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 .١مقذمٍ
اتخبر سیبستٞبی ٘شخ اسص ٔٙبست دس وشٛسٞبی دس حبَ تٛسوٕٞ ،ٝوٛاس ٜثحو

ثشاٍ٘یوض ثوٛدٜ

ٔٙوىسوٙٙذٚ ٜػویت التظبدی آٖ وشٛس دس ٔمبیس ٝثب ششایؾ التظبدی سبیش وشٛسٞبست .دس یوه
التظبد ثبص٘ ،شخ اسص ث ٝدِیُ استجبؽ ٔتمبثوُ آٖ ثوب سوبیش ٔتغیشٞوبی دالّوی  ٚلوبسخیٔ ،تغیوش وّیوذی
ثٝشٕبس ٔیسٚد و ٝسیبستٞبی التظبدی دالّی  ٚلوبسخی  ٚتحو ٛا التظوبدی ،توثییشاا ثسویبسی
ثشآٖ ٔی ٌزاس٘ذ٘ .شخ اسص اص ٔتغیشٞبی ٔ ٟٓدس ٘لبْ التظبدی است  ٚدس وشوٛسٞبیی ٘لیوش ایوشاٖ ووٝ
لسٕت هٕذ ٜدسآٔذ دِٚت اص ٔحُ هبیذاا اسصی ٘بشی اص طذٚس ٔٛاد ٔوذ٘ی تثٔیٗ ٔیشٛد ،إٞیت
٘شخ اسص ثٔ ٝشاتت ثیشتش اسوت .دس ٔمبثوُ٘ ،وشخ اسص ٔتغیوشی اسوت وؤ ٝویتٛا٘وذ هّٕىوشد التظوبد ٚ
ٔتغیشٞبی التظبدی سا تحت تثییش لشاس دٞذ (ٟٔشاثی ثششآثبدی  ٚخبٚداٖ.)28 ،1390 ،
 .0اَمیت مًضًع
سیبستٞبی اسصی ثو ٝهٙوٛاٖ اثوضاسی لذستٕٙوذ دس ٔیوبٖ سیبسوتٞوبی التظوبدی دِٚوتٔ ،ویتٛا٘وذ
توثییشاا ٔوٙوویداسی ثووش ٔتغیشٞووبی ووالٖ التظووبدی داشووت ٝثبشووذ .دس ٔیوبٖ ٘ووشخ اسص ٔتغیووشی اسووت وووٝ
چٍٍ٘ٛی سیبستٌزاسی دس صٔی ٝٙآٖ ٔتغیشٞبی والٖ التظبدی سا ٔتثیش ٔیسبصد .شٛاٞذ تدشثی لٛیبً ثوش
ایٗ ٘ىت ٝتثویذ داس٘ذ و ٝچٙب٘چ ٝوبٞش اسصر اسٕی م َٛثب سیبستٞبی ٔٙبست والٖ التظوبدی ٕٞوشاٜ
ثبشذٛٔ ،خت افضایش لذسا سلبثت لبسخی وشٛس شذٚ ،ٜػویت التظبد لبسخی سا ثٟجٛد ٔیثخشذ.
یىی اص ٕٟٔتشیٗ هٛأُ ٔؤیش ثش تشاص مشدالتٞب ٘شخ اسص ٔیثبشذ٘ .وشخ اسص  ٚسیسوه ٘بشوی اص
٘ٛسب٘با آٖ ٕٛٞاسٛٔ ٜسد ثح

التظبددا٘بٖ  ٚسیبستٌزاساٖ ثٛد ،ٜچشا و ٝایٗ ٔتغیش استجبؽ ٔتمبثُ

ثب اوثش ثخشٞبی التظبد والٖ ،لظٛطبً ثخش تدبسا لبسخی داسد .اٌشچ ٝتئوٛسیٞوبی ٔختّفوی،
ثش تثییشمزیشی تشاص مشدالتٞب اص تح ٛا ثبصاس اسص طحٔ ٝیٌزاس٘ذ ،أوب ایوٗ تئوٛسیٞوب ثوش ٘وٛم ٚ
ٔیضاٖ ایشٌزاسی آٖ ثش تشاص مشدالتٞب اتفبق ٘لش ٘ذاس٘ذ (ثّىش ٚایجبسا.)2013 ،1
٘وشخ اسص هٕوذتبً اص وب٘وبَ تغییوش اسصر مؤّ َٛوی ثوش اسصر طوبدساا ٚ ٚاسداا  ٚدس ٘تیدوٝ
تشاصمشدالتٞب ایش ٔیٌزاسد .ثٙبثشایٗ ،إٞیت ٘شخ اسص دس ایٗ ٚادی ثٌٝ٘ٛ ٝای اسوت وو ٝثشلوی اص
1. Blecker& Ibarra
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التظبددا٘بٖ ث ٝلظٛص دس وشٛسٞبی دس حبَ تٛسوو ،ٝاص آٖ ثو ٝهٙوٛاٖ ٍِٙوش اسوٕی یوبد ٔویوٙٙوذ
(ٔب٘ذَ.)2012 ،1
ثش اسبس آٖ ٔمبٔبا دِٚتی ٔیتٛا٘ٙذٚ ،ػویت التظبدی وشٛس سا دس ساثـ ٝثب فوبِیتٞوبی التظوبدی
دالّی  ٚلبسخی ٔٛسد اسصیبثی  ٚتحّیُ لشاس دٙٞذ .دس التظبد ایشاٖ هشػو ٚ ٝتمبػوبی هٕوذ ٜاسص اص
ؿشف دِٚت طٛسا ٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ٘ ،مش دِٚت دس توییٗ ٘شخ اسص هال ٜٚثش سیبستٞوبیی وو ٝدس
ٔٛسد ٘لبْ اسصی تثجیت شذ ٜیب شٙبٚس اتخبر ٔیوٙذ ،ثسیبس توییٗوٙٙذ ٜاسوت٘ .وشخ اسص ثو ٝهٙوٛاٖ ٔویوبس
اسصر ثشاثشی مّٔ َٛی یه وشٛس دس ثشاثش م َٛوشٛسٞبی دیٍشٙٔ ،وىسوٙٙذٚ ٜػویت التظبدی آٖ
وشٛس دس ٔمبیس ٝثوب شوشایؾ التظوبدی دیٍوش وشوٛسٞب اسوت  ٚثوی شوه دس ٞوش التظوبدی ،یىوی اص
هبُٔٞبی توییٗوٙٙذ ٜدس تدبسا ثیٗإِّوُ  ٚسشوذ التظوبدی ثو ٝشوٕبس ٔویآیوذِ .وزا دس ایوٗ ٔمبِو ٝدس
لظٛص ٔـبِو ٝتغییش سیبست اسصی ثش ٔتغیشٞبی والٖ التظبدی ایشاٖ ا٘دبْ ٌشفت ٝاست اسائٔ ٝیشٛد.
 .1-0ػًامل اثزگذار بز وزخ ارس

٘شخ اسص تٛسؾ هٛأُ هشػ ٚ ٝتمبػب توییٗ ٔیشٛد .ثشلی اص ایٗ هٛأُ هجبستٙذ اص:
 تثییش ٘شخ تٛسْ ثش ٘شخ اسصاٌش تٛسْ فشػبً دس وشٛسی وٕتش اص خبٞبی دیٍش ثبشذ ،دس ایٗ طوٛسا طوبدساا دس آٖ وشوٛس
سلبثتیتش لٛاٞذ شذ  ٚثبه

افضایش اسصر ٘شخ اسص آٖ وشٛس ٔیٌشدد.

 تثییش ٘شخ ثٟش ٜثش ٘شخ اسص٘سجت ث ٝخبٞبی دیٍش افضایش یبثذ ،دس ایٗطٛسا  xاٌش ٘شخ ثٟوش ٜفشػوب ًدس وشوٛس افوضایش x

خزاةتش لٛاٞذ شذ .ثٙبثشایٗ تمبػب ثشای ٘شخ اسص وشٛس  xسپشدٌٜزاسی دس وشٛس ٔییبثذ ،ووٝ
ث ٝآٖ خشیبٖ م َٛداى ٔیٌٛیٙذ .دس ایٗ طٛسا ٘شخ ثٟش ٜیىی اص ٔتغیشٞوبی ٟٔوٓ خٟوت تویویٗ
اسصر ٘شخ اسص دس وٛتبٜٔذا ٔیثبشذ.

1. Mundell
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 تثییش سفت ٝثبصی ثش ٘شخ اسصاٌش سفت ٝثبصاٖ ثذا٘ٙذ و٘ ٝشخ اسص دس آیٙذ ٜافضایش ٔییبثذ ،آٖٞب تمبػبی لٛد سا ٔجٙی ثش لشیذ
ث ٝافضایش ٘شخ اسص ٔیٌشدد .ثٙبثشایٗ خٙجش دس ٘شخ اسص ٕٞیش ٝثشاسبس اط َٛالتظبدی طوٛسا
ٕ٘یٌیشد ،ثّى ٝاغّت اٚلبا ثش اسبس احسبسبا ثبصاسٞبی ٔبِی ٞذایت ٔیشٛد .دس ایٗ طوٛسا
لیٕت ٘شخ اسص ث ٝطٛسا یه حجبة دس التظبد آٖ وشٛس كبٞش ٔیشٛد  ٚافضایش ٘وبٔتووبسف آٖ
ثبه

افضایش ٔیضاٖ تمبػب ثشای اسص ث ٝهٛٙاٖ یه سشٔبیٔ ٝیٌشدد.

 ٍ٘بٞی ٌزسا ث ٝثبصاس اسص دس ایشاٖ٘لبْ ٘شخ اسص دس ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝس ٝدٚس ٜتمسیٓ وشد .دٚس ٜا َٚلجُ اص ا٘مالة است و٘ ٝلبْ
٘شخ اسص دس ایشاٖ یبثت ثٛد ٚ ٜدس ایٗ دٚس ٜحبشوی ٝاسصی (شوىبف ثویٗ ٘وشخ اسص سسوٕی  ٚثوبصاس
سیبٚ )ٜخٛد ٘ذاشت ٝاست .دس دٚس ٜد ْٚثوذ اص ا٘مالة است و ٝاٌش چ٘ ٝلبْ ٘وشخ اسص ٙٞوٛص ٞوٓ
یبثت است ِٚی حبشی ٝاسصی دس ایٗ دٚس ٜافضایش چشٌٓیشی یبفت ٝاست .اٌش چ ٝایٗ افوضایش اص
یه ؿشف ث٘ ٝفن دِٚت ثٛد ث ٝؿٛسی و ٝد سٞبی ٘فتی سا دس ثبصاس غیشسسوٕی ثو ٝلیٕوت ثوب یی
ٔیفشٚلت  ٚیه ٔٙجن دسآٔذی هٕذ ٜثشای دِٚت ث ٝحسوبة ٔویآٔوذ  ٚدس ثٛدخو ٝدس لسوٕت
سبیش دسآٔذٞب  ٚثب ٘بْ فشٚر مَٞٛبی لبسخی تٛسؾ ثب٘ه ٔشوضی دس ثبصاس سیبِ ٜحبف ٔویشوذ.
دس دٚس ٜس ْٛثٙٔ ٝلٛس خٌّٛیشی اص ٔشىالا ٚخٛد حبشی ٝاسصی ثضسي ٘ ٚلوبْٞوبی چٙذٌب٘وٝ
اسصی ،دسسبَ  1381سیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص ا٘دبْ ٌشفت وٌ ٝبْ ثضسٌی دس شىٌُیوشی
یه ٘لبْ اسصی ٚالوی دس ایشاٖ ثٛد.
دس هیٗ حبَ ثبص  ٓٞث ٝدِیُ ٚاثستٍی ثبصاس اسص ث ٝدسآٔذٞبی ٘فتی ٛٙٞص  ٓٞثب ثوبصاس ٚالووی اسص دس
ایشاٖ فبطّ ٝداسیٓ (تمٛی ٔ ٚحٕذی.)55 ،1390 ،
 س٘ٚذ ٘شخ اسص ٚالوی٘شخ اسص ٚالوی ثش لالف ٘شخ اسٕی اسص و ٝساثـو ٝثویٗ اسصر مو َٛد ٚوشوٛس سا ٘شوبٖ ٔویدٞوذ،
ثیبٍ٘ش چٍٍ٘ٛی استجبؽ ثیٗ د ٚسوـ لیٕوت اسوت .دس ثوبصاس ووب ٘ ،وشخ ٚالووی اسص ،سٚاثوؾ ثویٗ
لیٕتٞب دس دالُ وشٛس  ٚلیٕتٞبی داد ٜشذ ٜدس ثبصاس خٟب٘ی سا ثشلشاس ٔیسبصد.
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ٕ٘ٛداس ( )1س٘ٚذ ٘شخ ٚالووی اسص ثوب اسوتفبد ٜاص دادٜٞوبی سوب ٘ ٝایوشاٖ سا دس دٚس)1338-1378( ٜ
٘شبٖ ٔیدٞذ .شبلض یبد شذ ٜسا ثب استفبد ٜاص ساثـ ٚ )1( ٝدس ایٗ دٚس ٜثشآٚسد وشدٜایٓ.
٘ :RERشخ اسص ٚالوی
 :شبلض لیٕتی ٔظشفوٙٙذ ٜایشاٖ
 :شبلض لیٕتی ٔظشفوٙٙذ ٜخٟبٖ
٘ :NERشخ اسص اسٕی

ٕ٘ٛداس  .1س٘ٚذ ٘شخ اسص ٚالوی دس دٚس1338-1378 ٜ

٘تبیح ٘شبٖدٙٞذ ٜس٘ٚذ طوٛدی ثییجبتی دس شبلض ٘شخ اسص ٚالوی دس التظبد ایشاٖ است.
 إٞیت التظبدی ٘شخ اسصٚاسـ ٝاتظبَ ٞش وشٛس ثب خٟبٖ ،چ ٝدس ثبصاس وب ٞب  ٚچو ٝدس ثوبصاس داسایویٞوب٘ ،وشخ اسص اسوت.
سٛدآٚسی تِٛیذ  ٚسشٔبیٌٝزاسی دس وشٛس ،ثش ٔجٙبی ٞضی ٝٙا٘دبْ شذ ٜثو ٝسیوبَ ٘سوجت ثو ٝسوبیش
اسصٞب ا٘ذاصٌٜیشی ٔیشٛد .سیبستٞبی ٘بٔٙبست ٘شخ اسص ،فشطتٞوب سا ثو ٝؿوٛس ٘بدسسوت خّوٜٛ
ٔیدٞذ ٚ ،دس ٘تیدٙٔ ،ٝبثن ث ٝؿٛس غیشوبسآٔذ ،تخظیض ٔییبثذ .التالَ دس ایوٗ صٔیٙوٛٔ ،ٝخوت
فشبسٞبی تٛسٔی ٔیشٛد  ٚافضایش ٔذا ْٚدس ٘شخ اسص ،تٙضَ دس سـ ص٘ذٌی ٔشدْ سا دس می داسد
و ٝداسای میبٔذٞبی سیبسی ٔیثبشذ.
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 ٔسیشٞبی ایشٌزاسی ثبصاسٞبی اسص  ٚسٟبْ ثش یىذیٍشٔسیش ایشاا ثبصاس سٟبْ ثش ثبصاس ٘شخ اسص
سٟبْ ثٍٙب ،ٜاسصر حموٛق طوبحجبٖ سوٟبْ آٖ افوضایش ٔوییبثوذ  ٚثوب فوشع یبثوت ثوٛدٖ لیٕوت
تدٟیضاا خذیذ دس وٛتبٔ ٜذا ،سشٔبیٌٝزاسی اسصاٖتش ٔیشٛد.دس ٘تید ،ٝاٍ٘یوض ٜثیشوتشی ثوشای
سوشٔبیٌٝوزاسی ثٍٙوب ٜثوٚ ٝخوٛد ٔویآیوذ  ٚسوشٔبیٌٝوزاسی ثٍٙوب ٜافوضایش ٔوییبثوذ .ثٙوبثشایٗ،
سشٔبیٌٝزاسی تبثوی اص لیٕت سٟبْ ٔویثبشوذٕٞ .چٙویٗ ،افوضایش لیٕوت سوٟبْ ٔٛخوت افوضایش
داساییٞبی ٔبِی ٍٟ٘ذاسی شذ ٜتٛسؾ لب٘ٛاسٞب شذ ٚ ٜثبهو

افوضایش یوشٚا ٔ ٚظوشف آٖٞوب

ٔیٌشدد .چ ٖٛیشٚا لب٘ٛاس ثب سیسه وٕتش افضایش ٔییبثذ ،آٖٞب تشٛیك ٔیش٘ٛذ وو ٝداسایوی
غیش٘مذی ثیشتشی ٍٟ٘ذاسی ٕ٘بیٙذ .ثٙبثشایٗٔ ،خبسج وب ی ثبدٚاْ ٔ ٚسىٗ افوضایش لٛاٞوذیبفت.
دس ٘تید ٝافضایش لیٕت سٟبْٔ ،ظشف  ٚسشٔبیٌٝزاسی سا افضایش ٔویدٞوذ .ایوٗ اِٚویٗ تغییوشی
است و ٝدس ٔذَ التظبد ثبص ٔب٘ذَ ˚ فّٕی 2ًٙاهٕبَ شذ ٜاست .هال ٜٚثش ایٗ ،ؿجك ٔٙحٙی  Jثویٗ
٘شخ اسص  ٚحسبة خبسی ساثـٔ ٝوىٛس ٚخٛد داسد .ثوذیٗ طوٛسا وو ٝووبٞش سوشین ٘وشخ اسص
میش اص آٖ وٛٔ ٝخت افضایش حسبة خبسی شٛد ثبهو

ثٛخوٛد آٔوذٖ وسوشی حسوبة خوبسی

ٔیٌشدد .ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاسد فٛق ،توبدَ ٔذَ التظبد ثبص دس ٘مـ A ٝسا دس ٕ٘ٛداس(ٔ )2شبٞذ ٜوٙیوذ.
افضایش لیٕت سٟبْ دس ٘شخ ثٟشٔ ٜویٗ ٕٔىٗ است ٔٛخت افضایش ٔخبسج شٛد (ٕ٘وٛداسٙٔ 2حٙوی
 ISثٝ

ٔٙتمُ ٔیشٛد) دس حبِیوٙٔ ٝحٙی  LMتحت تثییش تغییشاا لیٕت سٟبْ لشاس ٕ٘ویٌیوشد.

ثٙبثشایٗ ،توبدَ خذیذ دس ٘مـ B ٝتشىیُ ٔیشٛد وٕٞ ٝشا ٜثب ٘شخ ثٟش ٚ ٜتِٛیذ ثب تش است.

1. Mishkin
2. Mundell-Fleming
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ایٗ ٘مـ ٝتوبدَ خذیذ دس ثب ی ٔٙحٙی٘ ،BPبشی اص سـ تِٛیذ ٔ Yیثبشذ٘ .وشخ ثٟوش ٜدس ٘مـوB ٝ

ثضسٌتش اص ٘شخ ثٟشٜای است و ٝتوبدَ سا ثش لشاس ٔیوٙذ٘ .شخ ثٟش ٜثیشتش خشیبٖ سوشٔبی ٝلوبسخی
سا خزة ٔیوٙذ ٛٔ ٚخت ٔبصاد تشاص مشدالتٞب )ٔ (BP>0یٌشدد .حبَ ثشای سسیذٖ ثو ٝتووبدَ،
تسٛی ٝدس تشاص مشدالتٞب ثٚ ٝسیّ٘ ٝشخ اسص (صٔب٘ی و ٝسـ لیٕتٞب یبثت است) ا٘دوبْ ٔویشوٛد.
دس ٘تید ٝثب افضایش ٘وشخ اسص (ووبٞش اسصر مو َٛدالّوی) ،حسوبة خوبسی ووبٞش یبفتو ٚ ٝتوشاص
مشدالتٞب ث ٝسٕت طفش ثش ٔیٌشدد .افضایش ٘شخ اسص ثبه
ٔیشٛد (ا٘تمبَ BPثٝ

خبثدبیی ث ٝسٕت ثوب ی ٔٙحٙویBP

) .سشا٘دبْ توبدَ دس تٕبْ ثبصاسٞب دس ٘مـ B ٝشىُ ٔویٌیوشد .ایوٗ ٘مـوٝ

توبدِی خذیذ ٕٞشا ٜثب سـ ٔخبسج ثب تش٘ ،شخ ثٟش ٜثب تش٘ ،وشخ اسص ثوب تش  ٚلیٕوت سوٟبْ ثوب تش
ٔی ثبشذ٘ .تید ٝاطّی دس ایٗ تحّیوُ حوبوی اص آٖ اسوت وو ٝافوضایش لیٕوت سوٟبْ ٕٔىوٗ اسوت
ٔٛخت وبٞش اسصر م َٛدالّی ٌشدد (اثٛ٘ٛسی ٕٞ ٚىبساٖ.)3 ،1391 ،
ة) تغییشاا لیٕت سٟبْ اص دٔ ٚسیش یشٚا  ٚا٘تلبساا افشاد ،ثش ٘شخ اسص ایشٌزاس اسوت :ووبٞش
لیٕت سٟبْ ثبه

وبٞش یشٚا سوشٔبیٌٝوزاسا٘ی ٔویشوٛد وو ٝدس ثوبصاس سوٟبْ سوشٔبیٌٝوزاسی

وشدٜا٘وذ  ٚثو ٝایوٗ تشتیوت دسآٔوذ دسیوبفتی سوشٔبیٌٝوزاساٖ ووٓ ٔویشوٛد .ثوب ووبٞش دسآٔوذ
سشٔبیٌٝزاساٖ ،تمبػبی آٖٞب ثشای م َٛثو ٝدِیوُ ووبٞش لوذسا لشیوذ (تمبػوبی ٔووبٔالتی) ٚ
ٕٞچٙیٗ وبٞش ٔجبد ا دس ثبصاسٞبی ٔبِی تٙضَ ٔییبثذ .وبٞش تمبػبی م َٛثؤ ٝوٙوبی ووبٞش
٘شخ ثٟش ٚ ٜلشٚج سشٔبی ٝاص وشٛس است .ثوب افوضایش تمبػوبی مو َٛلوبسخی٘ ،وشخ اسص افوضایش
ٔییبثذ .ث ٝایٗ تشتیتٛ٘ ،هی ایشٌزاسی ٔٙفی اص سٛی لیٕت سٟبْ ث٘ ٝشخ اسص لبثُ تظٛس است.
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 .1-1-0رابطٍ وزخ ارس ي شاخص قیمت سُام

أشٚص ٜتٕبٔی وشٛسٞبی خٟبٖ دس اغّت ثخوشٞوبی التظوبدیٚ ،اثسوت ٝثؤ ٝجوبد ا ثوب دیٍوش
ثیشتش ثٍٙبٜٞبی تِٛیذی ثشای لشیذ ٔٛاد اِٚی ،ٝفٙبٚسی ٔ ٚبشیٗآ ا الوذاْ ثوٚ ٝاسداا ٔویوٙٙوذ.
اٌش دس ایش تغییش  ٚتح ٛا التظبدی  ٚهٛأُ ٔتوذد تثییشٌزاس٘ ،شخ اسص افضایش یبثذ اص یه س ٛثوب
افضایش ٔیضاٖ ثذٞی  ٚاص سٛی دیٍش ثب افوضایش ثٟوبی تٕوبْ شوذ ٜتِٛیوذاا  ٚلوذٔبا شوشوتٞوب،
ثٍٙبٜٞب ٔدجٛس ث ٝمشدالت ٚخ ٜٛثیشتشی ثبثت ٚاسداا ٔیش٘ٛذ .ایٗ أش ثب ایدبد وٕجٛد ٘موذیٍٙی،
ایش ٔٙفی ثش تٛصین سٛد  ٚشبلض ثبصد٘ ٜمذی سٟبْ آٖ ششوت لٛاٞذ داشت .یوٙی دس ثٍٙوبٜٞوبیی
و ٝاسصر ٚاسداا آٖٞب ثیشتش اص طبدساا آٖٞب است (ٕٞب٘ٙذ ثٍٙبٜٞبی ایشا٘ی) ،افضایش ٘وشخ اسص
ثبه

افضایش ٞضی ٝٙتِٛیذ ٔیشٛد.

 .0-1-0ارتباط وزخ ارس ي باسار سزمایٍ

ساثـ ٝثیٗ ٘شخ اسص  ٚثبصاس سشٔبی ٝثب استفبد ٜاص سٚیىشدٞب  ٚتئٛسیٞوبی ٔختّفوی ثیوبٖ ٔویشوٛد.
ثشاسبس ٔذَٞبی مِٛی توییٗ ٘شخ اسص ،تمبػب ثشای مٕٔ َٛىٗ است ثبه

تغییوش دس ٘وشخ اسص ٌوشدد.

استجبؽ ثبصاس سشٔبی ٚ ٝثبصاس اسص ٔیتٛا٘ذ تٛسؾ ساثـ ٝایٗ د ٚثبصاس ثوب فوبِیوتٞوبی التظوبدی تٛػوی
داد ٜشٛد .فوبِیوتٞوبی التظوبدی ثوش لیٕوت  ٚثوبصد ٜسوٟبْ ٔؤیش٘وذ صیوشا لیٕوت سوٟبْ شوشوتٞوب
ٔٙوىسوٙٙذ ٜا٘تلبساا اص خشیبٖ ٘مذی آتی است و ٝثٛسیّ ٝوُ تمبػبی دالّی  ٚلوبسخی تحوت
تثییش لشاس ٔیٌیشد .دسٚالن لیٕت سٟبْ ث ٝهٛٙاٖ ٔویبسی ثٝوبسٔیسٚد و٘ ٝشبٖدٙٞذ ٜتِٛیوذ طوٙوتی،
سشذ ثخش ٚالوی التظبد٘ ،شخ اشتغبَ یب سٛد ششوت ،دس فوبِیتٞبی آتی  ٚفوّی التظبد استشیسه
٘بشی اص تغییش دس ثبصد ٜاٚساق ثٟبداس دس ٘تیدٛ٘ ٝسب٘با اسصٞبی لبسخی ٞوش چموذس ٘وشخ اسص ثویٗ دٚ
وشٛس ٘ٛسبٖمزیشتش ثبشذ ،سیسه ٘شخ اسص ٘یض ثیشتش لٛاٞذ ثٛد.
 .9-1-0وزخ ارس حقیقی

٘شخ اسص حمیموی ثوش ٔجٙوبی اسصر اسوٕی اسص وو ٝتحوت توثییش ٔموبدیش ٔختّوف توٛسْ وشوٛسٞب
ٔیثبشذٔ ،حبسجٔ ٝیٌشدد .ایٗ ٔٛػٛم یه اطُ اسبسی اص ایٗ حمیمت است ؤ ٝیتٛاٖ اص آٖ ثوٝ
هٛٙاٖ شبلظی ثشای توییٗ ٔیضاٖ سلبثتمزیشی دس ٔجبد ا لبسخی وشٛس ثٟش ٜثشد .إٞیت ٘شخ اسص
حمیمی ثشای ثب٘ه ٔشوضی ٚاثست ٝثٔ ٝؤِفٞٝبی ریُ ٔیثبشذ.
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اِف) تثییش ایٗ ٘شخ ثش سٚی تشاص٘بٔ ٝثب٘ه ٔشوضی
ة) ٞذایت سیبست مِٛی ٔحتبؿب٘ٝ

تشاصمشدالتٞب یىی اص ٔفبٞیٓ اسبسی التظبدی ثٛد ٜو ٝدس لّٕش ٚثبصسٌوب٘ی ٔ ٚبِیو ٝثویٗإِّوُ
ٔٛسد ثح

لشاس ٌشفت ٝاستٔ .دٕٛه ٝهٛأّی ٘لیش تغییش دس ٔمذاس  ٚاسصر طبدسا ٚ ٚاسداا یه

وشٛس ،حدٓ سشٔبیٌٝزاسیٞبی ثیٗإِّّوی ،مشدالوتٞوبی ا٘تموبِی ٔ ...ٚموبدیش ٔـّوك ایوٗ توشاص سا
تغییشداد ٚ ٜدس ٟ٘بیت ثش اسصر مّٔ َٛی ٘ ٚشخ تجذیُ آٖ ث ٝم َٛسبیش وشٛسٞب ٘یض تثییش ٔیٌزاسد.
 .1-0-0صادارت

 ساثـ٘ ٝشخ اسص  ٚطبدساا٘شخ اسص یىی اص هٛأُ ٔ ٚ ٟٓتثییشٌزاس ثش طبدساا ٔیثبشذ .اص آ٘دب وو٘ ٝوشخ اسص یوه لیٕوت
٘سجی (٘سجت ث ٝسبیش مَٞٛب) است ،ثییجبتیٞبی آٖ تثییش ثیشتشی دس ٔمبیسو ٝثوب ٔموذاس ٔـّوك آٖ
ثشالتظبد ٔیٌزاسد .دس ٘تید ٝاص خّٕ ٝمیبٔوذٞبی ثوییجوبتی ٘وشخ اسص ٔویتوٛاٖ ثو ٝووبٞش حدوٓ
طبدساا اشبس ٜوشد.
 تبثن تمبػبی طبدسااثش اسبس ٔذَ ثٕٟٙی اسىٛیی ٌٛ ٚسٛاٚی ( )2004تبثن تمبػبی طبدساا تبثوی اص سـ دسآٔذ
خٟب٘ی٘ ،سجت لیٕت وب ٞبی طبدساتی ٞش وشٛس ث ٝلیٕوت وب ٞوبی طوبدساتی شوشوبی هٕوذٜ
تدبسی ٘ ٚشخ اسص است .سـ دسآٔذ خٟب٘ی ث ٝهٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ هٛأُ تویویٗوٙٙوذٜٞوبی
تبثن طبدساا است .ثب افضایش سـ دسآٔذ ٔظشفوٙٙذٌبٖ ٔمذاس ثیشتشی اص وب ٞبی دالّوی
 ٚلبسخی سا ٔظشف لٛاٙٞذ وشد.
ثش اسبس ٔذَ ثٕٟٙی اسىٛیی ٌٛ ٚسٛاٚی ( ،)2004تبثن طبدساا ث ٝطٛسا ساثـ ٝی صیش است.

( )2
دس ساثـ ٝی فٛق

٘شبٍ٘ش ٔمذاس طوبدساا وب ٞوب  ٚلوذٔبا،

لیٕت وب ٞبی طبدساتی،

لیٕت طوبدساتی سوبیش وشوٛسٞب ٘ E ٚیوض ٘وشخ اسص اسوتٔ .وذَ

ٍِبسیتٕی ایٗ تبثن ث ٝطٛسا صیش است.
( )3

سوـ دسآٔوذ خٟوب٘ی،
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لیٕتٞبی ٘سجی ث ٝطٛسا صیش لبثُ خبیٍضیٙی است.
)

( )4

(

)

( )5

(

ثش اسبس ساثـ ٝفٛق  ٚثب دس ٘لش ٌشفتٗ لیٕتٞبی ٘سجی ٔشىُ  ٓٞلـی ثیٗ ٔتغیشٞب لبثُ وبٞش
است .ثب دس ٘لش ٌشفتٗ لیٕتٞبی ٘سجی ،تبثن تمبػبی طبدساا ساثـ ٝی ( )3ث ٝطٛسا صیش لبثوُ
تجذیُ است.

( )6

)

(

و ٝدس آٖ تمبػب ثشای طبدساا استجبؽ ٔثجتی ثب سـ دسآٔذ خٟب٘ی داسد .دس طٛسا افوضایش دسآٔوذ
خٟب٘ی ث ٝدِیُ افضایش دس لیٕت وب ٞبی سلبثتی طوبدساتی سوبیش وشوٛسٞب ،ایوٗ استجوبؽ ٔٙفوی اسوت.
ٕٞچٙیٗ ،طبدساا داسای ساثـ ٝی ٔٙفوی ثوب لیٕوتٞوبی ٘سوجی وب ٞوبی طوبدساتی وشوٛس ٘سوجت ثوٝ
شبلض لیٕت وب ٞبی طبدساتی خٟب٘ی است .افضایش ٘وشخ اسص ،اسصاٖتوش شوذٖ طوبدساا وب ٞوب ٚ
افضایش تمبػبی وب ٞبی طبدساتی سا دس می لٛاٞذ داشت (مّٟٛا٘ی ٕٞ ٚىبساٖ1386 ،؛ .)109
 توییٗ ثبصاسٞبی ٞذف طبدساتییىی اص ٔسبئُ ثسیبس ٟٔوٓ ثٍٙوبٜٞوبیی وو ٝلظوذ حؼوٛس یوب ٌسوتشر فوبِیوت لوٛد دس ثبصاسٞوبی
ثیٗإِّّی داس٘ذ ا٘تخبة یه یب چٙذ وشٛس ث ٝهٛٙاٖ ثبصاسٞبی ٞذف است .ششوتٞب خٟوت ٚسٚد
ث ٝثبصاسٞبی ثیٗإِّّی دس ٌش ٚاتخبر تظٕیٕبا طحی دس ٞش یه اص ٔٛاسد ریُ است:


ثشسسی ٔحیؾ ثبصاس ثیٗإِّّی

 تظٕیٌٓیشی دس لظٛص حؼٛس دس ثبصاسٞبی ثیٗإِّّی
 تظٕیٌٓیشی دس ٔٛسد ا٘تخبة ثبصاسٞبی ٞذف طبدساتی


ا٘تخبة ساٞجشدٞبی ٚسٚد ث ٝثبصاسٞبی ٞذف طبدساتی

 تظٕیٌٓیشی دس ٔٛسد ٘حٚ ٜٛسٚد ث ٝثبصاسٞبی ٞذف طبداستی
 تظٕیٌٓیشی دس ٔٛسد سبصٔب٘ذٞی ثخش ثبصاسیبثی
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 .0-0-0ياردات

تدبسا ٘مش ٕٟٔی دس التظبد وشٛسٞب داسد .اغّت وشٛسٞب ثوشای افوضایش سشوذ التظوبدی ثوٝ
اثشاٞیٕی1385 ،؛ .)117
٘شخ اسص ،لیٕتٞبی ٘سجی ،دسآٔذ ّٔی  ٚدسآٔوذ خٟوب٘ی اص ٕٟٔتوشیٗ ٔتغیشٞوبی ایشٌوزاس ثشتدوبسا
است .ثشسسی سشهت ایشٌزاسی ایٗ ٔتغیشٞب ثش طبدساا ٚ ٚاسداا داسای إٞیت است .ث ٝهجوبستی دیٍوش،
شٙبلت ٔتغیشٞب ٔ ٚمذاس تثییش آٖٞب ،ثشای افضایش طبدساا ٚ ٚاسداا ث ٝیه سـ ٔـّٛة ٘ ٚیض دا٘سوتٗ
سشهت ٚاوٙش طبدساا ٚ ٚاسداا ث ٝتغییش دس ٔتغیشٞبی ٔ ٚ ٟٓتثییشٌزاس إٞیت ثب یی داسد.
 .9-0-0تًتیذ واخاتص داخیی

تِٛیذ ٘بلبِض دالّی ثشاثش ٞضی ٝٙوُ وب ٞب  ٚلذٔبا تِٛیذ شذ ٜتٛسؾ سبوٙیٗ  ٚغیشسوبوٙیٗ
وشٛس استٕٞ .بٖ ؿٛسی و ٝدس ٔجب٘ی ٘لشی تجییٗ شذ ا٘تلبس ٔیسٚد و ٝدس صٔبٖ س٘ٚك التظبد ساثـٝ
سبلتبس ثذٞی ثب تِٛیذ ٘بلبِض دالّی ٔثجت ثبشذ ،صیشا ایٗ شبلض ثیبٍ٘ش ٘شخ سشذ التظبد اسوت ٚ
ثذٞی ثب سشسسیذ ثّٙذٔذا سیسه وٕی داسد (ٕٞ ٚ ً٘ٚىبساٖ2010 ،1؛ .) 6
دس سٚر ٞضیٟ٘ ٝٙبیی تِٛیذ ٘بلبِض دالّی اص ساثـ ٝصیش ثذست ٔیآیذ.
( )7

)Y=CP+CG+I+(X-M

دس ساثـ ٝفٛق  Yتِٛیذ ٘بلبِض دالّیٔ CP ،ظشف لظٛطیٔ CG ،ظوشف دِٚوت I ،تشوىیُ
سشٔبی٘ ٝبلبِض (سشٔبیٌٝزاسی ٘بلبِض) X ،طبدساا ٚ M ٚاسداا ٔیثبشذ (حوبخیٞوب  ٚالاللوی،
.)176 -155 ،1389
 .1-3-2-2پیشبینی تولید ناخالص داخلی

 هشػ ٝمَٛدس ٘لبْ مِٛی ،هشػ ٝم َٛفشآیٙذ میچیذٜای است  ٚحبطُ سفتبسٞبی ٔتمبثوُ چٟوبس ٌوش ٜٚهٛأوُ
ٔؤیش ثش آٖ شبُٔ ثب٘ه ٔشوضی ،ثب٘هٞبی تدبسی  ٚتخظظی ،سپشدٌٜزاساٖ  ٚدسیبفتوٙٙذٌبٖ
ٚاْ است .وٙتشَ ثب٘ه ٔشوضی ثش مبی ٝمِٛیٔ ،وٕ ً ٛاٞشْ اطوّی ٔمبٔوبا موِٛی ٞوش وشوٛس ثوشای
1. Wang et al
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تثییشٌزاسی ثش التظبد ،حفق اسصر مِٛی  ٚحفق یجوبا التظوبدی اسوت .اص ایوٗ س ،ٚاص ٘مـو٘ ٝلوش
ٔمبٔبا مِٛی ،شٙبسبیی ٔیضاٖ تثییش ٞش خض اص مبی ٝموِٛی ثوش حدوٓ مو ٚ َٛتویویٗ دسٖٚصا  ٚثوشٖٚصا
سوبدا ٟٔش.)2 ،1386 ،
 ٔخبسج دِٚتی ٔخبسج دِٚت  ٚسفبٜتثییش ٔخبسج دِٚت ثش ٔتغیشٞبی التظبدی ٕٛٞاس ٜیىی اص ٔٛػٛهبا ٔ ٟٓالتظبد ثٛد ٜاسوت .ثوٝ
ؿٛسی و ٝثست ٝثٔ ٝىب٘یسٓ توبُٔ ٔیبٖ آٖٞب چٍٍ٘ٛی ایٗ ایوشاا ٔتفوبٚا لٛاٞوذ ثوٛدٔ .خوبسج
دِٚت ٔوٕ ً ٛس ٟٓلبثُ ٔالحلٝای اص دسآٔذ ّٔی سا ث ٝلٛد التظبص ٔیدٞذ ،اٌش ایوٗ ٔخوبسج
ث ٝؿٛس ٔٙبست ٞضی ٝٙشٛدٔ ،یتٛا٘ذ ٔٛخجبا تحشّوبا التظبدی ٌشدد  ٚث ٝد٘جبَ آٖ صٔی ٝٙایدوبد
سشذ التظبدی  ٚتٛسو ٚ ٝسفب ٜخبٔو ٝسا فشا ٓٞآٚسد.
 ساثـ ٝثیٗ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدییىی اص ساٜٞبی ایشٌزاسی دِٚت ثش سشذ التظبدی اص ؿشیك ثٛدخٞٝبی سب ٘ ٝاست .ثخش ٕٟٔی
اص ٚكبیف دِٚتٞب دس ٘لبْٞوبی ٔختّوف التظوبدی ،اص وب٘وبَ ثٛدخو ٝثؤ ٝشحّو ٝاخوشا ٌزاشوتٝ
ٔیشٛد ،استجبؽ ٔیبٖ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی ٘یض دس ٘لشیٞٝبی التظبدی ٔٛسد تٛافك لـوی
التظبددا٘بٖ ٘یست .ثب ایٗ حبَ ا٘تلوبس ٔویسٚد وو ٝدِٚوت ثوب ایدوبد صیشسوبلتٞوبی صْ  ٚاسائوٝ
ٔـّٛة  ٚوبسآٔذ لذٔبا مبی ٝث ٝسشذ التظبدی وٕه ٕ٘بیذ .تدشث ٝثشلی وشوٛسٞبی دس حوبَ
تٛسو ٚ ٝتٛسو ٝیبفت٘ ٝشبٖ ٔیدٞذ و ٝافوضایش ثویش اص حوذ ٔخوبسج دِٚوت دس التظوبد ٔٛخوت
تثییشٌزاسی ٔٙفی ثش سشذ التظبدی لٛاٞذ شذ .دس ٔٛسد ساثـٔ ٝخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی ثوٝ
ؿٛس وّی س ٝدیذٌب ٜوّی دس ٘لشیٞٝبی التظبدی ٚخوٛد داسد .دس تحمیموبتی وو ٝدس ایوٗ صٔیٙوٝ
ا٘دبْ ٌشفت ٝاست ساثـٔ ٝخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی ٔیتٛا٘ذ ٔثجتٙٔ ،فوی  ٚلٙثوی ثبشوذ ووٝ
ایٗ ٘لشاا  ٚد یُ ٞش وذاْ دس خذ َٚصیش ث ٝؿٛس لالط ٝآٚسد ٜشذٜا٘ذ.
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خذ .�َٚساثـ ٝثیٗ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی

٘ئ ٛوالسیهٞب

ثیٗ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی ساثـٝ

ث ٝدِیُ ٚخٛد مذیذ ٜاطـالح دفن اصدحبٔی

ٔٙفی ٚخٛد داسد.
ٔـبِوبا تدشثی

ساثـٔ ٝثجت ثیٗ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ

ث ٝدِیُ ٚخٛد مذیذ ٜایشاا لبسخی

التظبدی ٚخٛد داسد.
والسیهٞبی خذیذ

ثیٗ ٔخبسج دِٚت  ٚسشذ التظبدی

ث ٝدِیُ اهتمبد ث ٝتوبدَ ثبس ˚ ٚسیىبسدٚ

ساثـٝای ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

 .9-0وزخ تًرم

تٛسْ و ٝافضایش ٔذا ْٚسـ هٕٔٛی لیٕتٞب  ٚیب وبٞش ٔستٕش لوذسا لشیوذ مو َٛاسوت اص
خّٕ ٝحبدتشیٗ ٔشىالا التظبدی ث ٝشٕبس ٔیسٚد.
 .1-9-0وظزیٍَای تًرم

٘لشیٞٝبی تٛسْ ث ٝد ٚدست ٝتمسیٓ ٔیشٛد:
٘لشی ٝفشبس تمبػب
٘لشی ٝفشبس ٞضیٝٙ
 .0-9-0تؼزیف تًرم ي وظزیات اقتصادی در خصًص مىتأ تًرم

طبحت٘لشاٖ ٔختّف التظبدی ،توبسیف ٔتفبٚا  ٚغبِجبً ٔىُٕ  ٓٞثشای تٛسْ اسائ ٝوشدٜا٘ذ .ثب
تٛخ ٝث ٝاشتشان ایوٗ ٌ٘ٛو ٝتووبسیفٔ ،ویتوٛاٖ توٛسْ سا هجوبسا اص افوضایش هٕؤٛی٘ ،بٔتٙبسوت ٚ
لٛدافضای لیٕتٞب و ٝغبِجبً ٔذا ٚ ْٚثشٌشت٘بمزیش است ،دا٘ست .ثشای تٛػی تٛسْ  ٚهّت ششٚم
یب تذا ْٚتٛسْ٘ ،لشیٞٝب  ٚد یوُ ٔختّوف ٔ ٚتووذدی ٔـوشح شوذ ٜاسوت وو ٝتوب حوذی ٘یوض ثیوبٍ٘ش
دیذٌبٜٞبی ٔتفبٚا التظبددا٘بٖ است٘ .لشی ٝمِٛی تٛسْ 1و ٝاص حذٚد د ٚلوشٖ مویش تحوت هٙوٛاٖ
٘لشیٔ ٝمذاسی مٔ 2َٛـشح ثٛد ٜاست ،تٟٙب هّت تٛسْ سا تغییشاا حدٓ م َٛروش ٔویوٙوذ .ثٙوبثشایٗ،
ٞشٌب ٜحدٓ م َٛدس ٌشدر ،ثیش اص ٔمذاس تِٛیذ افوضایش یبثوذ ،ثبهو

افوضایش هٕؤٛی لیٕوتٞوب

1. Inflation Monetary Theory
2. Quantity Theory of Money
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ٔیشٛد .ثوذ اص ٘لشیٔ ٝمذاسی م ،َٛمشسبثمٝتشیٗ ٘لشی ٝتٛسْ٘ ،لشیو ٝتوٛسْ ٘بشوی اص فشوبس تمبػوب یوب
وشبیی تمبػب 1است .ایٗ ٘لشی ٝو ٝثب ٘بْ ویٙض 2می٘ٛذ لوٛسد ٜاسوت ،توٛسْ سا صاییوذ ٜفض٘ٚوی تمبػوب
تٛسْ ٘بشی اص فشبس ٞضی( 3ٝٙفشبس دستٕضد) و ٝیىی دیٍش اص ٘لشیوٞٝوبی توٛسْ ویٙوضی اسوت ،هّوت
افضایش لیٕتٞب  ٚایدبد تٛسْ سا دس افضایش می دسمی ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ثوش ایوش دس لٛاسوت افوضایش
دستٕضد ٔیدا٘ذ٘ .لشیٝی تٛسْ ٘بشی اص فشبس ٞضی( ٝٙفشبس لیٕت ٔٛاد اِٚی )ٝهّت افضایش لیٕتٞب سا
افضایش لیٕت ٔٛاد اِٚی ٝثب وبٞش هشػ ٝوُ ٔویدا٘وذ٘ .لشیو ٝتوٛسْ سوبلتبسی ،4توٛسْ سا ثو ٝدِیوُ
ٚػویت ٔشثٛؽ ث ٝسبلتبس التظبدی ،سیبسی ،حىٔٛتی ،فشٍٙٞی ٛٔ ٚاسدی اص ایٗ دست ٔیدا٘ذ.
 .9ريش تحقیق
ثشسسی تثییش سیبستٞبی اسصی ثش ٔتغیشٞبی والٖ التظبدی ایشاٖ:
ٔذَ ا َٚتحمیك ثشٌشفت ٝاص ٔمبِ ٝاٚدیّی ( ٚ )2014یبٚسی ( )1390ثب ا٘ذوی تغییش است و ٝدس آٖ:
( )8

)BOP =f(EXCR, IM,Du

اص آ٘دبییؤ ٝذَ ٍِبسیتٕیشٛاٞذ دلیكتوشی سا دس ا لتیوبس ٔحموك لوشاس ٔویدٞوذ ِوزا ٔوذَ ثوٝ
طٛسا ٍِبسیتٕی هجبسا است اص:
( )9

LBOP = �0 + �1 LBOPt-1 +�2LEXCR + �3LIM+ Du + U

و ٝدس آٖ:
ٍِ :LBOPبسیتٓ تشاص مشدالتی
ٍِ :LBOPt-1بسیتٓ تشاص مشدالتی ثب ٚلفٝ
ٍِ :LEXCRبسیتٓ ٘شخ اسص حمیمی
ٍِ LIM:بسیتٓ وُ ٚاسداا
 :Duسیبست یىسبٖ سبصی ٘شخ اسص
ٔذَ د ْٚتحمیك ثشٌشفت ٝاص ٔمبِ ٝإ٘ٔٛب( ٚ )2011ثب ا٘ذوی تغییش ث ٝششح ریُ ٔی ثبشذ:
1. Demand Pull
2. Keynes
3. Cost Push
4. Structural Inflation
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)INFR = F(EXCR, MS, GEXP,Du

اص آ٘دبییؤ ٝذَ ٍِبسیتٕیشٛاٞذ دلیوكتوشی سا دس التیوبس ٔحموك لوشاس ٔویدٞوذ ِوزا ٔوذَ ثوٝ
()11

LINFRt = a0 + a1LINFLRt-1 + a2LEXCRt + a3LMSt + a4LGEXPt +Du + U

و ٝدس آٖ؛
ٍِ :LINFRtبسیتٓ ٘شخ تٛسْ
ٍِ :LINFLRt-1بسیتٓ ٘شخ تٛسْ ثب ٚلفٝ
ٍِ :LEXCRبسیتٓ ٘شخ اسص حمیمی
ٍِ :LMSبسیتٓ ٘مذیٍٙی
ٍِ :LGEXPبسیتٓ ٔخبسج دِٚتی
 :Duسیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص
صْ ث ٝروش است ؤ ٝتغیشٔ ، Duتغیشی ٔٔٛٞٛی ثوٛد ٚ ٜثوشای سوبَٞوبیی وو ٝایوٗ سیبسوت دس
وشٛس اخشا شذ ٜاست اسصر یه  ٚثشای ثمی ٝسبَٞب اسصر طفش سا ث ٝلٛد التظبص داد ٜاست.
 .1-9ارائٍ دادٌَا بزاساس مذل ديم

 ٘شخ تٛسْث ٝؿٛس وّی س ٝتفسیش هٕذ ٜدس لظٛص تٛسْ ٚخوٛد داسد ،سٚیىوشد موِٛی ،سٚیىوشد ٔحبسوجبتی
وسشی ثٛدخ ٚ ٝسٚیىشد ٘شخ اسص تفسویشٞبیی ٞسوتٙذ وو ٝهٕوذتبً دس وشوٛسٞبی داسای توٛسْ ثوب
ٔـشح ٔیش٘ٛذ ،دس حبِی و ٝتوجیش مِٛی تٛسْ ٔٙوتح اص افوضایش مبیو ٝموِٛی ٘ ٚموذیٍٙی اسوت ،دس
توجیش ٔحبسجبتی وسشی ثٛدخ ،ٝدِٚتٞبیی و ٝدچبس وسشی ثٛدخٔ ٝوضٔٗ ٞسوتٙذ ،ثوب تحوت فشوبس
لشاس دادٖ ثب٘ه ٔشوضی ٔجٙی ثش ا٘تشبس م ،َٛوسشی ثٛدخ ٝسا خجشاٖ ٔیٕ٘بیٙذ ٙٔ ٚدش ثو ٝافوضایش
٘شخ تٛسْ ٔیٌشدد.
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 ٘شخ اسص حمیمی٘شخ اسص ث ٝهٛٙاٖ ٔویوبس اسصر ثشاثوشی مؤّ َٛوی یوه وشوٛس دس ثشاثوش مو َٛوشوٛسٞبی دیٍوش ٚ
ششایؾ التظبدی سبیش وشٛسٞبست.
فشٔٔ َٛحبسج٘ ٝشخ اسص حمیمی ث ٝطٛسا:
()12
ٔوویثبشووذ ووو ٝدس آٖ
سبَ،1383

شووبلض لیٕووت هٕووذٜفشٚشووی دالّووی( )WPIایووشاٖ ثوو ٝلیٕووت یبثووت

شبلض لیٕت هٕذٜفشٚشی لوبسخی( )WPIآٔشیىوب ثو ٝلیٕوت یبثوت سوبَ2004

ٔیثبشٙذ ٘ et ٚشخ اسٕی اسص ثبصاسی دالّی ٔیثبشذ .دس حمیمت ٘شخ ٚالوی ثشاثشی اسص ،هجبسا اص
٘شلی است و ٝثب آٖ ٔی تٛاٖ وب یوب لوذٔبا یوه وشوٛس سا ثوب ووب  ٚلوذٔبا وشوٛس دیٍوش
توٛیغ وشد.
 ٘مذیٍٙیدس ادثیووبا التظووبدی سشووذ حدووٓ مووِٛی یىووی اص د یووُ اطووّی ثووشٚص تووٛسْ ٔحسووٛة ٔوویشووٛد.
مٌَٛشایبٖ تٛسْ سا مذیذٜای ووبٔالً موِٛی تّموی ٔویٕ٘بیٙوذ .ثشسسویٞوبیی وو ٝدس ایوشاٖ طوٛسا
ٌشفتٝاست ٘یض استجبؽ لٛی ثیٗ سشذ ٘مذیٍٙی ٘ ٚشخ تٛسْ سا ٘شبٖ ٔیدٞوذ .افوضایش ٘موذیٍٙی دٚ
ٔٙشث اطّی داسد و ٝهجبستٙذ اص ػشیت فضایٙذ ٚ ٜمبی ٝمِٛی .مبیو ٝموِٛی اص سو ٝثخوش اطوّی شوبُٔ
لبِض داساییٞبی لبسخی ،ثذٞی ثب٘ه ٞوب ثو ٝثب٘وه ٔشووضی  ٚلوبِض ثوذٞی دِٚوت ثو ٝثب٘وه
ٔشوضی تشىیُ ٌشدیذ ٜاست (هلیٕی1392 ،؛ .)43
 ٔخبسج دِٚتیتٛسْ مذیوذٜای میچیوذٔ ٚ ٜتوثیش اص هٛأوُ ٌ٘ٛوبٌ٘ٛی اسوت وؤٕٟ ٝتوشیٗ آٖٞوب افوضایش حدوٓ
٘مذیٍٙی  ٚافضایش حدٓ م ،َٛوبٞش تِٛیذ ٚػوف ثٙیبٖٞبی التظبدی ،افضایش ٔخوبسج دِٚوت،
افضایش تمبػب ٔ ...ٚیثبشذ .ثشسسی  ٚشٙبلت وٕی هٛأوُ ایشٌوزاس اص خّٕؤ ٝخوبسج دِٚوت ثوش
تٛسْ ث ٝسیبستٌزاساٖ  ٚثش٘بٔٝسیضاٖ دِٚتی وٕه ٔیوٙذ ،تب سیبستٞبی ٔٙبسجی سا دس ٔٛاخ ٝثوب
ٔشىالا التظبدی ٘لیش وسشی ثٛدخ ٚ ٝسبیش هٛأُ التظبدی ث ٝوبس ٌیش٘ذ.
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 .0-9وتایج حاصل اس تخمیه مذل

دس ایٗ لسٕت اص ٔمبِ ٝاٍِٛی اسائ ٝشذ ٜدس ٔجبح

لجُ ثب حؼٛس تٕبٔی ٔتغیشٞوب  ٚثوب اسوتفبد ٜاص

توذاد ٔشبٞذاا ٔ ٚتغیشٞبی ٔٛخٛد دس تحمیك ،اص یه ٚلف ٝاستفبدٔ ٜیشٛد  ٚاص ٔیبٖ سٌشسیٖٞٛوبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب ٚلفٞٝبی ٔتفبٚا ثٟتشیٗ ٚلفٞٝب ٔ ٚذَ سا اص ِحبف ششایؾ والسیه ،هوذْ ٚخوٛد لوٛد
ٕٞجستٍیٚ ،اسیب٘سٕٞسب٘ی ،هذْ ٚخٛد لـبی تظشی  ٚؿجیوی ثٛدٖ تٛصین ا٘تخبة ٔیشٛد.
مس اص ا٘تخبة حذاوثش ٚلف ،ٝثوب ا٘تخوبة ٔویوبس شوٛاستض -ثیوضیٗ  ٚػوشیت تویویٗ تووذیُ شوذ،ٜ
ٚلفٞٝبی ثٟی ٝٙتوییٗ شذ .دس ٟ٘بیت حذاوثش ٚلفٔ ٝذَ ثشاثش یه ا٘تخبة شذ .دس مبیبٖ ٔوذَ ARDL
)ٔ (1,0,0ـبثك ٔویبس شٛاستض -ثیضیٗ ،ث ٝهٛٙاٖ ثٟتشیٗ ٔذَ ثشآٚسدی ثٚ ٝسیّ٘ ٝشْ افوضاسMicrofit4.1

ا٘تخبة شذ .لالط٘ ٝتبیح ایٗ ٔذَ دس خذ َٚریُ آٚسد ٜشذ ٜاست.
خذ٘ .2 َٚتبیح ػشایت اٍِٛی مٛیبی وٛتبٜٔذا ٔذَ اَٚ
آمارٌ t

اوحزاف مؼیار

ضزایب بزآيرد شذٌ

متغیز

(2/11)0/042

0/143

0/303

)LBOP(-1

(-2/04)0/048

0/368

-0/752

LIM

(2/74)0/007

0/195

0/535

LEXCR

(0/783)0/439

4/188

3/280

C

(3/181)0/003

0/161

0/514

Du

R-Squared= 0/98 F-Stat=12/74 )0/000( D-W=2/16
ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

ِزا ٔذَ مٛیبی وٛتبٜٔذا ث ٝطٛسا صیش ثشآٚسد شذ ٜاست.
()13

LBOP=3/28+0/30LBOP(-1) 0/75-LIM+ 0/53LEXCR+0/51Du

٘تبیح حبوی اص آٖ است و:ٝ
ٚاسداا وُ دس وٛتبٜٔذا تثییش ٔوىٛس ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالتٞب داسد .ث ٝهجبسا دیٍوش
ثب افضایش یه دسطذی دس ٚاسداا وُ ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  75دسطذ وبٞش ٔییبثذ.
دس وٛتبٜٔذا ٘شخ اسصحمیمی تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالتٞب داسد .ث ٝهجبسا دیٍش ثوب
افضایش یه دسطذی دس ٘شخ اسص حمیمی ،تشاص مشدالتی ثٔ ٝیضاٖ  53دسطذ افضایش ٔییبثذ.
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دس وٛتبٜٔذا سیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالتٞب داسد .ثٝ
هجبسا دیٍش ثب افضایش یه دسطذی دس اخشای ایٗ سیبست دس وٛتبٜٔذا ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیوضاٖ
ٔـبثك ٘تبیح ٚ R2=0/98 ،أبس٘ F ;12/74 ٜشبٖ اص لوذسا تٛػوی دٙٞوذٌی ثوب ی ٔوذَ داشوتٝ
است ٕٞ .چٙیٗ ث ٝدِیُ ٘ضدیىی ػشیت توییٗ  ٚػشیت توییٗ توذیُ شوذ ٜثو ٝیىوذیٍش ٔشوىُ ٚسٚد
ٔتغیش اػبفی دس ٔذَ ٚخٛد ٘ذاشت ٝاست.
خٟت اؿٕیٙبٖ اص ثشلشاسی فشٚع والسیه (هوذْ ٚخوٛد لٛدٕٞجسوتٍی ،شوىُ تجوویطوحی ،
تٛصین ٘شٔبَ خٕالا مسٕب٘ذ ٕٞ ٚسب٘ی ٚاسیب٘س) ٔیتٛاٖ اص آٔبسٜٞبی تشخیض استفبدٕٛ٘ ٜد.
دس خذ َٚریُ ،آصٔ ٖٛفشٚع والسیه ٔذَ ثشآٚسدی ٘شبٖ داد ٜشذ ٜاستٔ .ـبثك ٘توبیح ایوٗ
ٔذَ ٔشىالا ٕٞجستٍی سشیبِی ،فوشْ تجوی(تظوشی ٔوذَ)٘ ،شٔوبِیتی ٘ ٚبٕٞسوب٘ی ٚاسیوب٘س ٚخوٛد
٘ذاشت ٝاست.
خذ٘ .3 َٚتبیح آصٔ ٖٛتشخیض فشٚع والسیه
آسمًن F

آسمًن LM

آسمًن

(0/92 )0/34

(1/05 )0/30

ٕٞجستٍی سشیبِی

(1/49)0/23

(1/67 )0/19

تظشی ٔذَ

Not applicable

(0/28)0/86

٘شٔبِیتی

(3/93)0/06

(3/39 )0/06

٘بٕٞسب٘ی ٚاسیب٘س

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

او ٖٛٙثب استفبد ٜاص ٘تبیح ٔٛخٛد ،فشع هذْ ٚخٛد ٍٕٞشایی ثویٗ ٔتغیشٞوبی ٔوذَ( )Hسا ٔوٛسد
ثشسسی لشاس ٔیدٞیٓ .وٕیت آٔبسٛٔ t ٜسد ٘یبص ث ٝطٛسا صیش ٔحبسجٔ ٝیشٛد:
()14

= −4 / 84

− 0 / 6962
0 / 14380

=

0 / 30380− 1
0 / 14380

=t

ٔدٕٛم ػشایت ٔتغیش ٚاثست ٝثبیذ وٕتش اص یه ثبشذ ثٙبثشایٗ ث ٝدِیُ آٖ و ٝایٗ هذد ( )-4/84اص
٘لش لذس ٔـّك اص ٔمذاس ثحشا٘ی خذ َٚثٙشخی د ٚدٔ ٚ ٚستش دس سـ اؿٕیٙوبٖ  )-3/57( %5ثویشتوش
است .ثٙبثشایٗ فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش هذْ ٚخٛد ساثـ ٝثّٙوذٔوذا سد  ٚفشػویٔ ٝمبثوُ آٖ یوٙوی ٚخوٛد
ساثـ ٝثّٙذٔذا مزیشفتٔ ٝیشٛد .ثٙبثشایٗ٘ ،تیدٌ ٝشفتٔ ٝیشٛد و ٝیه ساثـ ٝتووبدِی ثّٙوذٔوذا ثویٗ
ٔتغیشٞب ٚخٛد داسد.
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مس اص اؿٕیٙبٖ اص ٚخٛد ساثـ ٝثّٙذٔذا ٔیبٖ ٔتغیشٞب  ٚهذْ ٚخٛد سٌشسی ٖٛووبرة ثو ٝثوشآٚسد
ٔذَ دس ثّٙذٔذا ٔیمشداصیٓ و٘ ٝتبیح آٖ دس خذ َٚریُ ٘شبٖ داد ٜشذ ٜاست:

آمارٌ t

اوحزاف مؼیار

ضزایب بزآيرد شذٌ

متغیز

(-2/449)0/019

0/476

-1/166

LIM

(2/732)0/009

0/281

0/769

LEXCR

(0/714)0/480

6/117

4/368

C

(3/14)0/003

0/240

0/754

Du

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

او٘ ٖٛٙتبیح ساثـ ٝثّٙذٔذا ث ٝششح صیش اسائ ٚ ٝثشسسی ٔیٌشدد.
()15

LBOP=4/3 -1/16LIM + 0/76LEXCR -0/075Du

٘تبیح حبوی اص آٖ است وٝ؛
 ٚاسداا وُ تثییش ٔوىٛس ٔ ٚوٙبداسی ثش تشاص مشدالتٞب دس ثّٙذٔذا داسد .ث ٝؿٛسیو ٝثب افضایشد ٜدسطذی دس ٚاسداا وُ ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  11دسطذ وبٞش لٛاٞذ یبفت.
 ٘شخ اسص حمیمی تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙبداسی ثوش توشاص مشدالوتٞوب دس ثّٙذٔوذا داسد .ثو ٝؿوٛسی وو ٝثوبافضایش یه دسطذی دس ٘شخ اسص حمیمی ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  76دسطذ افضایش ٔییبثذ.
 سیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص  ٓٞثش تشاص مشدالتٞب توثییش ٔثجوت ٔ ٚوٙوبداسی داسد .ثو ٝهجوبسا دیٍوش ثوبافضایش یه دسطذی دس اخشای ایٗ سیبست ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  75دسطذ افضایش ٔییبثذ.
 ٚخٛد ساثـوٍٕٞ ٝشایوی ثویٗ ٔتغیشٞوبی ٔوذَ ٔجٙوبی اسوتفبد ٜاص اٍِٞٛوبی تظوحی لـوب سا فوشآٞٔیآٚسد .ثشاسبس تحمیك مسشاٖ  ٚشیٗ ( )1996اٌوش ) Ecm(-1دس ٔوذَ ثویٗ طوفش ٙٔ ٚفوی یوه
ثبشذ ،ساثـ ٝثّٙذٔذا ٚخٛد داسد.
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٘تبیح حبطُ اص آصٔ ٖٛتظحی لـب ث ٝطٛسا صیش است:
خذ٘ .5 َٚتبیح اٍِٛی تظحی لـب

(4/76)0/000

0/142

0/678

)Ecm(-1

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

أب آ٘چ ٝو ٝدس ٔذَ تظحی لـب إٞیت صیبدی داسد ،ػشیت ) ecm(-1است .ػشیت  ECMاص
٘لش آٔبسی ٔوٙبداس ٔیثبشذ .ثشاسبس ٘تبیح اسائ ٝشذ ٜػشیت )ٙٔ Ecm(-1فی  ٚوٛچىتش اص یه است
 ٚایٗ أش حبوی اص آٖ است و ٝاٌش اص دٚس t ٜثو ٝدٚس t+1 ٜحشووت وٙویٓ ثؤ ٝیوضاٖ  0/67ا٘حوشاف
ٔتغیش ٚاثست ٝاص ٔسیش ثّٙذٔذتش تٛسؾ ٔتغیشٞبی اٍِ ٛتظحی ٔیشٛد .اص ؿشفی وٛچهتوش اص ٚاحوذ
ثٛدٖ ایٗ ػشیت ثٔ ٝوٙی ثب یجبا ثٛدٖ ٍٕٞ ٚشایی دس سسیذٖ ث ٝتوبدَ استٕٞ .چٙیٗ ٔوٙیداس ثوٛدٖ
ػشیت توذیُ ثٛ٘ ٝهی ثش ٘مش ٔثجت ا٘تلبساا تثویذ ٔیوٙذ.
ػشیت ثشآٚسدشذ ٜلـبی توبدِی ) :ECM(-1سشهت ٘یُ ثو ٝتووبدَ ثّٙوذٔوذا سا ثوب اسوتفبد ٜاص
اثضاسٞبی سیبسی ٔٛخٛد دس وشٛس ٘شبٖ ٔیدٞوذ وو ٝدس ٞوش دٚس 0/67 ٜاص الوتالف ٔیوبٖ ٔتغیشٞوبی
تٛػیحی ٔ ٚتغیش ٚاثست ٝحزف ٔیشٛد یب هذْ توبدَ ٔتغیش ٞذف توذیُ ٔیشٛد .ثٙوبثشایٗ تووذیُ ثوٝ
سٕت ثّٙذٔذا ث ٝتٙذی طٛسا ٔیٌیشد.
 .9-9تجشیٍ ي تحییل مذل ديم

آصٔ ٖٛمبیبیی ٔتغیشٞبی ٔذَ تحمیك
٘تبیح آصٔ ٖٛمبیبیی ٔتغیشٞبی ٔذَ تحمیك دس خذٙٔ )6( َٚوىس شذ ٜاست.

Downloaded from ejip.ir at 15:48 +0430 on Sunday April 9th 2017

آمارٌ t
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خذ .6 َٚآصٔ ٖٛدیىی فِٛش توٕیٓ یبفت ٝثشای ثشسسی مبیبیی ٔتغیشٞبی ٔذَ دْٚ

تگاریتمی

آسمًن

بحزاوی

مبذا

LINFR

��-�/

��-�/

*

-

LINFR

��-�/

��-�/

*

*

مبیب

LEXCR

��-�/

��-�/

*

-

٘بمبیب

LEXCR

��-�/

��-�/

*

*

٘بمبیب

LMS

��-�/

��-�/

*

-

٘بمبیب

LMS

��-�/

��-�/

*

*

٘بمبیب

LGEXP

��-�/
�

��-�/

*

-

٘بمبیب

LGEXP

��-�/

��-�/

*

*

٘بمبیب

تفبػُ ٔشتج ٝاَٚ

dLEXCR

��-�/

��-�/

*

-

مبیب

)I(1

٘شخ اسص حمیمی

dLEXCR

��-�/

��-�/

*

*

مبیب

)I(1

تفبػُ ٔشتج ٝاَٚ

dLMS

��-�/

��-�/

*

-

مبیب

)I(1

٘مذیٍٙی

dLMS

��-�/

��-�/

*

*

مبیب

)I(1

تفبػُ ٔشتج ٝاَٚ

dLGEXP

��-�/

��-�/

*

-

مبیب

)I(1

ٔخبسج دِٚتی

dLGEXP

��-�/

��-�/

*

*

مبیب

)I(1

وام متغیز
٘شخ تٛسْ

٘شخ اسص حمیمی
٘مذیٍٙی

ٔخبسج دِٚتی

مبیب

)I(0
)I(0

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

٘تبیح حبطُ اص آصٔ ٖٛدیىی -فِٛش توٕیٓ یبفت٘ ٝشبٖ ٔیدٞذ و ٝث ٝخض ٔتغیوش ٘وشخ توٛسْ وو ٝدس
سـ مبیب ٔیثبشذ ،سبیش ٔتغیشٞبی ٔذَ ٘بمبیب ثٛد ٚ ٜثب یه ثبس تفبػٌُیشی مبیب ٔیش٘ٛذ .ثٙوبثشایٗ ثوب
تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس ٔذَ تحمیك تشویجی اص ٔتغیشٞبی )ٚ I(1) ٚ I(0خٛد داسد ،صْ است تب ثب اسوتفبد ٜاص
سٚر ٔٙبست ٚخٛد ساثـٕٞ ٝدٕوی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد.
 .2-9وتایج حاصل اس تخمیه مذل

مس اص ا٘تخبة حذاوثش ٚلف ،ٝثوب ا٘تخوبة ٔویوبس شوٛاستض -ثیوضیٗ  ٚػوشیت تویویٗ تووذیُ شوذ،ٜ
ٚلفٞٝبی ثٟی ٝٙتوییٗ شذ .دس ٟ٘بیت حذاوثش ٚلفٔ ٝذَ ثشاثش یه ا٘تخبة شذ .دس مبیوبٖ ٔوذَ ARDL

)ٔ (1,0,1,0ـوووبثك ٔویوووبس شوووٛاستض -ثیوووضیٗ ،ثووو ٝهٙوووٛاٖ ثٟتوووشیٗ ٔوووذَ ثوووشآٚسدی ثوووٚ ٝسووویّٝ
٘شْافضاس Microfit4.1ا٘تخبة شذ .لالط٘ ٝتبیح ایٗ ٔذَ دس خذ َٚریُ آٚسد ٜشذ ٜاست.
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خذ٘ .7 َٚتبیح ػشایت اٍِٛی مٛیبی وٛتبٜٔذا ٔذَ دْٚ

(2/153)0/038

0/154

0/332

)LINFR (-1

(2/41)0/029

0/236

0/571

LMS

(1/82)0/077

0/347

0/632

LGEXP

(2/86)0/015

0/228

0/655

)LGEXP(-1

(2/539)0/021

0/181

0/460

LEXCR

(0/665)0/510

5/595

3/723

C

(2/156)0/038

0/046

0/099

Du

R-Squared= 0/ 99F-Stat=2/82 )0/024( D-W=1/81
ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

ِزا ٔذَ مٛیبی وٛتبٜٔذا ث ٝطٛسا صیش ثشآٚسد شذ ٜاست.
LINFR=3/72+0/33LINFR(-1)+0/57LMS+0/63LGEXP+0/65LGEXP(-1)+0/46LEXCR

()16

+0/09 Du

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدست آٔذ ٜاص تخٕیٗ ٔذَٔ ،الحلٔ ٝیشٛد و ٝدس وٛتبٜٔذا ثشاسبس ٔویوبس
شٛاستض -ثیضیٗ ،ثشای  LGEXP ٚ LINFRیه ٚلف ٝدس ٘لش ٌشفت ٝشذ ٚ ٜثشای سبیش ٔتغیشٞب ٚلفوٝای
دس ٘لش ٌشفت٘ ٝشذ ٜاست.
دس خذ َٚریُ ،آصٔ ٖٛفشٚع والسیه ٔذَ ثشآٚسدی ٘شبٖ داد ٜشذ ٜاستٔ .ـبثك ٘تبیح ایوٗ
ٔذَ ٔشىالا ٕٞجستٍی سشیبِی ،فوشْ تجوی(تظوشی ٔوذَ)٘ ،شٔوبِیتی ٘ ٚبٕٞسوب٘ی ٚاسیوب٘س ٚخوٛد
٘ذاشت ٝاست.
خذ٘ .8 َٚتبیح آصٔ ٖٛتشخیض ٔذَ دْٚ
آسمًن F

آسمًن LM

آسمًن

(0/422)0/52

(0/518)0/47

ٕٞجستٍی سشیبِی

(1/327)0/25

(1/585)0/20

تظشی ٔذَ

Not applicable

(0/708)0/70

٘شٔبِیتی

(1/094)0/30

(1/118)0/29

٘بٕٞسب٘ی ٚاسیب٘س

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك
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ثب ٔشبٞذ ٜآٔبسٜٞبی تشخیظی ٘تبیح صیش حبطُ ٔیشٛد:
آٔبس LM ٜثشای تشخیض ٚخٛد یب هذْ ٚخٛد لٛد ٕٞجستٍی ثشاثش ثب  ٚ 0/51حوذالُ سوـ ٔوٙوبداسی
حذالُ سـ ٔوٙبداسی فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش هذْ ٚخٛد لٛد ٕٞجستٍی مزیشفتٔ ٝیشٛد.
آٔبس LM ٜثشای تشخیض شىُ تجوی طحی یب ٘بدسست ثشاثش ثوب  ٚ 1/58حوذالُ سوـ ٔوٙوبداسی
ایٗ آٔبس 0/20 ٜث ٝدست آٔذ ٜاست .و ٝثب دس ٘لش ٌشفتٗ سـ لـبی ٔ ٚ %5مبیس ٝآٖ ثوب حوذالُ
سـ ٔوٙبداسی ،فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش شىُ تجوی طحی مزیشفتٔ ٝیشٛد.
آٔبس LM ٜثشای تشخیض تٛصین ٘شٔبَ خٕالا مسٕب٘ذ ثشاثش ثب  ٚ 0/70حذالُ سـ ٔوٙبداسی ایوٗ
آٔبس 0/70 ٜاست .ثب دس ٘لش ٌوشفتٗ سوـ لـوبی ٔ ٚ %5مبیسو ٝآٖ ثوب حوذالُ سوـ ٔوٙوبداسی،
فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش تٛصین ٘شٔبَ خٕالا مسٕب٘ذ مزیشفتٔ ٝیشٛد.
آٔبس LM ٜثشای تشخیض ٚاسیب٘س ٕٞسب٘ی یب ٚاسیب٘س ٘بٕٞسوب٘ی ثشاثوش ثوب  ٚ 1/11حوذالُ سوـ
ٔوٙبداسی ایٗ آٔبس 0/29 ٜثذست آٔذ ٜاست و ٝثب دس ٘لش ٌشفتٗ سـ لـبی ٔ ٚ %5مبیسو ٝآٖ ثوب
حذالُ سـ ٔوٙیداسی فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش ٚاسیب٘س ٕٞسب٘ی مزیشفتٔ ٝیشٛد.
او ٖٛٙثب استفبد ٜاص ٘تبیح ٔٛخٛد ،فشع هذْ ٚخوٛد ٍٕٞشایوی ثویٗ ٔتغیشٞوبی ٔوذَ( )Hسا ٔوٛسد
ثشسسی لشاس ٔیدٞیٓ .وٕیت آٔبسٛٔ t ٜسد ٘یبص ث ٝطٛسا صیش ٔحبسجٔ ٝیشٛد:
()17

= −4 / 31

− 0 / 66717
0 / 15453

=

0 / 33283− 1
0 / 15453

=t

ٔدٕٛم ػشایت ٔتغیش ٚاثست ٝثبیذ وٕتش اص یه ثبشذ ثٙبثشایٗ ث ٝدِیُ آٖ و ٝایٗ هذد ( )-4/31اص
٘لش لذس ٔـّك اص ٔمذاس ثحشا٘ی خذ َٚثٙشخی د ٚدٔ ٚ ٚستش دس سـ اؿٕیٙوبٖ  )-3/82( %5ثویشتوش
است ثٙبثشایٗ فشػی ٝطفش ٔجٙی ثش هذْ ٚخٛد ساثـ ٝثّٙذٔذا سد ٚفشػیٔ ٝمبثُ آٖ یوٙی ٚخٛد ساثـوٝ
ثّٙذٔذا مزیشفتٔ ٝیشٛد .ثٙبثشایٗ ٘تیدٌ ٝشفتٔ ٝیشٛد و ٝیه ساثـ ٝتوبدِی ثّٙذٔوذا ثویٗ ٔتغیشٞوب
ٚخٛد داسد.
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خذ٘ .9 َٚتبیح تخٕیٗ ثّٙذٔذا ٔذَ ٔذَ دْٚ

)2/529(0/025

0/273

0/690

LEXCR

(2/407)0/032

0/362

0/872

LMS

(2/09)0/048

0/368

0/770

LGEXP

(0/651)0/519

8/571

5/581

C

(2/262)0/041

0/118

0/267

Du

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

او٘ ٖٛٙتبیح ساثـ ٝثّٙذٔذا ث ٝششح صیش اسائ ٚ ٝثشسسی ٔیٌشدد:
()18

LINFR= 5/58+0/69 LEXCR+ 0/87LMS+ 0/77 LGEXP+ 0/26Du

٘تبیح حبطُ اص ثشآٚسد ٔذَ ٘شبٖ ٔیدٞذ:
٘شخ اسص حمیمی دس ثّٙذٔذا ثش ٘شخ تٛسْ توثییش ٔثجوت ٔ ٚوٙویداسی داسد .ثو ٝهجوبسا دیٍوش ثو ٝاصای
یه دسطذ افضایش دس ٘شخ اسص حمیمی دس ثّٙذٔذا٘ ،شخ تٛسْ ثٔ ٝیضاٖ  69دسطذ افضایش ٔییبثذ.
دس ثّٙذٔذا ٘مذیٍٙی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد .ثو ٝهجوبسا دیٍوش ثو ٝاصای یوه
دسطذ افضایش دس ٘مذیٍٙی٘ ،شخ تٛسْ ثٔ ٝیضاٖ  87دسطذ افضایش ٔییبثذ.
ٔخبسج دِٚتی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد .ث ٝهجوبسا دیٍوش ،ثو ٝاصای یوه دسطوذ
افضایش دس ٔخبسج دِٚتی ٘شخ تٛسْ ثٔ ٝیضاٖ  77دسطذ افضایش ٔییبثذ.
سیبست ته ٘شلی اسص ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد ث ٝهجبسا دیٍش ثو ٝاصای یوه دسطوذ
افضایش دس اخشای سیبست ته ٘شلی شذٖ اسص٘ ،شخ تٛسْ ثٔ ٝیضاٖ  26دسطذ افضایش ٔییبثذ.
ٚخٛد ٓٞا٘جبشتٍی ثویٗ ٔدٕٛهوٝای اص ٔتغیشٞوبی التظوبدیٔ ،جٙوبی آٔوبسی اسوتفبد ٜاص اٍِٞٛوبی
تظحی لـب سا فشأ ٓٞیوٙذ.
ػشیت تظحی لـب دس طٛستی و ٝثب هالٔوت ٔٙفوی كوبٞش شوٛد ،وو ٝا٘تلوبس ٔویسٚد چٙویٗ ثبشوذ،
٘شبٍ٘ش سشهت تظحی لـب ٔ ٚیُ ث ٝتوبدَ ثّٙذٔذا لٛاٞذ ثٛد .ایٗ ػشیت ٘شبٖ ٔویدٞوذ دس ٞوش
دٚس ٜچٙذ دسطذ اص هذْ توبدَ ٔتغیش ٚاثست ٝتوذیُ شذ ٚ ٜث ٝسٕت ساثـ ٝثّٙذٔذا ٘ضدیه ٔیشٛد.
٘تبیح حبطُ اص آصٔ ٖٛتظحی لـب ث ٝطٛسا صیش است:
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خذ٘ .10 َٚتبیح اٍِٛی تظحی لـب

(-4/317)0/000

0/154

-0/667

)Ecm(-1

ٔثلز٘ :تبیح تحمیك

ػشیت  ECMاص ٘لش آٔبسی ٔوٙبداس ٔیثبشذ ثشاسبس ٘تبیح اسائ ٝشذ ٜػوشیت )ٙٔ Ecm(-1فوی ٚ
وٛچهتش اص یه است  ٚایٗ أش حبوی اص آٖ است و ٝاٌش اص دٚس t ٜث ٝدٚس t+1 ٜحشوت وٙویٓ ثوٝ
ٔیضاٖ  0/66ا٘حشاف ٔتغیش ٚاثست ٝاص ٔسیش ثّٙذٔذا تٛسؾ ٔتغیشٞبی اٍِ ٛتظحی ٔیشٛد.
 .۴وتیجٍگیزی ي پیتىُادات
 دس ایوووٗ ٔمبِووو ٝتوووثییش تغییوووش سیبسوووت اسصی ثوووش ٔتغیشٞوووبی ووووالٖ التظوووبدی ایوووشاٖ ؿووویسبَٞبی(ٛٔ )1350-1391سد ثشسسوی لوشاس ٌشفوت دس ایوٗ ساسوتب اص ٔوذَٞوبی لٛدثبصٌشوت ثوب
ٚلفٞٝبی تٛصیوی ثشای تدضی ٚ ٝتحّیُ ٘تبیح استفبد ٜشذ.
 ٚاسداا وُ دس وٛتبٜٔذا تثییش ٔوىٛس ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالتٞب داسد .ث ٝهجبسا دیٍوش ثوبافضایش یه دسطذی دس ٚاسداا وُ ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  75دسطذ وبٞش ٔییبثذ.
 دس وٛتبٜٔذا ٘شخ اسصحمیمی تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالتٞب داسد. دس وٛتبٜٔذا سیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثش تشاص مشدالوتٞوب داسد .ثوٝهجبسا دیٍش ثب افضایش یه دسطذی دس اخشای ایٗ سیبست دس وٛتوبٜٔوذا ،تشاصمشدالوتٞوب ثوٝ
ٔیضاٖ 51دسطذافضایش ٔییبثذ.
 دس ثّٙذٔذا ٚاسداا وُ تثییش ٔوىٛس ٔ ٚوٙبداسی ثش تشاصمشدالتٞب داسد .ث ٝؿٛسیو ٝثب افوضایشد ٜدسطذی دس ٚاسداا وُ ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  11دسطذ وبٞش لٛاٞذ یبفت.
 دس ثّٙذٔذا ٘شخ اسص حمیمی تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙبداسی ثش تشاصمشدالتٞب داسد .ث ٝؿٛسی و ٝثب افضایشیه دسطذی دس ٘شخ اسص حمیمی ،تشاصمشدالتٞب ثٔ ٝیضاٖ  76دسطذ افضایش ٔییبثذ.
 سیبست یىسبٖسبصی ٘شخ اسص  ٓٞثش تشاص مشدالتٞب تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙبداسی داسد. ػشیت تظحی لـب )٘ ECM(-1شبٖ ٔیدٞوذ وو ٝدس ٞوش دٚس 0/67 ٜاص الوتالف ٔیوبٖ ٔتغیشٞوبیتٛػیحی ٔ ٚتغیش ٚاثست ٝحزف ٔیشٛد یب هذْ توبدَ ٔتغیش ٞذف توذیُ ٔیشٛد .ثٙوبثشایٗ تووذیُ
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ث ٝسٕت ثّٙذٔذا ث ٝتٙذی طٛسا ٔیٌیشد .آصٖٔٞٛبی یجبا  ٚتشخیض ٘یض ثوش یجوبا سوبلتبسی
ٔذَ تثویذ داسد.
یىسبٖسبصی ٘شخ اسص ث ٝهٛٙاٖ ٔتغیش ٔٔٛٞٛی دس٘لش ٌشفت ٝشذ ٜاست.
 دس وٛتبٜٔذا ٘مذیٍٙی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد .ث ٝهجبسا دیٍوش اٌوش ٘موذیٍٙییه دسطذ افضایش یبثذ٘ ،شخ تٛسْ ثٔ ٝیضاٖ  57دسطذ افضایش لٛاٞذ یبفت.
 ٔخبسج دِٚتی ثب یه ٚلف ٝصٔب٘ی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد .ث ٝهجبسا دیٍوش ،اٌوشٔخبسج دِٚت یه دسطذ دس وٛتبٜٔذا افضایش یبثوذ٘ ،وشخ توٛسْ ثؤ ٝیوضاٖ  65دسطوذ افوضایش
لٛاٞذ یبفت.
 دس وٛتبٜٔذا ٘شخ اسص حمیمی تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثش ٘شخ تٛسْ داسد. دس وٛتبٜٔذا سیبست ته ٘شلی شذٖ اسص تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی ثوش ٘وشخ توٛسْ داسد٘ .وشخ اسصحمیمی دس ثّٙذٔذا ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد.
 دس ثّٙذٔذا ٘مذیٍٙی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد. ٔخبسج دِٚتی ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد. سیبست ته ٘شلی اسص ثش ٘شخ تٛسْ تثییش ٔثجت ٔ ٚوٙیداسی داسد. ػشیت تظحی لـب ٘شبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ٞش دٚس 0/66 ٜاص التالف ٔیبٖ ٔتغیشٞبی تٛػویحی ٔ ٚتغیوشٚاثست ٝحزف ٔیشٛد یب هذْ توبدَ ٔتغیش ٞذف توذیُ ٔیشٛد .ثٙبثشایٗ توذیُ ث ٝسٕت ثّٙذٔذا ثوٝ
تٙذی طٛسا ٔیٌیشد .آصٖٔٞٛبی یجبا  ٚتشخیض ٘یض ثش یجبا سبلتبسی ٔذَ تثویذ داسد.
 سیبست ٞبی مِٛی  ٚاسصی ثبیذ ٕٞب ًٙٞثب یىذیٍش هُٕ وٙٙذ تب ٔٙوبثن اهتجوبسی ٔ ٚوبِی ثو ٝسوٕتطٙبین طبدساتی ٞذایت شذ ٚ ٜثٕٞ ٝبٖ ٘سجت خٟش طبدساتی دسوشٛس سخ دٞذ .ایدبد تحو ٛا
سبلتبسی دس ثخش ٚالوی التظبد ،مبیجٙذی دِٚت ٘سجت ث ٝسهبیت ا٘ؼجبؽ ثٛدخٝای ،هذْ اسوتفبدٜ
اص ٔٛخٛدی حسبة رلیش ٜاسصی ثشای خجشاٖ وٕجٛدٞبی ٔمـوی  ٚدس ٟ٘بیت توالر ثوشای تٛسووٝ
ثبصسٌب٘ی غیش٘فتی ث ٝاتىب دسآٔذٞبی ٘فتی اص ٟٔٓتشیٗ الذأبتی است ؤ ٝیثبیست تٛسوؾ دِٚوت
ث ٝا٘دبْ ثشسٙذ.
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 ٘شخ اسص ٔیثبیست ثب شیت ٔالیٕی دس خٟت افضایش حشوت وٙذ .هال ٜٚثش آٖ ٘وشخ د س ثبیوذ ثوٌ٘ٛ ٝوٝای ثبشذ تب ٙٔ ٓٞبفن طبدسوٙٙذٚ ٓٞ ٚ ٜاسدوٙٙذ ٜسا دس ٘لوش ثٍیوشد دس ایوٗ طوٛسا ٘وشخ اسصی ٚالووی
ٚاسداا وشٛس ،وب ٞبی ٚاسـٝای است و ٝدس تِٛیذ  ٚطبدساا ٔٛسد استفبد ٜلشاسٔیٌیشد.
 ثشای دستیبثی ث ٝثبصاس ثبیجبا اسص ٔیثبیست سوبلتبس ٚاسداا  ٚطوبدساا ٔ ٚؤِفوٞٝوبی ایشٌوزاس ثوشآٖٞب ٔتح َٛشٛد .ایٗ ٔ ٟٓحبطُ ٕ٘یشٛد ٍٔش ایٙى ٝسلبثتمزیشی  ٚا٘وـبفمزیشی فٙبٚسا٘و ٝثوش
تِٛیذ وب ٞبی دالّی حبوٓ ٌشدد.
 الذأبا تٙلیٓ شذ ٜدس حٛص ٜسیبست اسصی ثبیذ ٔتٙبست ثوب مویش٘یبصٞوبی یىسوبٖسوبصی ٘وشخ اسصطٛسا مزیشد.
 -ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسیبست اسصی ثبه

افضایش ٘شخ تٛسْ دس وشٛس ٔیشٛد ،صْ است توب صٔیٙوٞٝوبی

توووذیُ دس ٘ٛسووب٘با اسصی ثووب ثىووبسٌیشی سیبسووتٞووبی سشووذ التظووبدی  ٚثٟجووٛد ٚػووویت تووشاص
مشدالتٞب دس ٘لش ٌشفت ٝشٛد.
 ث ٝدِیُ تثییشٌزاسی افضایش حدٓ م َٛثش تٛسْ ،صٔیٞٝٙبی وٙتشَ حدٓ م ،َٛمبی ٝموِٛی ٘ ٚموذیٍٙیٔٛسد تٛخ ٝسیبستٌزاساٖ مِٛی لشاس ٌیشد.
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