبي اضظي هرتلف اؾتفبزُ

ّوَاضؾبظي ههطف ،اثط اًهطاف اظ ههطف ٍ اثط ًطخ

هيقَزً .تبيح ضگطؾيَى پبًلي ًكبى هيزٌّس وِ زٍ ؾبل

ٍالؼي اضظ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس .زٍ اثط اًهطاف اظ

پؽ اظوبّف زُ زضنسي ليوت وبالّبي نبزضاتي ايي

ههطف ٍ ًطخ اضظ ٍالؼي ،وبّف ههطف ٍ افعايف

وكَضّبٍ GDP،الؼي زض وكَضّبي ثب ؾيؿتن ًطخ اضظ

پؽاًساظ ٍ زض ًتيدِ ثْجَز حؿبة خبضي ضا ثسًجبل زاقتٌس.

قٌبٍض ،تحت تبثيط لطاض ًگطفتِ اؾت .زض حبليوِ وكَضّبي

حبل آىوِ اثط ّوَاضؾبظي ههطف ،ؾجت افعايف ههطف

ثب ؾيؿتن ًطخ اضظ ثبثت ،حسٍز زٍ زضنس افت زاقتِ اؾت.

ٍ وبّف پؽاًساظ قسُ اؾتً .تبيح ضگطؾيَى پبًلي حبوي

ايي ًتبيح تئَضي هجٌي ثط اييوِ ؾيؿتن ًطخ اضظ قٌبٍض

اظ آى اؾت اثط ّوَاضؾبظي ههطف غبلت ثَزُ زض ًتيدِ

هيتَاًس التهبز ضا زض ثطاثط ًَؾبًبت زض ليوتّبي نبزضاتي

تىبًِ هٌفي ٍ هَلتي ضاثغِ هجبزلِ اثطات ثعضي ٍ هؼٌيزاضي

ٍ ٍاضزاتي ثيوِ وٌس ،هَضز تبييس لطاض زازُ اؾت.

ثط حؿبة خبضي زاقتِ اؾت .اؾپبتَفَضا ٍ ٍاضًط( )1999ثب

وٌت ٍ وبقيي( )2003ثِ ايي ؾَال پبؾد هيزٌّس وِ

اؾتفبزُ اظ يه ضگطؾيَى پبًلي ثِ ثطضؾي اثط تىبًِّبي

آيب هبًسگبضي تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط حؿبةخبضي اثط

ثلٌسهست ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي اظ خولِ

زاضز .زض ايي ثطضؾي اظ هكبّسات  128وكَض عي -1991

ههطف ،ؾطهبيِگصاضي ٍ تَليس زض ّطزٍ ثرف ٍاضزاتي ٍ

 1960اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثسيي هٌظَض ،ثب اؾتفبزُ اظ

غيط لبثل تدبضت پطزاذتِاًس .خبهؼِ آهبضي زض ايي هغبلؼِ

ثطآٍضزگط ًباضيت"هيبًِ" وكَضّب ثِ زٍ زؾتِ تمؿين

 18وكَض زض حبل تَؾؼِ نبزضوٌٌسُ ًفت عي زٍضُ

قسُاًس :زؾتِ اٍل ،وكَضّبيي ّؿتٌس وِ انَال ثب تىبًِّبي
1

 1965-1989ثَزُاًسً .تبيح ًكبى هيزٌّس زض نَضتيوِ

گصضاي ضاثغِ هجبزلِ هَاخِ ثَزُاًس .زؾتِ زٍم ،زض همبثل

ثرف ػوسُاي اظ وبالّبي ؾطهبيِاي ٍاضزاتي ثبقٌس يب

ايي زؾتِ لطاض زاضًس .يؼٌي وكَضّبيي وِ تدطثِ تىبًِّبي

ػطضِ ًيطٍي وبض ثِ اًساظُ وبفي ثبوكف ثبقس ،افعايفّبي

زايوي 2زاقتِاًسً .تبيح ضگطؾيَى پبًلي ،اًتظبضات تئَضيىي

ًبگْبًي ليوت هٌبثغ عجيؼي ،ؾطهبيِگصاضي ول ضا افعايف

1

هيزّس .زض ًتيدِ ثب وبّف پؽاًساظهيبى هست،تطاظ حؿبة

Temporary shock
2
Permanent shock

اثط تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي زضوكَضّبي ػضَ اٍپه
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ضا تبييس هيوٌٌس .ثِ ػجبضت زيگط ،هبًسگبضي ثيكتط تىبًِ

اًتمبالت هغلَة زض اخعاي زايوي ضاثغِ هجبزلِ ٍاوٌف ًكبى

ضاثغِ هجبزلِ ،ؾطهبيِگصاضي ثيكتط ٍ تبثيط ثيكتط اثط

هيزٌّس .ايي هغلت ثطذالف چيعي اؾت وِ زض هسلّبي

ّوَاضؾبظي ههطف ثط پؽ اًساظ ضا ثسًجبل زاضز .يؼٌي تطاظ

ّوَاضؾبظي ههطف اًتظبض هيضٍز .زض ثرف زٍم ثب اؾتفبزُ

حؿبة خبضي زض خْت هربلف ثب تىبًِ حطوت هيوٌس.

اظ يه ضگطؾيَى تبثلَيي هتكىل اظ وكَضّبي

زيجَگلَ ٍ آليعا (،)2004ثِ تحليل هٌكب ًَؾبًبت زض

نبزضوٌٌسُي غيط ًفتي آفطيمب ،عي ؾبلّبي ،1980-1996

التهبز والى وكَض ػطثؿتبى عي  1980-2000ثب اؾتفبزُ اظ

ثِ آظهَى ٍخَز اثطات ًبهتمبضى اذتالالت ضاثغِ هجبزلِ

ضٍـ ضگطؾيَى ذَزثطزاضي( )VARپطزاذتِ اؾت .تَخِ

پطزاذتِ هيقَزً .تبيح ايي ثرف ًكبى هيزّس زض زٍضُّبي

ذبل ايي هغبلؼِ ثط ليوت ًفت ٍ تغييطات ضاثغِ هجبزلِ

ثْجَز زض اخعاي زايوي ضاثغِ هجبزلًِ ،طخّبي پؽ اًساظ

هتوطوع اؾتً .تبيح ايي ثطضؾي ًكبى هيزّس وِ ػطثؿتبى ثِ

افعايف يبفتِ اؾت.

1

ػٌَاى يىي اظ وكَضّبي ثعضي تَليسوٌٌسُ ًفت ،اثطلبثل

هيطفهيحي ٍ اًسضؾي ( )2006زض يه تحليل همبيؿِاي

تَخْي ثط ليوت ٍالؼي ًفت ثَيػُ زض وَتبُهست ،زاضز .لصا

ثيي زٍ وكَضػطثؿتبى ثِ ػٌَاى نبزضوٌٌسُ ًفت ٍ وكَض

تَليس ايي وكَض تب حسي ًؿجت ثِ تىبًِّبيطاثغِ هجبزلِ

اهطيىب ثِ ػٌَاى ٍاضزوٌٌسُ ًفت ثِ ثطضؾي اثط افعايف ليوت

آؾيت پصيط اؾتّ .وچٌيي ثِ اؾتثٌبي تىبًِّبي هالين تطاظ

ًفت ثط ضاثغِ هجبزلِ ثبظضگبًي عي  1970-2004پطزاذتِاًس.

تدبضي ٍ تمبضبي ول زض وَتبُهست  ،تىبًِّبي ػطضِ ًيع

ًتبيح ضگطؾيًَي ً OLSكبى هيزٌّس افعايف ليوت ًفت اثط

ؾْن لبثل هالحظِاي زض ًَؾبًبت تَليس ػطثؿتبى زاضًس .ثِ

هٌفي ثط ضاثغِ هجبزلِ وكَض اهطيىب زاضز .اظ آىخب وِ اهطيىب

عَض ذالنِ ًتبيح ًكبى هيزٌّس وِ ؾغَح ليوتيً ،طخ اضظ

يه وكَض نٌؼتي اؾت ٍ ًفت هْنتطيي ًْبزُ ثطاي ايي

ٍالؼي ٍ تىبًِّبيطاثغِ هجبزلِ زض ػطثؿتبى تحت تبثيط

وكَض هحؿَة هيقَز لصا ايي ًتيدِ هٌغمي اؾت .ايي

تغييطات زض تَليس ،تطاظ تدبضي ٍ تىبًِّبي تمبضبي ول

ًتيدِ ثب يبفتِّبي وين ٍ لًَگبًي ،1992ثبوَؼ ٍ

لطاض زاضًس .پيكٌْبزي وِ ثِ ػٌَاى ضاّىبض زض ايي ثطضؾي

وطٍؾيٌيً ،2000يع ؾبظگبض اؾت .ثطعجك تئَضي ّطگًَِ

هغطح هيقَز ايي اؾت وِ وكَضّبي تَليسوٌٌسُ ًفت،

افعايف ليوت ًفت اثط هثجت ثط ضاثغِ هجبزلِ نبزضوٌٌسُ

تٌَع هحهَالت ذَز ضا افعايف زازُ ٍ ثطاي تثجيت ليوت

ًفت زاضز .حبل آىوِ ًتبيح ضگطؾيًَي زض هَضز وكَض

اؾوي ًفت تالـ وٌٌس.

ػطثؿتبى هؼٌيزاض ًيؿتٌس لصا ًويتَاى ثحث وطز وِ اثط

آگٌط ٍ آيعهي )2003(2ثِ ايي هؿئلِ هيپطزاظًس وِ

افعايف ليوت ًفت ثط ضاثغِ هجبزلِ ايي وكَض هثجت ٍ يب

تىبًِّبي زايوي ضاثغِ هجبزلِ يه اثط ًبهتمبضى ثط پؽاًساظ

هٌفي ثَزُ اؾتّ .نچٌيي زض ايي هغبلؼِ ضاثغِ ثيي ليوت

ثرف ذهَني زاضًس .ايي ثطضؾي زض زٍ ثرف تٌظين قسُ

ًفت ٍ ؾيىل تدبضي ًيع هَضز تحليل لطاض گطفتِ اؾت وِ

اؾت.زض ثرف اٍل اظ يه هسل ؾِ زٍضُاي اؾتفبزُ قسُ

ًتبيح ًكبى هي زٌّس وِ ثب ضًٍك التهبز خْبًي ،ليوت ًفت

اؾتً .تبيح ايي ثرف ًكبى هيزّس زض نَضتيوِ ذبًَاضّب

ًيع افعايف هييبثس.

اًتظبض زاقتِ ثبقٌس ثب هحسٍزيتّبي العامآٍضي زض قطايظ



ثس هَاخِ قًَس ،آىگبُ ًطخّبي پؽاًساظ ثغَض ًبهتمبضى ثِ




Vector Auto Regressive Method
Agenor and Aizenman

1
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.5دادٌَايوتایجتجزبی

ثبظضگبًي اؾت وِ ثب

هغبلؼِ حبضط ثب اؾتفبزُ اظ يه ترويي پبًلي اظ زازُّبي

ضاثغِ هتمبثل زاضز .هٌظَض اظ ضاثغِ هجبزلِ زض ايي هغبلؼِ

1

(هيبًگيي ًؿجت تدبضت ّط وكَض)
4

همغؼي  6وكَض نبزضوٌٌسُ ًفت (اٍپه) قبهل الدعايط،

ّوبى ضاثغِ هجبزلِ تْبتطي (پبيبپبي) ذبلم اؾت ٍ اظ تمؿين

اوَازٍ ،اًسًٍعي ،ايطاىً ،يدطيِ ٍ ًٍعٍئال ثِ ثطضؾي اثط

قبذم ليوت وبالّبي نبزضاتي( ) ثط قبذم ليوت

تىبًِّبي هثجت ضاثغِ هجبزلِ ثط هتغيطّبي والى التهبزي

وبالّبي ٍاضزاتي ( )وِ زض ػسز نس ضطة قسُ اؾت،

عي ؾبلّبي  1989-2003هي پطزاظز .زازُّب ؾبالًِ ،ثِ

هحبؾجِ هيقَز:

2

ليوت ثبثت ؾبل  ٍ 2000اظ  3WDIاؾترطاج قسُاًس.
هتغيطّبي تَضيحي زض هسل ضگطؾيًَي ،ضاثغِ هجبزلِ ٍ

ًؿجت تدبضت ( )TRاظ تمؿين خوغ نبزضات ٍ ٍاضزات

زٍ هتغيط وٌتطل ثحطاى ثسّي ٍ ًطخ ثْطُ خْبًي (اليجَض)

ثِ زٍ

ّؿتٌس .هتغيطّبي ٍاثؿتِ هسل ،ػالٍُ ثط ًطخ اضظ ،اخعاي

ثطآٍضزقسُ هتٌبؾت ثب ًؿجت تدبضت ّط وكَض ّؿتٌس.

لؿوت هربضج التهبز قبهل :ههطف ٍ ؾطهبيِگصاضي ّط

ػولگط ٍلفِ اؾت .هتغيطّبي وٌتطل قبهل ؾِ هتغيط

وسام ثِ تفىيه ذهَني ،زٍلتي ٍ تطاظ خبضي ،پؽ اًساظ

ثحطاى ثسّيً ،طخ ثْطُ ٍالؼي خْبًي ٍ ضًٍس ظهبًي اؾت .اظ

ٍ ّ GDPؿتٌسّ .وچٌيي اخعاي لؿوت تَليس (اضظـ

هتغيط ثحطاى ثسّي ثِ ػٌَاى هتغيط وٌتطل اؾتفبزُ هيقَز

افعٍزُ) التهبز قبهل :اضظـ افعٍزُ ثرفّبي وكبٍضظي،

چطا وِ ثحطاى ثسّي ذَز ًتيدِ تىبًِ ضاثغِ هجبزلِ اؾت .ثب

ذسهبت ٍ وبضذبًِاي ّؿتٌسّ .وچٌيي زض ايي هغبلؼِ اظ

تَخِ ثِ خسٍل ( )1پيَؾت ٍضؼيت ثسّي وكَضّبي هَضز

ثرف وبضذبًِاي ثِ ػٌَاى ثرف لبثل تدبضت (ٍاضزاتي) ٍ

ثطضؾي ضا زض عي زٍضُ هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس،

اظ ثرف ذسهبت ثِ ػٌَاى ثرف غيطلبثل تدبضت تؼجيط

زٍضُّبيي وِ ٍضؼيت ثسّي قسيس ثَزُ ،ثِ ػٌَاى هتغيط

هيقَز .اظ عطفي ثطاي هحبؾجِ ضقس  ،ثرف  GDPثِ زٍ

هدبظي ثحطاى ثسّي زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .اظ عطفي اظ

ثرف اضظـ افعٍزُ ًفتي ٍ غيط ًفتي تفىيه قسُ اؾت.

ًطخ ثْطُ خْبًي ثِ ػٌَاى هتغيط وٌتطل اؾتفبزُ هيقَز ظيطا

ايي  15هتغيط ّطوسام زض هسل ضگطؾيًَي خساگبًِاي ثِ فطم

وِ اؾتفبزُ اظ ًطخ ثْطُ خْبًي ًؿجت ثِ ًطخ ثْطُ زاذلي

ظيط هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِاًس:

هكىالت زضٍىظايي ووتطي زاضز .هتغيط ضًٍس ظهبًي ًيع ثِ

ثطاثطGDP

ثسؾت آهسُ اؾت .اظ ايي ضٍ ٍاوٌفّبي

ػٌَاى ًوبيبًگط پيكطفت تىٌَلَغي اؾت.
اظ آىخب وِ زازُّبي تبثلَيي ،تلفيمي اظ زازُ ّبي ؾطي
ثيبًگط ّط وكَضً t ،وبز ؾبلّ y،طيه اظ هتغيطّبي

ظهبًي ٍ زازُّبي همغؼي اؾت ،لصا ثبيس ثِ اثطات هطثَط ثِ

ٍاثؿتِ ّؿتٌس وِ ثِ آًْب اقبضُ قس TOT .ضاثغِ هجبزلِ

ظهبى ٍ ّوچٌيي اثطات هطثَط ثِ همغغ وِ زضػطو اظ هجسا

i

ذَز ضا ًكبى هيزٌّس تَخِ وطز .زض ايي پػٍّف تٌْب اثطات
1

همغغ زض ًظط گطفتِ هيقَز .ثطاي ثطضؾي اثطات همغؼي ،زٍ

زض ثيي اػضبي اٍپه ،زازُّبي هَضز ًيبظ ثَيػُ هتغيط ضاثغِ هجبزلِ تٌْب ثطاي

ايي  6وكَض لبثل زؾتطؼ ثَزُ اؾت.
2ثِ ػلت هحسٍز ثَزى زازُ ّبي وكَضّبي هَضز ثطضؾيٍ،اوٌف ّبي ثطاٍضز
قسُ  ،وكف وَتبُ هست ضا ًكبى هي زّس ٍ ثطضؾي ذَال ؾطي ظهبًي

تىٌيه ثؿيبض هؼطٍف ٍخَز زاضز :ضٍـ اثطات ثبثت ()FE

ٍ ضٍـ اثطات تهبزفي (ً .)REتبيح آظهَى ّبؾوي (خسٍل

زازُّب ًيع همسٍضًيؿت.
World Development Indicators

3

Net Barter Terms of Trade

4
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 ،)3زض ّوِ  15ضگطؾيَى اًدبم قسًُ ،كبى هيزّس وِ

وكَضّب ٍ ًبّوؿبًي ٍاضيبًؽ ثيي وكَضّبؾت .ثطاي ضفغ

فطو نفط ضز قسُ زضًتيدِ ضٍـ اثطات ثبثت ضٍـ ثْتطي

ذَزّوجؿتگي اظ فطآيٌس ّ ٍ ARوچٌيي ثطاي ضفغ

ثطاي ترويي ّؿتٌس.زض ضٍـ اثطات ثبثت ،ػطو اظ هجسا

ذَزّوجؿتگي هتمبعغ اظ ضٍـ حسالل هطثؼبت تؼوينيبفتِ

ضگطؾيَى ثيي همبعغ هتفبٍت اؾت ظيطا ّط همغغ

( )GLSاؾتفبزُ قسُ اؾتّ .نچٌيي ثب هحبؾجِ ذغبي

زض ايي ضگطؾيَى ًبقي

اؾتبًساضز ضطايت اظضٍـ "ٍايت" هكىل ًبّوؿبًي ثيي

اظ تفبٍت زض ؾبذتبض ّط وكَض ٍ تفبٍت زض ٍاحسّبي

وكَضّبثطعطف قسُ اؾتً .تبيح حبنل اظ ضگطؾيَى

اًساظُگيطي اؾت .ثطآٍضز اٍليِ ضگطؾيَى فَق حبوي اظ

تبثلَيي ًيعزض خسٍل ( )2آهسُ اؾت.

ٍيػگيّبي ذبل ذَز زاضز .لصا

ٍخَز هكىالتي هبًٌس ذَزّوجؿتگيّ ،وجؿتگي هتمبعغ ثيي

وتایجحاصلاسرگزسیًنَايپاولی

جذيل(:)2

آمارٌَاسمه


2

مجمًع



R

F

D.W.

ػزض

ضزایبرابطٍ اسمبذا

متغیز

مبادلٍ
*(28/ 59 )0/000

0/9997

19258

2/22

0/29

10/93

ههطف ذهَني

(24/53)0/000

0/9999

58923

1/99

0/921

8/21

ههطف زٍلتي

(29/09 )0/000

0/9999

311122

1/86

1/393

10/48

ههطف ول

(18/69 )0/000

0/9893

506/095

1/84

0/59

11/34

ؾطهبيِگصاضي ذهَني

(22/61 )0/000

0/9980

1855/98

2/40

0/06

11/90

ؾطهبيِگصاضي زٍلتي

(23/53 )0/000

0/9999

221613

1/97

0/921

9/86

ؾطهبيِگصاضي ول

(18/58 )0/002

0/9996

9330/9

2/02

-0/645

11/43

پؽاًساظ

(8/98 )0/018

0/9998

35736

1/93

-1/28

15/09

تطاظ تدبضي

(14/25 )0/006

0/9998

217813

2/10

-0/056

6/88

ًطخ اضظ ٍالؼي

(19/05 )0/003

0/9988

815177

1/96

-0/35

12/89

تَليس ًبذبلم زاذلي

(17/71 )0/000

0/9999

1023581

1/92

0/63

10/94

اضظـ افعٍزُ ذسهبت

(14/99 )0/004

0/9994

413020

2/11

-0/48

10/92

اضظـ افعٍزُ وبضذبًِاي

(25/20 )0/000

0/9996

1842596

2/06

0/70

9/52

اضظـ افعٍزُ وكبٍضظي

(28/55 )0/000

0/9999

770602

2/18

-0/345

11/06

اضظـ افعٍزُ ًفتي

(19/03 )0/000

0/9994

2246670

1/70

0/41

11/73

اضظـ افعٍزُ غيط ًفتي

اػذادداخلپزاوتش،مقذاراحتمالراوشانمیدَىذ.

*
هٌجغ :يبفتِّبي همبلِ

ًتبيح حبنل اظ ضگطؾيَى ًكبى هيزّس هتغيط ؾطهبيِگصاضي

ؾطهبيِگصاضي ول ًؿجت ثِ ضاثغِ هجبزلِ ػسز هثجت 0/92

ول ،ضاثغِ لَي ٍ هثجت ثب ضاثغِ هجبزلِ زاضز .ظيطا وكف

ثطآٍضز قسُ اؾت .زليل ٍخَز ايي ضاثغِ هثجتٍ ،اضزاتي
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ثَزى وبالّبي ؾطهبيِاي زض ايي وكَضّبؾت .اظ ؾَي

اؾت ٍ افعايف ههطف يؼٌي وبّف پؽاًساظ .لصا ثسيْي

زيگط ٍاوٌف ؾطهبيِگصاضيّبي ثرف ذهَني ٍ ثرف

اؾت وِ اثط ضاثغِ هجبزلِ ثط پؽاًساظ هٌفي ثبقس.

زٍلتي ًؿجت ثِ ضاثغِ هجبزلِ ثِ تطتيت  0/06 ٍ 0/59ثطآٍضز

ّنچٌيي ثب تَخِ ثِ اثط هٌفي تىبًِ هثجت ضاثغِ هجبزلِ ثط

قسُ اؾت ثِ ػجبضت زيگط ٍاوٌف ؾطهبيِگصاضي زض ثرف

پؽاًساظ ٍ ٍاوٌف قسيس ؾطهبيِگصاضي ّوبىعَض وِ

ذهَني ًؿجت ثِ ثرف زٍلتي ثؿيبض ثيكتط ثَزُ اؾت.

اًتظبض هيضفت ،ضاثغِ هٌفي ٍ هؼٌيزاضي ثيي تطاظ تدبضي ٍ

يىي اظ زاليل ايي اهط هيتَاى ثِ افعايف ّطچٌس وٌس

ضاثغِ هجبزلِ تبييس هيقَز .وكف تطاظ تدبضي ًؿجت ثِ

ذهَنيؾبظي ٍ وبّف زذبلت زٍلت زض عي ايي ؾبلّب

ضاثغِ هجبزلِ -1/28 ،ثطآٍضز قسُ اؾت.

اقبضُ ًوَز.

ثِ هٌظَض ثطضؾي اثط ضاثغِ هجبزلِ ثط ضقس التهبزي،

ًتبيح ثطآٍضزي زض هَضز ههطف ولٍ ،اوٌف هثجت ٍ

التهبز ثِ زٍ ثرف ًفتي ٍ غيط ًفتي تفىيه قسً .تبيح

ثعضي  1/4ضا ًؿجت ثِ افعايف ضاثغِ هجبزلِ ًكبى هيزٌّس.

حبنل اظ ضگطؾيَى ثطاي اضظـ افعٍزُ ًفتي ًكبى هيزّس

ا يي اهط ،هَضز اًتظبض ثَز چطا وِ ثب افعايف ثطٍت هٌبثغ

ضاثغِ هٌفي ثِ اًساظُ  -0/34ثيي ثرف ًفت ٍ ضاثغِ هجبزلِ

عجيؼي ،توبيل ثِ ههطف افعايف هييبثس .اظ عطفي وكف

ٍخَز زاضز .

ههطف ثرف ذهَني ٍ زٍلتي ًيع ثِ تطتيت 0/92 ٍ0/27

ٍخَز ايي ضاثغِ هٌفي هيتَاًس ثِ ذبعط اخطاي

ثطآٍضز قسُاًس .يؼٌي ههطف زض ثرف زٍلتي ٍاوٌف

ؾيبؾتّبي ؾْويِثٌسي اٍپه يب اتربش ؾيبؾتّبيي زض

قسيستطي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني اظ ذَز ًكبى زازُ

خْت تكَيك نبزضات غيط ًفتي ثبقس .زض حبليوِ زض ثرف

اؾت.ايي اهط زٍض اظ اًتظبض ًجَز چطا وِ ثب تَخِ ثِ ثعضي

غيط ًفتيً ،تبيح ثيبًگط ضاثغِ هثجت ّ 0/41ؿتٌس.

ثَزى اًساظُ زٍلت زض وكَضّبي ًفتي ،هربضج زٍلتي ثِ

ّنچٌيي ًتبيح ثطاي اضظـ افعٍزُ ثرف ذسهبت ًكبى

قست تحت تبثيط زضآهسّبي ًفت هيثبقٌس ثِ عَضيوِ زض

هيزّس وِ اثط ضاثغِ هجبزلِ ثط ايي ثرف هثجت ٍ لبثل

پي افعايف زضآهسّبي ًفتي ،هربضج زٍلت ثَيػُ هربضج

هالحظِ اؾت (حسٍز  .)0/63ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زض ايي هغبلؼِ

خبضي ًيع افعايف هييبثس.

ثرف ذسهبت ثِ ػٌَاى ثرف غيط لبثل تدبضت ًيع تؼجيط

ّنچٌيي ًتبيح ثطآٍضزقسُ ثطاي پؽ اًساظً ،كبى هيزّس

هيقَز .ايي اهط ثط ٍخَز اثطات ّعيٌِ اي 1ثِ ػٌَاى هىبًيعم

وِ ضاثغِاي هٌفي هيبى پؽاًساظ ٍ ضاثغِ هجبزلِ ٍخَز زاضز.

وليسي زض اًتمبل تىبًِ ضاثغِ هجبزلِ ثِ التهبز تبويس هيوٌس.

ثب تَخِ ثِ اييوِ زض وكَضّبي هَضز ثطضؾي وِ زضآهسّبي

ثِ ػجبضت زيگط ثْجَز ضاثغِ هجبزلِ ؾجت افعايف تمبضب ثطاي

ًفتي ثرف ػوسُ زضآهسّبي هلي ضا تكىيل هيزّس،

ثرف غيط لبثل تدبضت قسُ ٍ ثب افعايف ًطخ اضظ ؾجت

افعايف ايي زضآهسّبي ثطٍىظا وِ ًبقي اظ افعايف ليوت

افعايف تَليس زض ثرف غيط لبثل تدبضت هيقَز.

ًفت اؾت ،ؾجت افعايف ؾغَح ههطف ٍ ؾطهبيِگصاضي

ًتبيح ثطاي اضظـ افعٍزُ ثرف وبضذبًِاي ًكبى هيزّس

هيقًَس .ػالٍُ ثط آى ،ثب تَخِ ثِ اثط ّوَاضؾبظي ههطف
وِ ثْجَز ضاثغِ هجبزلِ اثط لبثل تَخْي ثط ههطف ول زاقتِ

Spending Effect

1
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ٍاوٌف وبضذبًِاي ًؿجت ثِ ثْجَز ضاثغِ هجبزلِ هٌفي اؾت.

ٍاضزات وبّف ٍ نبزضات افعايف هييبثس (تكَيك تَليس

ايي هيتَاًس ههسالي اظ ٍخَز ثيوبضي ّلٌسي زض التهبز

زاذلي) ٍ لصا اثط ثيوبضي ّلٌسي تضؼيف هيقَز.

ايي وكَضّب ثبقس .ليىي ثب تَخِ ثِ اييوِ ثرف ػوسُاي اظ

ّوبىعَض وِ لجال ثيبى قس زض وكَضّبي ًفتي يىي اظ

وبالّبي ؾطهبيِاي ايي وكَضّب ٍاضزاتي (لبثل تدبضت)

هْنتطيي ػبهل اثطگصاض ثط ضاثغِ هجبزلِ ،ليوت ًفت اؾت ،ثِ

اؾت ،لصا اهىبى تضؼيف اثطات ثيوبضي ّلٌسي ٍخَز زاضز،

عَضيوِ ًَؾبًبت ليوت ًفت تَؾغتىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ،

ظيطاثب تَخِ ثِ اييوِ ثيوبضي ّلٌسي زض اثط افعايف ًبگْبًي

ثرفّبي هرتلف التهبز ايي وكَضّب ضا هتبثط هيؾبظز لصا

زضآهسّبي هٌبثغ عجيؼي ٍ ّوطاُ ثب تضؼيف ظطفيت تَليس

ثِ هٌظَض افعايف اهٌيت ايي وكَضّب زض همبثل تىبًِّبي

زاذلي ثَخَز هيآيس .اظ آىخب وِ وبالّبي ؾطهبيِاي زض

ضاثغِ هجبزلِ ٍ ثَيػُ ثيوبضي ّلٌسي ،زٍلتّب ثب اتربش

خْت افعايف ظطفيت تَليس زاذلي هيثبقٌس لصا اهىبى زاضز

ؾيبؾتّبي هٌبؾت زض خْت تٌَع ؾبظي نبزضات ٍتَؾؼِ

وِ ثب ٍاضز قسى ايي وبالّبي ؾطهبيِاي زض چطذِ تَليس،

نبزضات غيطًفتيّ ،نچٌيي اًضجبط هبلي زٍلتّب اظ عطيك

افعايف تَليس ثتَاًس افعايف تمبضبي زاذلي ضا خجطاى ًوبيس

ضٍـّبيي هبًٌس تكىيل نٌسٍق شذيطُ اضظي ،اثطات

لصا اثط ثيوبضي ّلٌسي تضؼيف گطزز.

ًبهغلَة تىبًِّبي ًفتي ثطؾبذتبض التهبزوكَض ضا ثِ حسالل
ثطؾبًٌس.

وتیجٍگیزي

.6
ايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ يه ترويي پبًلي اظ  6وكَض ػوسُ
نبزضوٌٌسُ ًفت (اٍپه) وِ ؾْن لبثل تَخْي اظ وبالّبي
ؾطهبيِاي قبى ٍاضزاتيبؾت،ثِ ثطضؾي اثط ضاثغِ هجبزلِ
ثطهتغيطّبي والى التهبزي عي  1989-2003پطزاذتِ اؾت.
ًتبيح ًكبى زاز وِ تىبًِّبي هثجت ضاثغِ هجبزلِ اثط هٌفي ثط
پؽ اًساظ ٍ تطاظ تدبضي زاضًس .زضحبلي وِ اثط هثجت ٍ لَي
ثط ؾطهبيِگصاضي ٍ ثرف غيط لبثل تدبضت (ذسهبت) زاضًس.
ٍاوٌف ههطف ثرف زٍلتي ثِ تىبًِّبي ضاثغِ هجبزلِ
قسيستط اظ ثرف ذهَني ثَزُ اؾت حبل آىوِ ٍاوٌف
ؾطهبيِگصاضي ثرف ذهَني ثيكتط اظ ثرف زٍلتي ثَزُ
اؾتّ .نچٌيي زضپبؾد ثِ تطلي ًطخ اضظ ،اثطات ثيوبضي
ّلٌسي تضؼيف هيقَز .ثب تَخِ ثِ ايي وِ تطلي ًطخ اضظ
يؼٌي وبالّبي ذبضخي گطاىتط اظ وبالّبي زاذلي اؾت لصا
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